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Jamshid Torabi
Financial Security Advisor

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

Tel.:
Tel.:(514)
(514)289-9011,
289-9011, (514)
(514)289-9022,
289-9022,(514)
(514)289-9044
289-9044
Fax:
Fax:(514)
(514)289-9022,
289-9022, (Toll
(TollFree)
Free)1-866-289-9011
1-866-289-9011
1117
Ste-Catherine
W.,
#
511
Mtl.
QC.
H3B
1H9
Peel
1117 Ste-Catherine W., # 511
Mtl. QC. H3B 1H9
Peel

d

www.jamshidtorabi.com

PAYVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 14, No. 822, Jan. 01, 2008

هی مرگ به
محمول
ایران رسید

d قتلd
: بوتوd

4

القاعده

d
d
امنیت

،اکبر رادی
منایشنامه
نویس ایرانی
“آهسته با گل
سرخاش” رفت

18

1953-2007 :بی نظیر بوتو

مسئول

Oscar Peterso
n
1925-2007

’ ‘فاجعه ای مولود استبداد نظامی

یا سازمان

دست کم بیست نفر دیگر نیز در این انفجار
.کشته و عده زیادی نیز زخمی شده اند
ای��ن دومین بار بود که بی نظیر بوتو
پس از بازگش��ت به پاکستان در ماه
. مورد سوء قصد قرار گرفت،اکتبر
پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان
ترور خانم بوتو را محکوم کرده و از
مردم خواسته است آرامش خود
را حفظ کنند اما تظاهرکنندگان
خشمگین در شهرهای مختلف
.کشور به خیابانها ریختند
آقای مش��رف سه روز عزای
عمومی در پاکستان اعالم
کرده که در طی آن پرچمها
در این کشور به حالت نیمه
.افراشته درخواهد آمد

پاکستان
---

d

d

IRAN
در
سیاست
همه چیز

d
27

dشدنی
:است

ماهه و7
كیلویی20
!و خوشگل
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 نخس��ت وزیر س��ابق،بی نظیر بوتو
پاکستان طی انفجاری که در یک
اجتماعانتخاباتیدرشهرراولپندی
. کشته شد،رخ داد
انفج��ار دقایق��ی پ��س از پایان
.س��خنرانی خانم بوت��و رخ داد
او فوری به بیمارس��تان منتقل
ش��د اما به گفته یکی از اعضای
حزبش که در بیمارستان حضور
 خانم بوتو در ساعت شش،داشت
و شانزده دقیقه بعدازظهر به وقت
.محلی درگذشت
به گفته پلیس در حالی که خودرو
خانم بوتو محل گردهمایی را ترک می
 بمبگذار انتحاری ابتدا چند گلوله،کرد
به گردن و س��ینه وی شلیک و سپس
.بمب همراه خود را منفجر کرد

تاپیش خودت
آمده یا رب
نگهشدار
4

dZ®`` ` `Á…
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General Sales Agent

دکترانصاری
22: ص:پزشکی

پرسپولیس در مونتریال

5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á…£… ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
®œ
(514) 846-0221 äÀ ¯zb
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IranAir
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MONTREAL

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G
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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
.com

Luciene
l'Allier

23 : ص...شاهنامه

Etiquette

20:علیدوستی ص

TORONTO

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

دکترگلمحمدی

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

VANCOUVER

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

Ninous Givargiznia, BSc.

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
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 شادپور.ا.ع

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX
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ç¿†£‹ xÂ £¿

19: ص:کبک کانادا

5:ص























(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
Tel.: (514) 806-0060
(514) 806-0060
18Tel.:
Westminister
N. Suite 20

1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca

www.pars.ca

حسین
باقرزاده
















\£Åš£›
z
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GESTION FINANCIERES EXACTE

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

با آرزوی
جهانی بدون جنگ
سرشار از عشق
، آزادی،صلح
...عدالت و

...موسیقیپاپ
27 :بهزادقیامی ص
24

!زن ها چه می خواهند؟

Bonne
Année
!

م�روریب�رخبره�ایکب�کوکان�ادا2007

19

10
12

2008

x£Å¥¿gz®Å`•

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

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
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£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ

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

D.D.S.

1973

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

1998

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

Metro: CDN

Cell

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

(514) 816-4080

çœ£`›
¯
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Office:
Fax
Res.
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\fÂä… fêd v£fZ z á ¬¤†
6520 St-Jacques Tel.: (514) 485-6000
}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
5774 Sherbrooke W.
Tel.: (514) 483-5370
b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492
ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò Money order fz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…
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orrento

سورنتو

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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خبر...

بوتو مشرف را مسئول قتل
خود معرفی کرده است
س��اعاتی پس از ت��رور بینظیر بوتو،
نخستوزیر س��ابق پاکستان ،شبکه
القاعده مسئولیت قتل وی را برعهده
گرفت .این خبر را ش��بکه تلویزیونی
« »Ary TVدر پاکستان منتشر کرده
است .به نظر القاعده بوتو عامل غرب
بوده است.
مقامه��ای افبیآی ،پلی��س فدرال
ایاالت متحدهی آمریکا نیز ترور بوتو
را کار القاعده میدانند .در یک گزارش
افب��یآی گفته م��ی ش��ود ،ایمان
الظواهری ،مرد شماره  ۲القاعده ایت
ترور را طراحی کرده است.
مقامهای وزارت کش��ور پاکستان آما
میگوین��د چیزی درباره مش��ارکت
القاعده در ترور بوتو نمیدانند.
اما خانم بوتو پی��ش از مرگشاش در

سئول قتل بوتو :القاعده
م
سازمان امنیت پاکستان
یا

اظهارنظ��ری گفته
بود ک��ه س��ازمان
امنی��ت پاکس��تان
درصدد قتل اوست.
گروههای اس�لامگرا ،از جمله القاعده
وی را به مرگ تهدید کرده بودند.
خان��م بوتو ماه گذش��ته در یک متن
مکت��وب که نزد یک��ی از خبرنگاران
شبکه خبری س��یانان ( )CNNقرار
داده نوشته است که در صورت کشته
ش��دن پرویز مشرف مس��ئول مرگ
اوس��ت .خبرنگار س��یانان میگوید
که او این مت��ن را به صورت ایمیل
از س��خنگوی خانم بوتو در واشنگتن
دریافت کرده است.
در این ایمیل بوتو مش��رف را متهم
کرده اس��ت تدابی��ر امنیتی ناچیزی
برای حفاظت از جان وی بهکار گرفته
اس��ت .به گزارش س��یانان ،بوتو در
ایمیل خود مواردی از تدابیر امنیتی
را برشمرده که از هنگام بازگشت وی

وکیل دعاوی
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حمیرا قاسم نژاد

روانکاو

مشاوره و درمان

)Homeira (sedighe

Ghassemnejad

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

Psychotherapist
COPNN. Member

4823 Sherbrooke W.,
Suite 160

Westmount, Qc., H3X1G7

فارغ التحصیل از دانشگاه کنکوردیا
به پاکس��تان در مورد او بهکار گرفته
نشده است .به عنوان مثال او به هنگام
سفر با اتومبیل ،علیرغم درخواستش،
از س��وی پلیس اسکورت و محافظت
نشده است.
ایمیل خانم بوتو در تاریخ  ۲۶اکتبر
نوشته ش��ده و قرار بوده اگر حادثهای
ب��رای وی رخ داده و به قتل برس��د،
منتشر گردد( .ایران امروز)

Tel.:(514) 223-6542

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

h.ghassemnejad@gmail.com

سهیال رئیسی نژاد
مشاور امور مهاجرت کانادا
Soheila Raesinezhad
Canadian Immigration Consultant

امیرکفشداران

 مالیات بردرآمد -صدور دعوتنامه و...

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

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

 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا -لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

12491 Gouin Blvd West
Pierrefonds, QC H8Z 1W3
Tel: 514-577-3246
Fax: 514-684-4002

Susan Goel
Agent immobilier affilié

دفتر همکاری های حقوقی «نوروز»

جتاری و مسکونی

514 802 2349

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

•
•
•
•
•

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

•
•

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

پوست:
بدن:

•
•
•

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

sgoel@groupecantor.com

Ville-Marie $495000
Just reduced, triplex great potential, revenue property

ddo $339000
Large cottage, 4 bdr, prime
location near highway, indoor
parking

Beaconsfield $649000
Charming cottage, 4+1 bdr
new kitchen, 2 fireplaces, indoor
parking

T 514 788 1514
F 514 788 1518
groupecantor.com

Immeubles Groupe Cantor
3901-305, rue Jean-Talon Quest
Montréal, Québec H3R 2G4

Tel.: 514-989-9722
12/21/07 12:10:14 PM

جراحی پالستیک
صورت:

سوسن گوئل
مشاور امالک

SG_Ad3_Persian.indd 3

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





ایـــران ...
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ارسال
خنستین محمول هی
سوخت ن
یروگاه امتی بوشهر
از سوی
روسیه در پی انتشار
گزار
ش برآورد اطالعاتی
سازما 
نها
ی اطالعاتی آمریکا

محمولهی مرگ به ایران رسید
بابک جاودانخرد

گذاشته و ایران را ترک کردند.
با وقوع جنگ  ۸سالهی ایران وعراق،
نیروگاه بوش��هر چندین بار از سوی
بم��ب افکنهای عراقی بمب��اران و
خسارات زیادی را متحمل شد.
پ��س از پای��ان جن��گ ،جمهوری
اس�لامی به دالیل مختلف به تکاپو
افتاد تا نیروگاه نیمه تمام بوشهر را به
اتمام برساند و با خودداری شرکای
آلمانی و فرانسوی از ادامه کار به دلیل
فش��ارهای آمریکا ،روی به روسیهی

سرانجام پس ازمدتها ناز و کرشمهی
سیاسی و مالی  ،روسیهی همسایه،
نخستین محمولهی سوخت نیروگاه
اتمی بوش��هر را به ایران فرس��تاد و
بدین ترتیب ناق��وس تهدید مرگ
خودطلبیده در جنوب ایران و ساحل
شمالی و جنوبی خلیج فارس به صدا
درآمد .گفته میش��ود ک��ه نیروگاه
(گوش شیطان بزرگ کر!) در پاییز
آینده به بهره برداری خواهد رس��ید
و از آن پس س��االنه  ۱۰۰۰مگاوات
ج
مه
ور
ی
ا
س
المی
“برق” تولید خواهد کرد .
باید روزی پاسخ دهد
مبارک است!
ملت نیمه جان،
که با چه تضمینی
نیمه سیر ایران از این به بعد میتواند
به خود ببالد که اگر سفرهاش خالی دست به چنین اقدام
است و صدایش در گلو شکسته ،برق پرخطری زده است
چراغ خانهاش “اتمی” است!
نفت وگاز اگر انفجاری از نوع
درحالی که حوزهه��ای
ارزان ای��ران محتاج رس��یدگی و چرنوبیل در نیروگاه
س��رمایهگذاری است ،و کارگران و بوشهر رخ دهد چه
تکنس��ینها و مهندسان صنعت
 ۱۰۰س��الهی نفت کشور نگران برسر مردم محروم
آن هستند که آیا میتوانند همین بوشهر خواهد آمد.
مقدار تولید و صادرات کنونی و لذا
همین سطح زندگی ناپایدار خود و
(نه دیگر) ش��وروی آورد و در ۱۹۹۵
مردم را حفظ کنند،
میرویم تا برق گران و پرخطر اتمی موفق شد ،قراردادی را با این کشور
را تجربه کنیم و دراین راه موجودیت برای به بهره برداری رساندن نیروگاه
اتمی بوشهر که تقریبا همه چیزآن
و حیات خود را به داو بگذاریم.
آلمانی بود ،منعقد کند.
تاریخچه
همین جا باید خاطرنش��ان کرد که
حکایت نیروگاه اتمی بوشهر به سه جمهوری اسالمی درحالی اقدام به
دهه واندی پیش بازمیگردد ،یعنی به بستن این قرارداد با روسیه کرد که
دوران رژیم پهلوی که “اعلیحضرت” کمتر از یک دهه از فاجعهی نیروگاه
در مقام فعال مایشای ایران به ناگهان اتمی چرنوبیل گذشته بود و روسیه
تصمیم گرفت که در بوشهر فقرزده بهعنوانمیراثخوار ِ
ناگزیرامپراتوری
که در زیر زمین اش منابع بی پایان فروپاش��یدهی ش��وروی از کمترین
گاز ذخی��ره داش��ت و دارد ،یک یا اعتبار فنی ،تکنولوژیکی و صنعتی در
دو نیروگاه اتمی  ۱۳۰۰مگاواتی به سطح جهان و منطقه برخوردار بود،
و جمهوری اسالمی با این کار ایران،
کمک آلمان و فرانسه بسازد.
ظاهرا تا وقوع انقالب اسالمی  ۱۳۵۷مردم ایران و خلیج فارس را در واقع
بیشتر کارهای ساختمانی نیروگاه به پیش��مرگ این معامله استراتژیک
پایان رس��یده بود و اگر انقالب سر خطرناک با جانش��ین ب��ی اعتبار و
نمیگرفت ،ایران نخستین نیروگاه کفایت ابرقدرت سرخ ساخت.
اتمی خ��ود (و خاورمیان��ه) را کلید براس��تی ه��م جمهوری اس�لامی
زده و صاحب برق اتمی (اگر نه چیز باید روزی که چن��دان دور نخواهد
بود ،به م��ردم ایران و منطقه خلیج
دیگری) شده بود.
پ��س از انق�لاب “ش��کوهمند” ،فارس پاسخ دهد که با چه تضمین
جمه��وری اس�لامی در هیاه��وی و جس��ارتی دس��ت به چنین اقدام
فضای سیاسی ضد سلطنتی و ضد پرخط��ری زده اس��ت و اگ��ر (زبان
امپریالیستی جامعه و نفی هرآنچه به احمدینژاد الل!) نشت یا انفجاری از
رژیم گذشته مربوط میشد ،نیروگاه نوع چرنوبیل در این نیروگاه رخ دهد
بوش��هر نیمه تعطیل را رها و آن را چه برسر مردم محروم بوشهر و دیگر
نش��انهای از قراردادهای اساراتبار با نقاط همجوار آن خواهد آمد؟!
ب��ه واقع هم ،حتا تصور وقوع چنین
بیگانگان اعالم کرد.
کارشناس��ان آلمانی نیز دس��ت از فاجع��های م��وی برتن هرانس��ان
کار کش��یده و نیروگاه را نیمه تمام بهنجاری راست میکند و سرنوشت

غمبار طبیعت و مردم آسیب دیدهی
اوکرایین و روسیه سفید ،و فرزندان
آنه��ا و فرزن��دان فرزن��دان آنها،
تصویر تمام قدی از آینده نه چندان
غیرمحتمل بوش��هر و خلیج فارس
و ساکنان زیس��ت بوم آن به دست
میدهد.
و اص��وال ه��م احتمال وق��وع یک
س��انحهی اتمی از ن��وع چرنوبیل با
توجه به سطح نازل انضباط صنعتی،
مدیریت و کنترل کیفی در موسسات
صنعتی ای��ران ،حتا در مقایس��ه با
ش��وروی آن روزگار ،دور از واقعیت
نیست!
بویژه اینکه گفته میش��ود ضریب
ایمنی نیروگاههای اتمی شوروی (و
نیز روس��یه) پایین و رقمی زیر ۵۰
درصد است!
بنابرای��ن ،با توجه به عینیت این دو
عامل منفی امکان وقوع فاجعهای از
نوع چرنوبیل در بوشهر ما ،متاسفانه
باالست ،بویژه که قرارداشتن استان
بوشهر بر روی خط زلزله امکان وقوع
فاجعه به دلیل حوادث طبیعی نیز
دور از انتظار نیس��ت و مورد زمین
لرزهی اخیر در ژاپن و بروز س��انحه
در بزرگترین نیروگاه اتمی این کشور
برنگرانیهامیافزاید.
ام��ا ارس��ال نخس��تین محمولهی
سوخت نیروگاه اتمی بوشهر از سوی
روسیه در پی انتشار گزارش برآورد
اطالعات��ی س��ازمانهای اطالعاتی
آمریکا صورت گرفت ،که اعالم کرده
بودند جمهوری اس�لامی در س��ال
 ۲۰۰۳برنامهی تسلیحات هستهای
خود را متوقف ساخته است.
گفته میش��ود که روس��ها پیش از
ارس��ال س��وخت ،موافقت ضمنی
جمه��وری اس�لامی را ب��ه متوقف
س��اختن فعالیتهای غنی س��ازی
گرفتهان��د و آمریکا نی��ز به همین
انگیزه با ارسال محمولهی سوختی
موافقت و حت��ا از این اقدام حمایت
کرده اس��ت .ظاهرا س��ازش پشت
پردهای صورت گرفته که سرنخ آن
به ماجرای ع��راق و همکاری ایران
اس�لامی با آمریکا و دولت ش��یعی
عراق در فرونشاندن ناآرامیهای این
کشورجنگ و تروریسم زده میرسد،
و “ش��اباش”جمهوری اسالمی نیز
انتش��ار گزارش کذای��ی و دریافت
سوخت هستهای نیروگاه بوشهر بوده
است.
ظاهرا آنچه از آن میترسیدیم
برسرمان آمد:
نادیده گرفته ش��دن حقوق بشر در
برابر همکاری در ع��راق (و احتماال
لبن��ان و فلس��طین) و توقف غنی
سازی.

خدمات حسابداری لوئی

کلیه امور حسابداری و مالیاتی ،مشاوره و ثبت شرکت ها
تهیه اظهارنامه مالیاتی شخصی و شرکت ها بصورت کامپیوتری
سرمایه گذاری و امور مهاجرت
تلفن با وقت قبلی

1255 Carre Phillip,
bureau 601,

Montreal, Quebec H3B 3G1

Cell..: (514) 652-7623

Tel.: (514) 733-9176

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

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

مناجات به مناسبت تشرف
آقای احمدی نژاد به مکه
یاربنگهشدار!

و چ��ه ح��ق
بش��رییی باالتر از ح��ق حیات که
میرود تا از مردم بوشهر سلب شود.
آری م��ردم ایران به بهای نه چندان
گران برقراری آرامش نسبی در عراق
 ،نخستین قربانی این سازش هستند،
که همانا گرفتن چراغ سبز و دریافت
نخس��تین محمولهی سوخت اتمی
و ب��ه راه افتادن قریبالوفوع نیروگاه
اتمیبوشهراست.
و دراین میان آنچه البته پیرامون این
تحول شوم در فضای غم و یخ زدهی
ایران به چشم میخورد ،بی خبری
است و سکوت.
کجاست بامداد تا زینهار دهد ....مرغ
س��کوت جوجه مرگی فجی��ع را در
آشیان به بیضه نشسته است!

پیوسته دراین مفرده یارب نگهش دار
تا پیش خودت آمده یا رب نگهش دار
با هالۀ نور آمده خورشید شعور است
این مرتبه در این رده یا رب نگهش دار
بیرون زده رو کرده کنون جانب کعبه
زان کشور آتشکده یا رب نگهش دار
از مردم بی قید و حجاب و سر و پا لخت ()1
زین فتنه و این مفسده یا رب نگهش دار
در مشعر و میقات عجب شور و صفاییست
از سنت سور سده یا رب نگهش دار
پاره است ورا حنجره از بس که نموده
با دشمن ما عربده یا رب نگهش دار
از جانب ما و سر خود سیلی محکم
بر صورت دنیا زده یا رب نگهش دار
کو نفت برین سفره و بنزین ز چه کیش است؟
ماتیم ازین شعبده یا رب نگهش دار
از ارسی خود ریگ در آورده و با شرم ()2
بر خانۀ شیطان زده یارب نگهش دار

علیدوستی

توضیح الزم:

افراد مغرض و ایادی استکبار جهانی ممکن است این شعر
را به معنایی غیر از دعای خیر برای رییس جمهور خیلی
محبوب و منتخب همه مردم ایران برداشت کنند و واژ
ۀ “نگهش دار” را حمل بر ماندن ایشان نزد خداوند
باریتعالی نمایند که البته فیضی عظیم است اما به
کوری چشم هرکس نمیتواند یا نمی خواهد وطن را
به این روز ببیند ایشان ُسرو ُمروگنده و با کوله باری
پر از هاله های نور به آغوش وطن برمی گردند.
( )1در نسخه مرحوم قزوینی به جای پا واژه
دیگری آمده است.
( )2ارسی یعنی کفش

پارسوماش
رستوران

انواع غذاهای ایرانی

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

کباب کوبیده

خورش های سنتی

5

.99

اسپشیال های هفته:

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

7

.99

اسپشیالپائیز
only for
take out
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ایـــران...
دكتر حسین
باقرزاده

چیز شدنی است:
ه

در سیاست هم

از دی��د بس��یاری ،حیات
جمه��وری اس�لامی در
hbzadeh@btinternet.com
ده��ه اول حی��ات آن ب��ا
_____
جن��گ عجین ش��ده
________________
 احمد ینژ
بود و «امكان نداشت»
اد افراطی میتواند كار
های
ی
بك
كه رژی��م آتشبس را
ند كه پیشینیان او ،و از
جم
له
خا
مت
ی
بپذیرد و در عین حال
جرأت
اجنام آن را نداشتند!
بتواند ب��ه حیات خود
 بوش م ادامه دهد.
یداند تنها یك حكومت
افراطی راس
برخی به همین صورت،
ت در ایران میتواند با
حیات جمهوری اسالمی
آمریكا كنار بیاید.
 تغیرا به حیات خمینی پیوند
یر حلن و رفتار ایران و
آم
ری
کا
زده بودند .دیوار برلن در
در روزها و ه
فت ههای اخیر به صورت
اوایل دهه هشتاد میالدی
چش
مگیری بروز كرده است.
محكم بر س��ر پ��ا بود ،و
 دور جدیدآلمانها رؤی��ای وحدت
مذاكرات سفرای ایران و
آمری
دوپاره خود را تا قرن بعد
كا بزودی آغاز می شود
_
__
__
عملی نمیدیدن��د .اتحاد
______________
__
ی
جماهیر ش��ورو 
نیز محكمتر
از آن به نظر
میرس��ید كه
تا چند س��ال
بعد شیرازههای
آن از هم بپاشد
و كش��ورهای
عضو آن به جامعه
س��ر ما یهد ا ر ی
بپیوندند.
نمونهه��ای ش��دن
چیزهای «ناشدنی»
در جهان سیاست بسیار است.
در سیاس��ت تحوالتی كه به انقالب كشیده است؛
همه چیز شدنی است:
رژیمه��ای قدرقدرت��ی كه ب��ه كنار
از سازش تا انقالب در داخل ،و از صلح رفتهاند؛
تا جن��گ در خارج .تنها كس��انی كه رژیمهای به ظاهر سس��تبنیادی كه
چشمان خود را بر واقعیت میبندند و برجا ماندهاند؛
آرزوهای خود را به جای آن مینشانند دش��منان دیرینهای كه ب��ا هم كنار
از «ناممكن»ها سخن میگویند.
آمدهاند؛
تاری��خ ایران و جهان در دو س��ه دهه اتحادهایی كه جابجا شدهاند؛
اخی��ر پ��ر اس��ت از ناممكنهایی كه و متحدان پیشینی كه در برابر هم قرار
ممكن شد.
گرفتهاند.
تا چند ماه پیش از انقالب س��ال  ۵۷بس��یاری از ای��ن تحوالت بر اس��اس
كمتر كسی تصور وقوع آن را میكرد و دادههای سیاسی و ایدئولوژیك ،و آمال
و منافع و آرزوهای شخصی عامالن و
یا امكان آن را پیش میكشید.

مباش��ران این تحوالت،
قابل تبیین است.
ی كه سیر این تحوالت
ولی برای كسان 
را بر خالف تحلیلها یا آمال و آرزوهای
خود میبینند ،درك این دادهها چندان
ساده نیست.
مخالف��ان رژی��م ش��اه ،او را دیكتاتور
خونآشامی میدیدند كه برای حفظ
قدرت ،ب��ا اتكا به گارد شاهنش��اهی
خود از هیچ جنایتی ،و از جمله به راه
انداختن حمام خونی از تظاهركنندگان
معترض ،فروگ��ذار نخواهد بود .پس
سقوط شاه را ناممكن میدیدند.
پی��روان آی��ت الله خمین��ی او را فرد
مقدسی میدانستند كه حتا به مگسی
آزار نمیرس��اند ،و از این رو تصور این
ی ورق پاره ای فرمان
كه او روزی بر رو 
ی سیاسی را صادر
قتل عام هزاران زندان 
كند برایشان ناممكن بود.

«ناشدنیها» شده است.

در جهان سیاس��ت نباید هیچ چیز را
ناشدنی دانست.
در میان «ناشدنیها» ،آشتیهایی كه
بین نیروهای متخاصم صورت گرفته از
همه چشمگیرتر است.
ی در
به عبارت دیگر ،گاه نیروهای افراط 
قطبهایمخالفصحنههاییآفریدهاند
ی معتدل بر نمیآمده است.
كه از نیروها 
ی چین و آمریكا در زمان
آشتی تاریخ 
ی كیسینجر،
ریچارد نیكسون و هنر 
هر دو از راستگراترین طیف سیاسی
جمهوریخواه آمریكا ،و با سفر ناگهانی
نیكسون به چین ،صورت گرفت.
ی نیز
شكستن یخ بین آمریكا و شورو 
در دوران یك راستگرای دیگر آمریكا
یعن��ی رونال��د ریگان كه ش��وروی را
«امپراتوری اهریمنی» نامیده بود انجام
شد .هیچ حكومتی از حزب دموكرات
درآمریكاچنینموفقیتهایینصیبش
نشده بود.
اولین ق��رارداد صلح بین اس��راییل و
یك كش��ور عربی (مصر) ن��ه در زمان
یك حكومت كارگری و بلكه به دست
مناخیم بگی��ن رهبر پیش��ین گروه
افراطی و تروریست ضد عرب ایرگون

امضا شد.
بن بس��ت سیاس��ی ایرلند
شمالی سرانجام با آشتی دو
گروه متخاصم شكست كه
در دو انتهای طیف سیاسی
قرار داشتند و سایه یكدیگر را از دور با
تیر میزدند.
ایان پیزلی ،كشیش فرتوت و متعصب
ایرلند ش��مالی كه پ��اپ و واتیكان را
ش��یطانی و جهنمی میداند ،اكنون
بیش از  ۷ماه اس��ت كه با معاون اول
خ��ود ،مارتین مكگین��س از رهبران
خشن و كاتولیك ارتش آزادیخواه ایرلند،
حكومت خودمختار این تكه كوچك از
جزیره ایرلند را (زیر نظر بریتانیا) اداره
میكنند.
هفته پیش آنان در واش��نگتن بودند
و با یكدیگر به دیدار مقامات سیاسی
آمری��كا رفتند .در دیدار آنها با بوش،
مكگینس گفت كه تا  ۷ماه پیش من
و دكتر پیزلی حتا یك كلمه با هم حرف
نزده بودیم ،و حال كمتر روزی اس��ت
كه باهم كار نداشته باشیم .این دو (و
ی كردند كه
احزاب متبوع آن��ان) كار 
نیروهای میانهرو كاتولیك و پروتستانت
ایرلند ش��مالی در طول سالها تالش
به آن موفق نشده بودند (عالرغم این
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كه یك بار هم به خاطر همین تالشها ،نیروه��ای معتدل در ابتكار سیاس��ی
رهب��ران آنه��ا جایزه صل��ح نوبل را در برابر رقیبان افراطی یا راست خود
گرفتند).
ضربهپذیرن��د ،و بای��د مواظب خنجر
ی كه
تمام امی��د و تالش مقامات بریتانیا و خوردن از پش��ت باشند ،در حال 
قدرتهای خارج��ی مانند آمریكا در نیروه��ای اخیر از پش��ت جبهه خود
طول بیش از دو دهه متوجه نیروهای نگرانی ندارند.
میانهرو بود ،كه هیچگاه به ثمر نرسید .یك رییس جمهور دموكرات آمریكا باید
س��رانجام ،راه حل جایی پیدا شد كه طوری در برابر كشورهای كمونیستی
ناشدنی مینمود .با اشاره به نیم بیت عمل میكرد كه از س��وی راستها به
یادشده در عنوان نوشته میتوان گفت سازش و وادادگی متهم نشود.
كه باز ها ظاهرا بهتر میتوانند با بازها یك رییس جمهور راست جمهوریخواه
پرواز كنند تا كبوترها با كبوترها.
ادامه در صفحه 27
این پدیدهها یك توضیح پیش پا افتاده
دارد:
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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پاکستان :برگی ازتاریخ خشونت بار...

بی نظیر بوتو به خاک سپرده شد

«برگزاری
انتخابات 8
ژانویهامکانپذیر
نیست!»

پیکر بی نظیر بوتو ،نخست وزیر پیشین
و رهب��ر حزب «مردم» پاکس��تان ،به
خاک سپرده شد.
ت��رور او به ب��روز نا آرام��ی در داخل
پاکستان منجر ش��ده و واکنش های
گس��ترده داخلی و خارج��ی را در پی
داشته است.
روز جمعه 28 ،دسامبر پیکر بی نظیر
بوت��و ،ک��ه روز پیش از آن در ش��هر
راولپندی ترور ش��د ،پس از تشییع از
اقامتگاه خانواده بوتو در نزدیکی شهر
الرکانه ،ایالت سند ،در کنار گور پدر او
در آرامگاه خانوادگی بوتو در روستای

گرهی خدابخش به خاک سپرده شد.
دوالفقار بوتو ،پدر بی نظیر ،که در دهه
 1970میالدی س��مت های ریاست
جمهوری و نخس��ت وزیر پاکستان را
برعهده داش��ت ،در سال  1977اعدام
شد.
خبرگزاری ها از حضور دهها هزار نفر
عزادار در مسیر عبور جنازه خبر داده
اند که از جمله شعار می دادند:
“بی نظیر زنده است”.
آصف علی زرداری ،همسر خانم بوتو که
شامگاه پنجشنبه به پاکستان بازگشت،
همراه با س��ه فرزند خ��ود و جمعی از
اعضای خانواده بوتو در مراسم تشییع
جنازه بی نظیر بوتو شرکت دارند.
آق��ای زرداری ک��ه ب��ا اتهامات��ی در
داخل پاکس��تان مواجه بود در تبعید
خودخواسته در خارج به سر می برد،
اما ش��امگاه روز گذشته برای شرکت
در مراسم تدفین همسر خود به کشور
بازگشت.

بی نظیر بوتو روز پنجش��نبه
 27دس��امبر و هنگام بازگشت از یک
گردهمایی انتخاباتی در شهر راولپندی
هدف س��وء قصد قرار گرفت و کشته
شد.
براس��اس گزارش ها ،فرد س��وء قصد
کنن��ده نخس��ت خانم بوت��و را هدف
شلیک گلوله قرار داد و سپس بمبی را
که همراه داشت منفجر کرد.
در این حادثه ،عالوه بر بی نظیر بوتو،
دس��ت کم بیست نفر دیگر نیز کشته
شدند.
در پاکستان سه روز عزای عمومی اعالم
شده و پرچم ها بر فراز ساختمان های
دولتی در داخل و خارج از این کشور به
حالت نیمه افراشته در آمده است.
انتشار خبر ترور بی نظیر بوتو ،نا آرامی
ه��ای گس��ترده ای را در تع��دادی از
شهرهای پاکستان در پی داشته است.
در بسیاری از نقاط این کشور ،جمعیت
خش��مگین به بانک ها ،فروشگاه ها،
پاسگاه های پلیس و اتومبیل ها حمله
کردند و آنها را به آتش کشیدند.
گزارش شده است که در این نا آرامی
ها ،دست کم دوازده نفر ،از جمله یک

مامور پلیس در ش��هر کراچی ،مرکز
ایالت سند ،جان خود را از دست داده
اند.
سوء قصد اکتبر
بی نظیر بوتو در ماه اکتبر پس از حدود
هشت سال برای شرکت در انتخابات
پاکستان به کشور خود بازگشت و در
مسیر حرکت از فرودگاه کراچی هدف
بمب گ��ذاری انتحاری قرار گرفت که
دهها کش��ته برجای گذاشت و خانم
احتمالدستداشتن“عناصرخودسر”
در آن انفجار را مطرح کرد.

واکنشهای داخلی و خارجی

ژن��رال پرویز مش��رف ،رئیس جمهور
پاکس��تان ،در س��خنانی ضم��ن ابراز
تاثر از قت��ل خانم بوتو ،این اقدام را به
اسالمگرایان تندرو نسبت داده است.
مقامات پاکستانی گفته اند که در مورد
خطرات��ی که جان خانم بوتو را تهدید
می کرد به او هشدار داده بودند و شبکه
القاعده را مسئول ترور او دانسته اند.
در مقابل ،برخ��ی از مخالفان دولت و
حامیان خانم بوتو از احتمال دس��ت
داشتن عناصر وابس��ته به تشکیالت
دولتی در این توطئه ترور سخن گفته
و یا دست کم دولت را به سهل انگاری
در حفاظت موثر از جان او متهم کرده
اند.
ترور بی نظیر بوتو از س��وی مقامات
و کشورهای مختلف جهان به شدت
محکوم شده است.
در ایران ،منوچهر متکی ،وزیر خارجه،
با ارسال پیامی به مقامات پاکستانی،
کشته شدن بی نظیر بوتو و تعدادی
دیگرازمردمپاکستانرامحکومدانسته
و ابراز امیدواری کرده که “مس��ببین
این اقدام جنایتکارانه به سزای عمل

«بی نظیر
زند
ه است!»

خود برسند”.
کوتاه مدتی پس از انتشار
خبر ت��رور بی نظیر بوتو،
مقامات غرب��ی از جمله
اس��تفن هارپ��ر ،رئیس
جمهور آمریکا و نخست
وزی��ر بریتانیا این اقدام را
محکومدانستند.
ش��ورای امنیت سازمان
ملل متحد نی��ز با صدور
بیانیه ای قتل خانم بوتو را
محکوم دانست.

گاردین:
‘فاجعه ای که
مولود استبداد نظامی
و هرج و مرج است’

در پی انتشار خبر ترور بی نظیر بوتو،
نخست وزیر پیشین و رهبر حزب مردم
پاکستان ،طارق علی ،از فعاالن سیاسی
چپگرا مقیم بریتانی��ا ،در مقاله ای در
روزنامه گاردین به بررسی این حادثه
پرداخته است.
در ای��ن مقاله که با عنوان “فاجعه ای
مولود استبداد نظامی و هرج و مرج”
در ش��ماره روز  28دس��امبر ( 7دی)
روزنامه گاردین چاپ شده ،آمده است
که حتی کسانی که به شدت از رفتار
ب��ی نظیر بوتو ،چه در زمان زمامداری
و چه پ��س از آن ،انتقاد می کردند از
حادثه ترور او تکان خورده و به خشم
آمده اند.

نویس��نده این مقاله می نویسد که در
گذشته،نظامیانیکهزمامامورپاکستان
را در دس��ت می گرفتند مدعی بودند
که این اقدام برای حفظ نظم  -ولو تنها
برای چند سال  -الزم بوده است اما در
حال حاضر ،چنین نیست.
به نظر طارق عل��ی ،حکومت نظامی
ژنرال مش��رف حتی در این زمینه هم
موفق نبوده و به همی��ن دلیل ،امروز
پاکس��تان تنها می تواند گرفتار یاس
باشد.
در ادام��ه مقاله آمده اس��ت که فرض
بر این اس��ت که متعصبان گروه های
جهادی مس��ئول قتل خانم بوتو بوده
اند ،اما اگر هم چنین باشد ،باید پرسید
که آیا آنها به تنهایی دست به این اقدام
زده اند؟
ادامه در صفحه25 :

Jaleh Hafezi

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

Fax : 426-9596
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Cel.: 514- 207-9000

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

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

سرنوشت  ۲۰میلیارد دالر از پول نفت
تابناک :با انتشار آمار عملكرد بازرگانی
كشور،سرنوشتبیشازبیستمیلیارد
دالر از درآمدهای نفتی كشور در سال
 1385در ابهام قرار گرفته است.
ب��ا بررس��ی اطالع��ات من��درج در
نماگرهای اقتص��ادی ،میزان صادرات
نفتی كش��ور در سال گذشته ،بالغ بر
 62.5میلیارد دالر بوده و بیش از 7.5
میلیارد دالر از صادرات غیرنفتی نیز
شامل محصوالت نفتی است كه درآمد
وزارت نفت در سال گذشته را به بیش
از هفتاد میلیارد دالر رسانده است.
این در حالی است كه در سال ،1385
 49میلیارد دالر كاال وارد كشور شده
كه  21میلیارد دالر ،كمتر از صادرات
نفت و محصوالت آن بوده است.

در ای��ن حال ،رئیسجمه��ور نیز در
گزارش اقتصادی اخیر خود ،برداشت
دولت از درآمد نفتی در س��ال 1385
را تنها  31میلیارد دالر اعالم كرد كه
كمتر از نصف كل درآمد نفتی است.
با توجه به آنكه بانك مركزی تغییرات
در حس��اب ذخیره ارزی و ذخایر بانك
مرك��زی در س��ال  1385را كاهش
 4.6میلیارد دالری اع�لام كرده و از
محل حساب ذخیره ارزی نیز تنها یك
میلیارد دالر تسهیالت اعطا شده است
و در رقم بدهیهای خارجی نیز تغییر
چش��مگیری صورت نگرفته است و
بدهیهای خارجی از  24میلیارد دالر
در سال  1384به  23.5میلیارد دالر
در سال  1385رسیده است ،سرنوشت

ایران و مالزی قرارداد  ۱۶میلیارد
دالری امضا کردند

جمهوری اس�لامی ایران  26دسامبر
برای توسعه میدان های گازی فردوسی
و گلشن در خلیج فارس قراردادی 16
میلیارد دالری با یک شرکت مالزیایی
امضا کرد.
میدان های گازی گلش��ن و فردوسی
در جنوب شرق بوشهر واقع هستند و
حجم گاز آنها بین  ۵۱تا  ۶۹تریلیون
فوت مكعب برآورد شده است.
این قرارداد میان ش��رکت نفت و گاز
پارس و شرکت ( )SKSزیر مجموعه
بنیاد البخاری مالزی امضاء شد.
جمهوری اسالمی ایران که با مشکالت
بین المللی برای جذب سرمایه گذاری
خارجی در صنعت نف��ت و گاز خود
روبرو اس��ت در ماه ه��ای اخیر برای

جذب س��رمایه گذاران به کشورهای
شرق آسیا روی آورده است.
روز نهم دسامبر سال جاری نیز ،ایران و
شرکت چینی «ساینوپک» ،قراردادی
دو میلیارد دالری برای توسعه میدان
نفت��ی یادآوران ک��ه در جنوب غربی
اس��تان خوزس��تان واقع است ،امضا
کردند.
بر اس��اس این قرارداد ،توسع ه فاز اول
میدان ی��ادآوران برای تولید ٨٥هزار
بشکه و فاز دوم برای تولید١٠٠هزار
بشکه (در مجموع١٨٥هزار بشکه نفت
در روز) به شرکت چینی واگذار شد.
قرارداد  ۱۶میلی��ارد دالری مالزی با
ایران در حالی امضا می شود که اغلب
کشورهای جهان ،بر اساس قطعنامه

Sharif Exchange














اختالف فاحش درآمد و هزینههای
ارزی كه رقم آن دستكم به بیست
میلیارد دالر بالغ میش��ود ،در ابهام
قرار گرفته است.
خارج ش��دن ارز از كش��ور بدون وارد
ك��ردن كاال یا خدمات ،عدم پرداخت
بدهی و عدم افزایش ذخایر خارجی،
میتواند به دو شكل سرمایهگذاری در
برخی كشورهای منطقه یا دولتهای
آمریكای التین صورت گرفته باشد و یا
بانك مركزی ،اقدام به انتقال غیرقانونی
ارز به خارج از كشور و فروش ارز برای
تأمین ری��ال مورد نی��از دولت كرده
باشد.
گفتنی است ،در دولت گذشته ،اخباری
درباره فروش بیش از ده میلیارد دالر
ارز در دبی توسط احمد توكلی طرح
شد اما مسكوت ماند.

Cell.: (514) 998-9147

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

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

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

ک

یت
رینگجمال

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

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













































www.sharifexchange.com

های ش��ورای امنیت و تحت فش��ار
آمریکا معامالت اقتصادی با جمهوری
اسالمی را محدود کرده اند.
قدرت های جهان تاکنون با صدور دو
قطعنامه از ایران خواسته اند که برنامه
غنی س��ازی اورانیوم خود را متوقف
کند؛ چرا که این بخش از برنامه هسته
ای ایران می تواند برای ساخت سالح
هسته ای نیز به کار رود.
ایران این خواس��ته را رد کرده است و
می گوید که غنی سازی اورانیوم را با
هدف تأمین سوخت نیروگاه های خود
که در آینده س��اخته می شود ادامه
می دهد.
آمریکا خواستار تشدید تحریم ها علیه
ایران است ولی چین و روسیه تمایلی
به چنین کاری نشان نداده اند.

نعیمهچنگیزی

اوکازیون عالی برای بیزنس



1801 Ste-Catherine W.

Tel. Reserv.: 514-937-7475
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ایران و عراق...
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Maison de Voyages
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ext. 296
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
F: (514) 842-8021
TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC
farnaz@hot.ca www.hot.ca

الغای قرارداد
اجلزایر آغازگر
جنگ  8ساله عراق
با ایران شد.

•®}¬¿¥·›g£œ
‘طالبانیاعتبار
قرارداد اجلزایر را
تایید کرد’

Farnaz Motamedi

Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

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













































































Avocat-Lawyer




























Tehran:
57 Moghaddas Ardabili
Law Firm of Ali Gholampour
Tel: 01198-21180
Rene Levesque E., Suite 109
22411308-9
Montreal, QC H2X 1N6

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




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

›}f£¨†zçœÂ¼±›:të›Z fz£²
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Groupe Sutton - Sur L’ Île Inc.
Courtier immobilier agréé
38 Place du Commerce
Île Des Soeurs H3E 1T8
Tél.: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
mnasr@sutton.com

›®³œdÂ·±

Masoud NASR

www.sutton.com

Agent Immobilier Affilié

& Free evaluation
consultation

Cell: (514) 571-6592

HOME IMPROVEMENT

و کلیه تعمیرات
ساختمانی

کلی و جزئی

514 476-4726
رضا شیرازی
paid 45sep15

Epicerie Nouveau Main
قدیمی ترین فروشگاه مدیترانه ای و شرقی مونتریال

آورد.
روز چهارشنبه 26 ،دسامبر ،منوچهر
متک��ی ،وزی��ر خارجه ای��ران ،گفت
که ق��رارداد  1975بین ایران و عراق
س��ندی معتبر و قانونی است که در

روز پنجشنبه 27 ،دسامبر خبرگزاری
ایرنا گزارش کرد دفتر جالل طالبانی،
رئیس جمهور عراق ،با صدور بیانیه “آمریکایی ها بازی های
ای که ب��رای این خبرگ��زاری
نیز جدیدی آغاز نکنند!!”
ارسال شده گفته است که “قرارداد
الجزای��ر همچن��ان اعتب��ار دارد و
براس��اس قوانین و معاهده های بین سازمان ملل به ثبت رسیده است.
به گزارش ایرنا ،آقای متکی گفت که
المللی لغو نشده است”.
به گ��زارش ایرنا ،دفتر رئیس جمهور اعتب��ار قراردادهای بی��ن المللی تابع
عراق گفته است که توضیحات کوتاه جانشینی دولت ها نیست و افزود که
جالل طالبانی درباره قرارداد الجزایر به “آقای طالبانی در سفرهای مختلفشان
معنای اعالم لغو یکجانبه این قرارداد به تهران ،وقتی این موضوع مطرح شد،
مواضع دیگری داشتند”.
نبوده است.
در ادام��ه این بیانیه آمده اس��ت که وزیر خارج��ه ایران ب��ه طور ضمنی
منظور آق��ای طالبانی ای��ن بوده که س��خنان آقای طالبانی را بخش��ی از
هنگامی که صدام حسین و شاه وقت سیاس��ت آمریکا در قب��ال جمهوری
ایران این قرارداد را امضا کردند ،همه اسالمی قلمداد کرد و گفت:
احزاب مخالف در عراق با آن مخالفت “ب��ه آمریکایی ها تذکر می دهیم که
ورزیدند زیرا آن را طناب نجات صدام ب��ازی های جدی��دی را آغاز نکنند و
حس��ین می دانستند که زیر ضربات از شکس��ت بازی های گذشته درس
عبرتبگیرند”.
نیروهای کرد قرار داشت.
ب��ه گفته دفتر رئیس جمه��ور عراق سفیر ایران در بغداد نیز سخنان جالل
“مخالفت آقای طالبانی با این قرارداد طالبانی را ش��گفتی آور توصیف کرد
و گفت که همکاری های دو کش��ور
در این راستا بوده است”.
ایرن��ا به نق��ل از بیانی��ه دفتر رئیس همگی بر پایه این قرارداد صورت می
جمهور عراق می افزاید که “همچنان گیرد.
برخی مالحظات در خصوص قرارداد همچنین ،از قول ناظ��ران امور عراق
الجزای��ر وج��ود دارد و امکان گفتگو نیز گزارش ش��د که اظهارات رئیس
در خص��وص آن و رس��یدن به توافق جمهور ع��راق متاث��ر از رقابت های
مشترک با کشور دوست ،یعنی ایران ،قومی و سیاسی داخلی عراق است و از
جمله ،در حالیکه کابینه این کشور ،که
وجود دارد”.
در بیانیه دفتر رئی��س جمهور عراق شیعیان در آن اکثریت دارند ،خواستار
آمده است که نمی توان این قرارداد را نزدیک��ی روابط با ایران اس��ت ،آقای
طالبانی در صدد بوده اس��ت با اتخاذ
به طور یکجانبه لغو یا پاره کرد.
موضعی ملیگرایانه ،نظر مساعد اعراب
اظهارات جنجال برانگیز سنی را به خود جلب کند.
بیانیه دفتر رئیس جمهور عراق در پی
جنجال روزهای اخیر بر سر اظهارات
منتس��ب به آقای طالبان��ی در مورد
قرارداد سال  1975بین ایران و عراق
موسوم به قرارداد الجزیره یا الجزایر-انتشار یافته است.
پیش��تر گزارش ش��ده بود که رئیس
جمهور عراق در روز دوشنبه این هفته
و در پایان جلسه ای در شهر سلیمانیه،
واقع در ش��مال عراق ،گفته است که
قرارداد الجزایر مورد قبول نیست.
براساس این گزارش ها ،آقای طالبانی
اظهار داش��ته بود که این قرارداد بین
ملت های ایران و عراق منعقد نش��د
بلکه رژیم های سابق عراق و ایران آن
را امضا کردند.
اظهارات جالل طالبانی
با اب��راز ناخرس��ندی
و ش��گفتی مقام��ات

نقاشیساختمان

جمهوری اس�لامی مواجه شد و
تفس��یرهای گوناگونی را نیز در
مورد انگیزه این س��خنان در پی

احل
د
ا
د
س
ا
ب
ق

حتوالت سی و دو ساله

قرارداد سال  1975براساس توافق بین
محمدرضا پهلوی ،شاه فقید ایران ،و
صدام حس��ین ،معاون رئیس جمهور
وقت عراق ،بین دو کشور امضا شد.
در ماه مارس سال  1975و در جریان
اجالس سران کشورهای عضو سازمان
کشورهای صادر کننده نفت  -اوپک -
در الجزیره ،پایتخت الجزایر ،شاه ایران
و صدام حسین با میانجیگری هواری
بومدین ،رئیس جمهور وقت الجزایر،
مذاکراتی را ب��رای حل اختالفات دو
کشور صورت دادند.
این مذاکرات در حالی برگزار شد که
روابط ایران و عراق ،که از زمان کودتای

اعتبار قرارداد
 ۱۹۷۵اجلزایر (خط
رزی ایران و عراق
م
در اروند رود)
سال  1959در عراق تقریبا هرگز
دوستانه محسوب نمی شد ،به شدت
تیره شده بود.
در حالیکه دولت عراق برخی ادعاهای
ارضی را نسبت به بخشی از خاک ایران
مطرح و از گروه ه��ای جدایی طلب
حمایت می کرد ،ایران به پشتیبانی از
مخالفان مسلح رژیم عراق ،به خصوص
کردهای ش��مال آن کش��ور مبادرت
ورزیده بود.
اختالفات دو کشور به درگیری های
نظامی مرزی نیز منجر شد که تلفاتی
را نیز به همراه داشت و گفته می شد
که برخی نیروهای داخلی و خارجی
ایران را ،که دارای ارتشی نیرومند بود،
ترغیب می کردند برای خاتمه دادن
به این بحران با عراق وارد جنگ تمام
عیار شود.
در آن زم��ان ،ای��ران و عراق از جمله
قدرت های بزرگ منطقه محس��وب
می ش��دند و برخی کشورهای عرب،
که همچنان ب��ا اس��رائیل در حالت
جنگ به س��ر می بردن��د ،نگران آن
بودند ک��ه در صورت بروز جنگ بین
دو کشور همسایه ،توان نظامی یکی
از کشورهای قدرتمند عرب به شدت
تضعیف شود.
براساس قرارداد الجزایر ،عراق از موضع
قبل��ی خود در این مورد که س��احل
شرقی ش��ط العرب (اروند رود) خط
مرزی دو کش��ور را تشکیل می دهد
عدول کرد و ای��ران نیز به حمایت از
مخالفان مس��لح رژیم آن کش��ور به
خصوص گروههای مسلح کرد خاتمه
داد.
بر اس��اس این قرارداد ،ای��ران و عراق
موافق��ت کردند که برای حل و فصل
نهایی اختالفات مرزی دیرینه خود و
تعیین مرز نهایی دو کشور و گسترش
روابط دو جانبه به مذاکرات خود ادامه
دهند.
روابط مس��المت آمیز ایران و عراق تا
ماههای پس از انقالب س��ال 1979
و روی کار آمدن جمهوری اس�لامی
نیز ادامه داش��ت اما در سپتامبر سال
 ،1980صدام حسین ،رئیس جمهور
وقت عراق ،جمهوری اس�لامی را به
تخطی از موازین حس��ن همجواری
متهم کرد و با الغای یکجانبه قرارداد
الجزای��ر ،خاک ای��ران را مورد حمله
نظامی گسترده قرار داد.
جنگ ایران و عراق پس از هشت سال
با قبول قطعنام��ه آتش بس مصوب
ش��ورای امنیت توس��ط ایران خاتمه
یافت و در سال  ،1990صدام حسین
که در صدد حمل��ه نظامی به کویت
بود ،در مکاتبات خود با رهبران ایران،
دوباره اعتبار ق��رارداد الجزایر را مورد
تایید قرارداد و آن را مبنایی برای حل
و فصل اختالفات دو کش��ور توصیف
کرد.

Contract of Min. 1 year

ax included) / year

no. for 1st payment

زن ها
چــه

می خواهند؟!

اکنون د رخدمت شما هموطنان گرامی

همه نوع اقالم
و اجناس ایرانی وشرقی

861-5681

 7روز هفته

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

Tel.:
)(514

Epicerie Nouveau Main

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

St-Laurent

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

مذاک��ره ک��رده اند و
در ح��ال برنامه ریزی
برای انجام دور چهارم
پیوند کاهش ناآرامیها در عراق با
مذاکراتهستند.
ب��ه نظ��ر می رس��د با
تصمیمات جمهوری اسالمی
فض��ای ت��ازه ای ک��ه
اظهارنظرهای به نسبت
نسبت داده و در عین حال
احمد زیدآبادی متذکر شده است که این لزوما به معنای توقف مثبت مقام های آمریکایی درباره تجدیدنظر
تهران در سیاستش در برابر عراق ایجاد کرده
کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه ارسال تسلیحات از ایران به عراق نیست.
برخی دیگ��ر از مقامهای نظامی و سیاس��ی است ،دور چهارم مذاکرات دو کشور نتیجه ای
به رغ��م گزارش اخیر پنتاگون مبنی بر ادامه آمری��کا از جمل��ه رایان کراکر س��فیر ایاالت بهتر از مذاکرات قبلی در بر داشته باشد.
ارسال تسلیحات پیش��رفته از سوی ایران به متحده در بغداد نیز به نحوی اظهارنظر آقای تفاهم احتمالی ایران و آمری��کا درباره عراق،
شورشیان عراق ،دیوید ساترفیلد مشاور ارشد ساترفیلد را تایید کرده اند ،هر چند که به دلیل هر چند که به خودی خود تاثیری بر س��ایر
وزی��ر خارج��ه آمریکا اذعان کرده اس��ت که آنچه پیچیدگی بسیار جامعه و حکومت ایران موضوعات مورد اختالف دو طرف به جا نمی
کاه��ش ناآرامیها در عراق با “تصمیم گیری نامیده اند ،نسبت به انگیزه مقام های جمهوری گ��ذارد ،اما از روند کلی موضع گیری های دو
کش��ور در طول ماه های گذش��ته می توان
های��ی در باالترین س��طوح نظ��ام جمهوری اسالمی راه احتیاط در پیش گرفته اند.
گر چه جمهوری اسالمی ایران اصوال هر نوع دریافت ک��ه اراده ای -هر چند ضعیف -برای
اسالمی” پیوند دارد.
آقای س��اتر فیلد انگیزه ایران را از تغییر رفتار دخالت در ارسال اسلحه به گروه های شورشی حل مش��کالت فی مابین در دو سوی ماجرا
خود در عراق به نگرانی این کشور از به خطر در عراق را انکار می کند ،اما اذعان مقام های دیده می شود.
افتادنمنافعشتوسطگروههایکمکگیرنده آمریکایی به تجدیدنظر ایران در سیاست خود در سمت آمریکا از زمانی که گزارش سازمان
در عراق ،فضای تازه ای پیش های اطالعاتی این کشور درباره برنامه هسته
روی دو کشور برای برخی از ای ایران انتش��ار یافته ،پرهیز از به کارگیری
به نام آفریدگار عشق
همکاری های منطقه ای می ادبیات جنگجویانه در لحن مقام های آمریکایی
گره خواهیم زد دل ها را با عشق
در برابر ایران به وضوح قابل مشاهده است.
گشاید.
و زندگی را با مهر
عراق در واقع حوزه ای است مسلما این بدان معنا نیست که سیاست کاخ
که آمریکا به ش��دت در پی سفید در برابر ایران تغییر ماهیت داده است،
جلب همکاری ای��ران برای ام��ا گرایش روز افزون دول��ت آمریکا به حل
مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
مهار شورش و بی ثباتی در بحران اتمی ایران از طریق دیپلماسی توام با
آن کش��ور است و به همین اعمال فش��ار سیاسی و اقتصادی ،امری کم و
لیلیصمیمی
منظور ،به رغم مخالفت کاخ بیش آشکار است.
س��فید با مذاکره رو در رو با در سمت ایران نیز مدت ها ست که مقام های
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)
جمهوری اسالمی ،سفیران بلندپایه رسمی از جمله محمود احمدی نژاد
دو کش��ور در بغداد تا کنون رئیس جمهور ایران از زبان تند همیشگی خود
در باره اوضاع عراق سه دور در برابر آمریکا استفاده نمی کنند و این مطلب
514-825-3170
به دلیل پاره ای از
قرائ��ن ،موضوعی
صرف��ا تصادفی به
یعقوب اکبری
نظر نمی رسد.
یکی از این قرائن،
مشاورصدیق و کارآزموده امالک مسکونی و جتاری
خ��ودداری آقای
احم��دی ن��ژاد از
در وست آیلند و حومه مونتریال
شرکتدرمراسمی
اس��ت که رهبران
Cell.: (514) 979-8200
ایران آن را “برائت
 Yaghoob (Jacob) Akbariاز مشرکین” می
 Agent immobilier affiliéنامند و هر س��اله
سرویس رایگان برای خریداران

ایران و آمریکا؛

ح

ر
کت در مسیری نو؟

نرخ ویژه برای هموطنان گرامی

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

 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.

nal
ge a free perso
You can arran
!
ltation now
financial consu

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.

ادامه در
صفحه29 :

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

انگلیسی مقدماتی :

روزانه

تاریخنامنویسی:

		

زمان نامنویسی:

شبانه

تاریخنامنویسی:

		

زمان نامنویسی:

اطالعاتنامنویسی
ژانویه 10 ،9 ،8 ،7
ژانویه 17 ،16 ،15 ،14
 9تا  11صبح
ژانویه 10 ،9 ،8 ،7
ژانویه 17 ،16 ،15 ،14
 5تا  7بعدازظهر

2008
2008

2008
2008

توجه :نامنویسی به ترتیب نوبت حضور متقاضی انجام میشود.
حق محدودیت ثبت نام برای موسسه محفوظ است.

مدارک مورد نیاز:

متولدینکبک:
متولدینکانادا:
متولدین خارج از کانادا:

 )1شناسنامه کبک (نسخه کامل)
 )1شناسنامه

		
		
		

		
روزانه:

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

کالس های انگلیسی مقدماتی

		

2008
ژانویه  7تا مارس 28
 8:30صبح تا  12:30بعدازظهر
دوشنبه تا جمعه:

		

2008
ژانویه  14تا آوریل 3
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :تا  9:30بعدازظهر

		
شبانه:

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

Website: www.hsmontreal.com
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ایران...

نوزاد  20كیلویی
تهران

انتش��ار خبر نوزاد  7ماهه  20كیلویی
تهران��ی كه م��ورد توجه بس��یاری از
مخاطب��ان خبرگزاری فارس و س��ایر
رسانهها قرار گرفت ،خبرنگار اجتماعی
فارس و تیم تصویربرداری این رس��انه
را واداشت تا به س��راغ این نوزاد چاق
ایرانی بروند.
پدر مهرش��اد میگوید :مهرشاد وقتی
به دنیا آمد  3كیلوگرم وزن داش��ت و
طبیعی بود تا حدود سه ماهگی چون
خیلی شیطنت میكرد ،خیلی متوجه
چاقی او نش��دیم اما بعد از آن متوجه
شدیم كه مهرشاد خیلی چاق است ،هر
ماه  2تا  4كیلو به وزنش اضافه میشد
و تقریباً هر ساعت یا هر  45دقیقه شیر

چرا دختران
ما در اروپا
جستوخیزكنند؟

آیتالله علمالهدی امام جمعه
مشهد اخیرا در سخنانی از اعزام
تیم والیب��ال زنان ایران به اروپا انتقاد
كردهاس��ت چرا كه به گفته آیتالله
علم الهدی «فرس��تادن تیم والیبال
زنان به خارج از كش��ور و جس��ت و

میخورد.
به گفته او ،مهرشاد تقریباً  5ماهه بود
كه او را پیش پزشك بردیم ،آزمایشهای
مختلف هیچ بیماری را نشان نداد ،البته
بعد از مدتی او را پیش متخصص غدد
بردیم كه آزمایشی نوشته كه در ایران
انجام نمیش��ود و منتظر جواب آن از
دوبی هس��تیم ،اما به تجویز پزش��ك،
تالش كردیم با سرگرم كردنش ،فاصله
زمان شیر خوردنش را بیشتر كنیم تا
كمتر بخورد به همین خاطر در یك ماه
گذشته وزنش ثابت مانده است.
م��ادر مهرش��اد میگوی��د :نگهداری
مهرشاد واقعاً خیلی سخت است 6 ،یا
 7نفر باید باشند تا از مهرشاد نگهداری
كنند ،برای شستن مهرشاد سه نفر باید
هم��كاری كنند ،خود م��ن از بس كه
مهرشاد را بغل كردم ،كمردرد گرفتهام،

نگهداری او مثل ورزش است و من
در چند ماه گذشته  20كیلو الغر
شدهام.
پدر و مادر مهرش��اد میگویند :هر جا
كه او را میبریم مورد توج ه مردم قرار
میگیرد و همه میخواهند مهرشاد را
بغل كنند و از او فیلم و عكس بگیرند.
علی ربانی ،متخصص اطفال و پزش��ك
معال��ج مهرش��اد میگوی��د :تاكنون
آزمایشه��ای مختلف هی��چ بیماری
خاصی را برای مهرش��اد نش��ان نداده
اس��ت اما به هر حال چاقی او مرضی
است و باید تحت كنترل باشد ،احتماالً
ژن چاقی دارد و زیاد میخورد به همین
علت به او رژیم غذایی دادهایم.
به گفته ربانی ،بر اساس شاخصهای
جهانی حداكثر وزن یك كودك پسر 7
ماهه  10كیلوگرم است.

خیز آنها در جلوی چشم
نامحرم��ان و بیگانگان به
عنوان نوامیس اسالمی با
اللهم عج��ل لولیك الفرج
مطابقت ندارد» .به گزارش
خبرنگار آفتاب ،امام جمع ه
مشهد با انتقاد از « اعزام تیم والیبال
زنان به خارج از كش��ور» گفته است:
االن كه دارم در نماز جمعه این حرف
را میزنم دفعه اولم نیس��ت بلكه بعد

از پیغامهای پیاپی است .جریانی اصال
به مطالبات دینی مردم توجهی ندارد.
چه كس��ی میخواهد از ما خوشش
بیاید كه دختر ما والیبالیس��ت باشد
 .وی همچنین تاكید كرده اس��ت :ما
توق��ع داریم یك عنص��ر نامطلوب در
دولت وجود نداشته باشد .در بدنه این
دولت اموری وجود دارد كه در جهت
جاده سازی نیست بلكه سنگاندازی
در مقابل امر ظهور امام زمان است .

مركز اسالمی ایرانیان

بنامخداوندهبخشندهمهربان
“بدرستی كه فرزندم حسین چراغ
هدایت و كشتی نجات است ،هر
كس حسین را دوست داشته باشد
خداوند او را دوست دارد”.
از سخنان گهربار پیامبر بزرگوار اسالم.

باز این چه شورش است كه در خلق آدم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
شهادت ساالر شهیدان حسین ابن علی (ع)
را به پیشگاه آقا امام زمان (عج) و شما عاشقان راهش تسلیت میگوییم و امیدواریم كه با
پیروی از این امام همام بار دیگر با چگونه آزاد زیستن و دفاع از مظلوم بیعت كنیم .
به همین مناسبت به مدت یازده شب مجلس یادبود
و تجدیده عهد با آن موال در مركز اسالمی ایرانیان برگذارخواهد شد
و حضور شما عزیزان احیا شعائرمقدس اسالمی خواهد بود .

برنامه ها :

نماز جماعت ،سخنرانی و مداحی
توسط حجت االسالم و المسلمین حاج آقا مقدسیان
سینه زنی و زیارت عاشورا

‹‹ به صرف شام››
زمان :پنجشنبه  10ژانویه لغایت یكشنبه  20ژانویه
از ساعت  7لغایت  10شب
مكان 210 :سنت ژاك غربی
(منطقه ویل سنت پیر)
مترو واندوم
اتوبوس  90به مست غرب
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رامشترک
شوید:

6750 St Jacques

Montreal, QC H4B 1V8

(514) 485-5757
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نشانی خود را به ما ایمیل یا فکس کنید:

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):

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.

نشانى دفتر مركزى

موسسه دارالحکمه کانادا

5149 Decarie Boulevard Montreal, Quebec H3W 3C2

)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-364-5075
514-247-1732
514-808-1940 Fax:450-638-4507

S

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

(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 :
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سینما...

مر
جان
س
ا
ت
راپی

االهه بقراط

______________
ما در این فیلم با نوع
دیگری از جامعه ایران
آشنا می شویم ،ایرانی که
پویا و زنده است ،ایرانی
که سرکوب میشود ولی
باهوش است و در کمین
فرصت...
______________
کم نیس��تند نویس��ندگان و روزنامه
نگارانی از سراسر جهان ،از جمله ایران،
که در سالهای اخیر با توجه به عالقه و
کنجکاوی که جوامع غربی نسبت به
کشورهای خاورمیانه و «جهان اسالم»
نش��ان میدهند ،دست به قلم برده و
انواع و اقسام خاطرات و تفسیر و تحلیل
و داستان و رمان را درباره جوامعی که
از آنها آمده اند ب��ه زبانهای زنده دنیا
منتش��ر کرده و با اس��تقبال دولتها و
روشنفکران غربی نیز روبرو میشوند.
کافیست به آثار نه تنها برخی از ایرانیان
ساکن اروپا و آمریکا ،بلکه گزارشگران
غیرایرانی و غیر خاورمیانهای مراجعه
ک��رد ت��ا دریافت موقعیت و ش��رایط
حس��اس و نابسامان کش��ور ما و هم
چنین منطقه چه فرص��ت خوبی در
اختیار برخی نهاده اس��ت تا آن را به
محل درآمد و همچنین شهرت خود
تبدیل س��ازند به طوری ک��ه یکی از
عروس��های بن الدن نیز از این فرصت

ولیس!پرسپولیس!
پ

پرس

با انگیزه اکران در
غافل نماند و خاطرات خود را منتشر سینماهایمونتریال
کرد.
 11ژانویه...
«پرس�پولیس»
مرجان س��اتراپی اما فیلمی درباره
سرزمینی که مردمانش
که از س��وی
کشور فرامو
فرانسه برای شرکت
ش کرد هاند آزاد نیستند!

در بخ��ش بهترین
فیلم خارجی نامزد جایزه اسکار ۲۰۰۸
شده ،صداقت و اصالت را در خود یکجا
دارد.
ش��اید به این دلیل که توانس��ته روح
کودکانه را همراه با عطر خاطره انگیز
یاس م��ادر بزرگ از آغاز تا پایان فیلم
حفظ کند.
هنگامی که موج فیلمهای جشنوارهای
از جمهوری اس�لامی به سوی اروپا از
جمله آلمان سرازیر شد ،پس از دیدن
چند فیلم دریافتم نمیتوانم فرزندانم را
به دیدن آنها ببرم.
ه��ر بار باید بعد به آنها یا درباره روابط
آدمهاتوضیحمیدادمویامیگفتمایران
آن گون��ه فقیر و بدبخت و عقبمانده
نیس��ت که در این فیلمهایی که دل
غربی��ان را از این همه «مهرورزی» به
درد م��یآورد و چپ و راس��ت به آنها
جایزه میدهند ،نشان داده میشود.
توضیحات من از آنجا که با تجربه عینی
آنها همراه نبود ،به جایی نمیرس��ید.
خود نیز پس از مدتی با وجود عشقی
که به سینما دارم ،از دیدن آنها چشم
پوش��یدم چرا که هم حرف تازهای در
کار نیست و هم با سینما به مثابه هنر،
هنر هفتم ،هن�� ِر هنرها ،گامها فاصله
دارند به ویژه از دورانی که س��ینما به
ابزار سیاس��ی و هم چنین خنداندن
مردم به بدبختیهای خودشان تنزل
یافت و همه «کارگردان» شدند.
تصوی��ری که از این فیلمه��ا در مورد
ایران در ذهن بچهها نقش میبس��ت،
در بهتری��ن حالت تصوی��ر یک عده
«بشردوس��ت ژندهپ��وش» ب��ود که
در خراب�های به نام ای�ران زندگی
میکنن��د و ب��ا اینکه س��خت فقیر و
تهیدست هستند ،ولی یک لنگه کفش
و یک کیسه برنج ،و یک بادکنک و یک
خمره و شام و ناهار و هر خرت و پرتی
را که دارند با هم «تقس��یم» میکنند
بدون آنکه از «تقس��یم» پول نفت در
آنها نشانی باشد.
وقتیهمکارگردانمیخواهد«اختالف

طبقات��ی» و تف��اوت بی��ن
ثروتمند و فقیر را نشان دهد ،بیچاره
«نادره» هنرپیشه قدیمی و مشهور را
در هوای گرم تابستان با حجاب کامل
اسالمی توی یک قایق بادی مینشاند
و یک تلفن همراه دس��تش میدهد و
ولش میکند توی یکی از استخرهای
شمال تهران که سالهاست در قرق تازه
به دوران رسیدگان جمهوری اسالمی
است.
چنین صحنههایی سبب خنده بچهها
میش��د ،برای اینکه واقع��ا خندهدار
بود ،و باعث دلخوری من میشد زیرا
توضیحی نداشتم جز اینکه همه این
فیلمه��ا به عنوان س��ند تاریخی یک
دوران بایگانی خواهند شد و هیچ کس
به سراغش��ان نخواهد رفت مگر برای
خندیدن و یا پژوهش درباره فرهنگ
و هنر حاکم بر ایران در س��ی س��ال
جمهوری اسالمی.
درس��ت همان کاربردی که فرهنگ و
هنر از جمله سینمای دوران نازی پس
از شکست رژیم هیتلری پیدا کرد.
در دومین شب نمایش «پرسپولیس»
در برلی��ن اما با احساس��ی دوگانه از
سینما بیرون آمدیم.
از یک سو اندوه همه آن کسانی بود که
به امید ایرانی آباد و آزاد یا اعدام شدند
و یا به زندان و تبعید رفتند.
از سوی دیگر احس��اس شادمانی بود
از دیدن یک روایت نس��بتا منصفانه و
واقعی از تاریخ معاصر ایران.
آن هم به زبانی ساده ،در قالب نقاشی
و آنچه در غرب به «کمیکس» مشهور
است.
مرج�ان س�اتراپی ک��ه ظاه��را در
خان��وادهای با گرایشهای چپ بزرگ
شده است در نود و پنج دقیقه از عمو
انوش به پدربزرگ و دوران رضاشاه «که
اگرچ�ه دیکتاتور بود ولی ایران را
ساخت» و بعد به حکومت محمدرضا
ش��اه «که بدت�ر از پ�درش بود»
ولی ب��ا این همه «صدای انقالب» را

ماریا
کتُـنه

MARIA
COTTONE

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

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

جهت کلیه امور مهاجرتی درخدمت جامعه محترم ایرانی هستم

------------------------------------Wishing the Iranian community a safe and joyful holiday

All the best wishes for 2008

برای جامعه محترم ایرانی در سال  2008سالمتی و موفقیت آرزو دارم.
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

شنید و در پیامی تلویزیونی از مردم و
مخالفانش خواست بیایند و با همدیگر
ب��رای برپایی دمکراس��ی اقدام کنند،
نقب میزند تا به جمهوری اسالمی
میرسد.
رژیمی که وی بخشی از کودکی خود
را در آن بس��ر برد و جوانی خود را در
آن آغاز کرد.
فرزندان من که س��ال ه��ا به محض
اینکه تصویری از نابسامانی و ویرانی در

تلویزیون نشان داده میشد که فضای
خاورمیانهای داشت ،مرا صدا میکردند
که:

«مامان ،بیا ،درباره ایرانه!»

و مدتی طول کشیده بود تا دریافتند
هر خرابهای الزاما ایران نیست و ایران
الزاما خرابه نیست ،با این فیلم ،در یک
روایت ایران��ی از یک زن جوان ایرانی،
با تاریخ کنونی و نوع دیگری از جامعه
ایران آشنا ش��دند .ایرانی که با وجود

رستوران کارون
مژده

همه تناقضات ،پویا و زنده است .ایرانی
که سرکوب میشود ولی باهوش است
و در کمین فرص��ت .ایرانی که مانند
همه جای دنیا آدمهای گوناگون دارد و
همین آدمها در یک تنازع بقای روزمره
مورد تحقیر و خشونت از سوی کسانی
قرار میگیرند که در یک شرایط عادی
و عادالن��ه هیچ جایگاه��ی در پایگان
ادامه در صفحه26 :

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

11

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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درشهر...
کتابخانهنیما

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

• پیاده روی در طبیعت
تلفن اطالعات (مهراب):

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

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

• بازی شطرجن در نیما

تلفن)514( 626-5520 :
----------

مدرسه دهخدا

Ottawa Persian Radio

514 369- 6313

روزهای چهارشنبه
از ساعت  17.30تا 20.30

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

تلفن514-886-4768 :

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

جمعه شبهای
کتابخانهنیما
جمعه ها در کتابخانه نیما شعر،
موسیقی ،فیلم ،بحث وسخنرانی
همراه با هنرمندان و صاحبنظران

 -جمعه  4ژانویه :

بحث آزاد :
کیفیت برگزاری جمعه شب های
نیما

 -جمعه  11ژانویه :

سخنران :آقای هادی ترک پور
برنامه ریزی یک همه پرسی برای
ایران

 جمعه  18ژانویه :بحث آزاد :
خرافات و تابو شکنی

 -جمعه  25ژانویه :

بحث آزاد :
مروری بر رخدادهای بهمن 1357
__________
 در ضمن به اطالع میرسانیمکتابخانه نیما از روز دوشنبه 24
دسامبر تا روز چهارشنبه  2ژانویه
تعطیلمیباشد.
-------------------برنامه های کتابخانه نیما و بحث
و گفتگو برای بهتر کردن و غنی
کردن و پیشنهادات و نظرات...
ازهمه اعضا ،دوستان و یاران
کتابخانه نیما و نیز همه عالقمندان
دعوت می کنیم با شرکت فعال
خود در برنامه های ما ،آنها را پر
بارتر سازند.

-----کتابخانهنیما

5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652
@nima_librarymontreal
yahoo.ca

اوتـــاوا
«نماشـــوم»

دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

رادیو هم صــدا

MEKIC
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منایشگاه و

خانه کتاب ایران

یکی ازمهمترین مسولیت ها یی
که دست اندرکاران MEKIC
برعهده خود می دانند ،برپایی درست
جشنهای ایرانی ست .ما قصد داریم
در هر سال ،جشن های باستانی
ایرانیان را گرامی بداریم وآن گونه که
شایسته است آنها را برگزار کنیم.

جشن های ملی را پاس بداریم
اجنمن دوستداران زرتشت
پس از جشن شب یلدا:

این شب ها عبارتند از:

اول فروردین ماه ( 21مارس)
شب اول تیر ماه ( 21ژوین)
شب اول مهر ماه ( 21سپتامبر)
شب اول دی ماه (21دسامبر)
-------------------Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.

(جمعه  21دسامبر ) 2007

جشن سده:

جمعه  1فوریه 2008

جشن چهارشنبه سوری:

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

سه شنبه  18مارس 2008
برگزار می کند:
جزئیات در شماره آینده پیوند
-----------------------------تلفــــنآگاهی:

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

www.chinradio.com

آموزش دف

تشکیل کالس های گروه نوازی

آموزش آواز اصیل ایرانی

(ردیف و تصنیف) فروش دف
(514) 485-0739
(514) 993-0739

514-325-3012

منایشگاه × ۷ + ۲
 ۲زن نقــــاش
درایران امروز

روابط عمومی

-------------------نمایشگاه تا تاریخ  ۱۵ژانویه ادامه
خواهد داشت.
سه شنبه  -جمعه  ۱۱تا ۱۹
شنبه  -یکشنبه  ۱۲تا ۱۸
----------------

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

Babai,will pay akavan: oct-nov:80

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
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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

www.iranica.com
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چرا خدا انسان شد؟

hh

()1

خدا ان
س
ا
ن
ش
د
ت
ا
:

نیستن .د
آموزۀ تجسم یا انسان شدن
در
ب
سیا
ری
از
مکا
تب
و
مذا
هب
از خدا وجود دارد.
خدا در مسیح بیگمان یکی
انسان شدن خدا در مسیح،
خدای فال
عالیترین مکاشفۀ خدا از خودش مدت سفه و حتی الهیات سنتی مسیحی تا
از مهمترین ارکان ایمان
خ
و
د
ها
خ
ر
ا
دای
ت
غیی
ب
رناپ
ه
ذیر
ً
و
نت
م
مسیحی است.
یجتا رنجناپذیر بود.
ا بشناس
را در اختیار انسان قرار داد.
ا
ن
د
در
واقع
این
خدا،
ا
خد
ن
ً
ایی
کام
س
ال
ا
عاری از احساس
مسیحیت از همان بدو تولد
نی تازه
ب
عیسای ناصری عالیترین مکاشف

ه
و
بود.
چرا
ج
که
هر
و
ا
د
حسا
سی
آ
درب
و
ردار
رد
ندۀ تغییری در
بر دو حقیقت بنیادی بشریت
 برایۀ خداست ،چون اوالً مکاشفهای
آ
م
ر
خدا
بود
ز
و
تغ
ییرن
و الوهیت
اپذی
ش
ری
او
گ
را
که
ن
فلسفۀ ارسطویی
مسیح پای فشرده و در برابر حمالت
اهان ما
است شخصی ،یعنی خدا از یک
مب
ی
ب
بر
ا
آن
ر
تأ
د
کید
م
دا
ا
گوناگون
شت
به
د
زیر
س
ه
فاع
از
ؤال
آ
م
ن
م

ی
ها
برد .ولی امروز
برخاسته است.
درد شو
د
شخص برای شناساندن خود به ما
این
تع
بیر
از
تغ
کلیسا
ییرن
طی
ق
اپذی
رون
ری
م
م
تما
ورد
قبول بسیاری از
بهره جست .ب 
دی با صدای رسا و به بهای
یشک انسان از آنجا
اله
یدا
نان
م
گران
سی
اع
حی
ن
الم
دا
یس
ت.
شته
هر
که
چ
چند خدا در صفات
ون به دقت و از نزدیک،
که از شخصیت برخوردار است،
خود
ه
مچ
زند
ون
گی
عد
این
الت
و
مرد
اما
ناص
نت
و
ری
مح
بت تغییرناپذیر
را مورد تعمق و مطالعۀ
خ
ود
بهترین وسیله برای آشکار کردن
اس
ت،
ولی
ج
این
دی
ب
و
دان
هم
ه
مع
ج
نی
انبه
نی
قرار
ست
که او عاری از هر
خداییشخصی 
داده ،خود را ناگزیر از آن
تمند است .چیزی
ا
حسا
سی
د
اس
یده
ت.
که
یور
این
گن
دو
مولت
حقی
را
مان
ب
قت
به
یباکانه میگوید
ما بشناساند
را دربارۀ او نه تنها تصدیق
بهتر از شخص نمیتواند مظهر خدا
خد
ایی
که
بد
نت
ارد،
ب
واند
لکه
رنج
ج
ب
با
برد
شن
ی
شد.
از
بگ
ان
کی
دوم
از
ای
یرد.
سان نیز فقیرتر و
مهمترین اهداف انسان شدن خدا در
است بش نکه مکاشفۀ خدا در مسیح مکاشفهای
ضعیفتر
جای ب
ری.
یع
مسیح ،شنا
نی
خدا
است! زیرا انسان توانایی رنج کشیدن
خود
را
سی تأسف و نگرانی است که اهمیت
در
شخ
صیتی بشری
سانیدن خدا به انسان است .شناخت
را
د
ارد.
در
م
«بشر
سیح
یت
م
ما
با
سی
بر
خد
ح»
آدم
ام
ایی
خدا
ت
یان
روب
روزه
ه
نها از ط
آشکار کرد .ب 
روییم که در
نزد بسیاری از مسیحیان،
یشک وجودی بشری
ریق مکاشفۀ خود او امکانپذیر است.
ب ه
ویژه
م
سیح
بهت
یان
تا
رین
ایرا
همدردی با انسان رنج میکشد.
خدا
وس
نی،
تا حدی مورد غفلت واقع
یله برای نمایاندن خدا به موجودات
خودش را بر انسان آشکار نکند ،انسان
ه
مدر
دی
هم
شده
از
اس
بع
ت.
گ
دی
بش
عی
ویی
ق
ری
ما
نی
ادر
و
اس
ایران
به
ت.
هم
شنا
اگر خدا م 
از بعدی ذهنی
یان مسیحی به حقی ِ
قت
یخواست خود را به مورچه
خت او نیست .وقتی انسان میکوشد
(
الوهیت
بش
با
ناس
تال
اند،
ً

ش
اح
تما
های
درونی) برخوردار است .تا کسی دندا 
ال
ع
ندرد را عم ً
بهت
قلی
و
ا
رین
ال
راه
حسا
مسیح ارادت بسیار داریم ،ولی درک
این
سی
بود
خو
که خود را
دش خدا را
تج
ربه
نک
رده
با
درست
یا
شد
(
دقی
ب
بعد

ه
قی
ب
صو
عین
از
ی)
رت
شنا
اهم
نم
مور
چه
سد ،آنچه
یتواند درد مرا
یت بشریت او و نقش آن در
بر او آشکار کند .سوم اینکه مکاشف
به آن میرسد بتهایی ذهنی بیش
که
د
چار
دندا

ن
رستگا
ری
درد
ان
ه
ۀ
ً
سان
ستم
ن
خدا
ندا
یس
کام
در
م
ال
ریم.
ت.
ح
در
س و درک کند
نقطۀ مقابل ،خدای کتابمقدس خدایی طول تا سیح مکاشفهای است مستقیم .خدا در
(
بعد
ذهن
ی)
و
به
معن
ایی
ز
واق
نده
عی
و
ریخ
با
ف
من همدرد شود.
مس ِ
یح ما ب 
در زندگی اشخاص دیگری هم تجلی
آش عال است که خود خویشتن را بر انسان
یگمان خداست،
البته او میتواند دندا 
کرده و
از
کار
ز
م
بان
ی
آ
ک
ن
ندرد مرا با سایر دردها مث ً
ند.
ها
س
این
خ
خن
ال
گ
ودآ
فته
شکا
اس
رسا
ت.
زی یا به اصطالح
خدا از طریق گو 
شدرد که
ولی انسان بودن او گاه بسی
مکاشفۀ خدا از اَشکال م
خودش آن را تجربه کرده قیاس کند
ابراهیم ،موسی و سایر انبیا نیز
ختل
فی
خود
ب
را
بر
رخو
ا
نسا
ردار
ن
اس
ها
ت.
و
ای
ن
گ
ونه تا
آشکار کرده
یکی از ان
کمرنگ است.
حدی با من همدردی نماید .ولی اگر
خدا مک است .ولی در همۀ این موارد ،مکاشفه
واع مکاشفۀ خدا ،مکاشفۀ او در جهان
ک
سی
درد
را
از
هیچ
نوع
ش
خل
تج
قت
اشف
ربه
حالآنکه
ه
اس
ت.
نکرده باشد،
کلیسا به همان اندازه که بر الوهیت
ای است غیر مستقیم ،یعنی از طریق
کتابمقدس میگوید که خدا خود را
ب

ه
سخ
تی
م
ی
ت
وان
پ
ک
ذیر
فت
سی
در
که
مسیح
ق
غیر
طبی
از
ادر
پای
عت م
به همدردی
خود خدا انجام شده است .ولی در
فشرده ،بر بشریت او نیز تأکید داشته
یکند کشوف کرده است .پولس رسول تأکید
واق
عی
با
شخ
ص
درد
عی
مند
با
م

سای
است.
شد.
م
ع
پد
بور
که «از
از تجربیات
سیح ما با خود خدا روبروییم! شخصی
ران کلیسا از همان آغاز تأکید کردهاند
آغاز آفرینش جهان ،صفات نادیدنی
مش
ابه،
شخ
ص
را
ق
ادر
که
به
که
در
هم
عی
خدا،
اگر
درد
م
یع
ش
سای
نی قد
دن م 
یکند (دوم
مسیح با زندگی بشری خود خدا را
نمیت سیح ذرهای از بشریت کم داشته باشد،
رت سرمدی و الوهیت او را میتوان با
قرنت
یان
:۱
۳
.)۷
خدا
ان
آش
سان
کار
ادر
م
شد
ی
اک
ک
واند
تا
از
ت
ا
جربیات ما را
ما را نجات دهد ،همانگونه که اگر
مور جهان مخلوق ب هروشنی دید» (رومیان خدای پ ند ،کسی جز شخص دوم تثلیث یعنی
از درون وضع
ذرهای ۱

:
سر
.)۲۰
ن
این
یس
از الوهیت کم
ت.
مکا
در
شفه
این
در
ش
یت ما و بهعنوان انسان تجربه کند .او
دست
خص
یت
رس
تاری
خی ،خدا
داشته باشد قادر به نجات ما نیست.
همۀ انسانها قرار
ان
سان
شد
تا
با
چ
شی
را
دن
ب
ه
درد
وس
و
دارد
و
یلۀ
از
رنج
مسیحی که
ما با ما همدردی
همین رو آن را بخشی از مکاشفۀ عام خدا آفتاب! خود خدا میشناسیم .آفتاب آمد دلیل
کلیسا او را طی قرون پرستش کرده،
ک
ند.
از
هم
ین
رو
ست
کام ً
که
ع
ب
ه
ش
بران
از
مار
یان
هم
ً
م
م
یآو
یگوید« :زیرا
ال خدا و کامال انسان است.
ین روست که مکاشفۀ خدا در مسیح
طبیعت رند .ولی از آنجا که خدا شخص است،
کا
هن
اع
ظم
ما
چ
نان
نی
عال
ی
ت
ست
هدف
که
رین
ما
نت
ب
در
مکا
ه
واند با ضع 
فهای
شفۀ خدا از خودش است .خدا در
این نوشتار بررسی اجمالی لزوم و
نمایان طور کلی نمیتواند بهترین وسیله برای
ما
ه
مدر
دی
ک
ند،
ب
م
لکه
ک
اه
سیح
سی
ان
ا
داف
ان
سان
ست
دن
شد تا
که از هر حیث
سان شدن خدا در مسیح است.
حدی خدا به انسان باشد .هر چند میتوانیم تا
خود را به بهترین نحو ممکن به ه
مچ
ون
ما
وسو
سه
ما
شده
بش
در
اس
ای
ناس
ت،

ن
ب
اند.
باره
به
و
دون
س
اینکه گناه
خن بسیار میتوان گفت و ادعای ما به تعمق جود خدا و برخی از صفات او از طریق
کند» (عبرانیان ۴.)۱۵:
هیچ روی
در
این
طبی
نی
عت
ست
پی
که
ب
ببر
یم،
حث
کا
این
ملی
مکا
شفه هرگز
در این مقالۀ
بهع
الوه،
ه
مدر
دی
بعد
ک
ب
رهای
ی
رای
بخ
شن
ش
دیم
اساندن
دارد و به شفا
وتاه تق شما خوانندگان عزیز کنیم.
با
ما
خدا به انسان کافی نیست .بهعالوه،
م
ه
ی
ا
مد
نجا
مد.
رد
ح
ش
تی
در
ود
تج
ربۀ
ان
ولی
مح
امی
سان
دود
به
دوا
و
س
بشری ما ،وجود
ریم بتوانیم توجه شما را به برخی از
به درک بب سقوط در گناه و دوری از خدا قادر
همدردی از
و نزدیکی ک
اهداف عالی
در
خصوصیات بارز هر محبت راستین
ست
مکا
سی که شخص دردمند از محبت و
شفۀ
خدا
در
طبی
انسان شدن خدا در مسیح که شاید
عت نیست.
است .مح
ه
بت
مدر
نم
ی
ت
دی
او
م
واند
نس
طم
ئن
بت
ا
به
ست
ع
درد
مو
و
الوه
رنج
جب
بر
ت
پیشتر بدان
ط
محبوب
سکین و حتی
بیعت ،خدا خود را در تاریخ نجات بر
نیاندیشیدهاید ،جلب کرده ،با این کار
بیتفاوت با
شد.
ب
ه
ع
الوه،
شفای درد م 
ه
یشود.
مدر
دی
با
آدم
محب
یان
وب
ی
آش
باب بحث و گ
کی
فتگوی بیشتر را در خصوص این یکی در تار کار کرده است .اعمال نجاتبخش خدا
از اَشکال م
اگر
هم
ان
ظ
سان
هور
م
و
ب
ی
ت
روز
واند
مح
با
ه
بت
مدر
اس
ت.
دی
از مهم
مظ
یخ،
خود
پ
اهر
درد و رنج
ترین ارکان ایمان مسیحی بگشاییم.
رده از وجود و صفات خدا برمیدارند.
و نمون ه
های
هم
ه
نوع
مدر
خود
دی
را
ح
الت
تی
یام
در
ببخ
تج
ب
ربۀ
چرا
شد،
رای
بش
چ
خدا
مث
ان
ری
قدر
ال،
کم
سان شد؟
بیشتر همدردی
مصر و خدا در رهانیدن قوم اسرائیل از اسارت
نیست .پدر
و
خدا
م
به
ادر
به
شفا
و
معن
الت
یام
ایی
واق
درد
عی
او
های
چه
درد
ما
و
م
اهد
ی
آی
ا
رنج
اتی که
فرزند
نجامد .بعد
افی را از انجام این کار دنبال میکرد؟
توسط موسی بهظهور آورد ،عظمت را احساس
م
رهای
ی
ی
کن
بخ
ند.
ش
ه
مدر
دی
را
اغ
نب
قد
لب
اید
ت
رت
وق
و
نها
ع
تی
از
در تأثیر مرموز
ساخ مق وفاداری خود را به عهدش آشکار
اهداف و مقاصد انسان شدن خدا در
حال ،خدای
آن
در
کتا
ت
ب
سک
مق
ین
دس
رو
خ
حی
و
دای
ا
م
مح
حسا
بت
سیح
سی
س
اس
ت.
ت.
شخ
خن
ولی
بهمیان م 
ص دردمند
یآیدُ ،مردن برای آمرزش
باز باید گفت از آنجا که خدا شخص
محبت او س
دید.
بب
ه
م

ی
مدر
دی
شود
در
که
او
بعد
عی
درد
گ
و
نی
اس
ناه
رنج
نیز
ت،
ان،
م
ی
وق
ی
محب
ت
ایع
ب
وب
گانه ه
واند کارکرد
هطور کلی نمیتوانند بهترین وسیله
دفی است که بهذهن بیشتر مؤمنان
را احساس ک
رهای
ند.
ی
او
بخ
نس
ش
دا
بت
به
شته
با
رنج
ان
شد.
خ
ب
آن
سان
ب
رای
طور
مأ
ن
م
ی
مور
ی
تفا
ک
مایان
آت
وت
ند.
دن
شنشانی که
تنها هدف ولی نه فراهم آوردن آمرزش گناهان در آنها ع خدا به انسان باشند ،حتی وقایعی که نیست .ح
برای نجات
م
تی در عهدعتیق این همدردی خدا با
مل
رگ
پ
نجا
سر
ت
جان کودکی تن به شعل ههای آتش
بخ
خدا
ش
بود
و
خدا
ب
نه
ه
م
ظ
رگ او تنها
هور میرسد.
قوم دردمند
می
سپ
خوی
ارد
ش
و
در
ح
ب
تی
سیا
به
ب
ری
ق
های
ی
سم
از
ت
د
کی
ها
از
د
ست
مش
هدف انسان
د
هود
ادن جان خود،
یگر وسایلی که خدا برای شناسانیدن خود است ،مث ً
شدن او .مرگ او اهداف مهم دیگری
ال
کو
در
دک
کت
را
اب
نج
هو
ات
م
شع.
ی
د
هم
هد،
ین
به
به
مح
ان
معن
بت
سان
عالوه بر فر
ایی
از
خدا
آ
ن
عینی با او
انسان اهم آوردن آمرزش گناهان نیز داشت و
ها استفاده میکند ،کالم اوست .خدا سبب م 
ه م
یشود
درد
که
م
او
ی
ش
در
م
ود،
و
سیح
ان
این
ه
سان
مدر
خود
شود
و
دی
ش
ا
تا
او
دن
بت
رادۀ
کو
واند
دک را نجات
او اهداف مهم دیگری عالوه بر مردن
خویش را در شریعت ،پیا مهای انبیا و
بهعنوان
م
یک
ی
ان
د
هد!
سان
خدا
درد
و
نیز
در
رنج
م
ما
را
سیح
تج
روی
با
سایر
ن
ربه
آدم
صلی
ک
وشت
ب.
یان
رده

ه
با ما
ه مدرد شد تا
های کتابمقدس آشکار کرده است.
همدرد گردد.
آنها
او
را
با
از
ان
گناه
سان
و
ش
عوا
دن
قب
شر
و
در
یک
ولی
خیم
این
تج
با
م
و
آن
ربۀ
قاله
بره
جود
بش
ری
اند .او درد و
ما به پنج هدف از اهداف انسان شدن
اهمیت بسزا و کارآیی باالی مکاشف
در همۀ ابعاد
یشود .خصوصاً در رنج ما
تلخ
را
و
بر
شی
خود
رین
گر
آن
م
فت

تا
ۀ
ما
خدا
را
در
خدا
از
م
آ
در
ن
ها
سیح
م
شفا بخشد.
یپردازیم.
خدا کالمش ،باز باید اذعان داشت که چون
مرگش بر صلیب و وقایع پیش از آن ،طعم تلخ درد این ما را به ی
شخ
ص
اس
خدا انسان شد تا:
ت،
کلم
کی دیگر از علل انسان شدن خدا در
ِ
ات
ص
رف،
چه
شفاهی و چه و
مسیحمیرساند.
کت
رنج را در نهایت شدت آن میچشد.
بی،
ح
تی
اگر الهام روحالق
و قویترین وسیله برای ن دس نیز باشند ،بهترین در مسیح ما با خدایی رن 
جکشیده و رنجبر
بخش پایانی در شماره آینده
مایان
دن
خدا
به انسان
روبهروییم.
ً
این کامال بر خالف تصویری است که

کال توجه توجه

س
های زبان های
انگلی
سی و فرانسوی
رایگـــان

هر
هفته در کلیسای ان
ج
یل
ی
ف
ار
س
ی
زبا
ن
تلفن آگاهی:

h
h

h
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My Journey in Iran

Maria Cottone
and her family
in Montreal
Maria Cottone

O
ur KLM flight is a few minutes away from landing at Meh-

rabad Airport it is almost 1:00
am, October 16, 2007. My level
of excitement is rising, I look out
the small airplane window and see
the city of Tehran illuminated in
the middle of the night. I cannot
believe I am so close to seeing my
in-laws for the 2nd time. I have
travelled to Iran in the summer of
1998, the only difference now is
my son is not with us. Oh I miss
him so, but at the age of 22 he
decided to stay home, work kept
him from coming….
The plane lands. I look at my husband and can see the twinkle in
his eyes, this is his homeland. The
land he left behind, but always in
his heart. Mehrabad Airport has
not changed a bit since our last
visit.
We are in line now waiting for
passport check, all goes smoothly.
We pick up our baggage, go
through customs
and voila…
behind the big glass, I see my

dear beloved in-laws,
cheering us on, jumping up and down…
what an adorable
bunch.
So many new- comers
to the family, nephews
and nieces with their
new spouses. The
family has grown tremendously, some with
small children by their
side. The hugs and
kisses kept coming, my arms full
of beautiful bouquet flowers.
I wanted to Seize the moments.
(Carpe MOMENTO!)
Everyone decided to follow us to
my husband`s oldest sister, Manijeh, who lives close by to char-rah
coca cola, (Piroozi)…
There we had kalleh paache…, I
normally don’t eat kaleh pache….
But when you are surrounded by
Iranians, no, is not an acceptable
word…
and so I had to eat it..
I ate the goosht (cheeks), I actually enjoyed it.
There is so much joy and laughter around the big dinning room
table, children running around, the
love around the table is so thick
you can almost grasp it with your
hands.
I come from an Italian background, where family, love and
food is the centre of the home.
I do not feel like a foreigner in
Iran, I feel right at home, how can
you feel like a foreigner, when
everyone is so warm and welcoming and the hugs & kisses are non
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stop.

Our first day in Tehran
started, so many plans
made for us…Family
making plans of where to go and
what to do, the streets of Tehran
is what attracted me the most.
You feel the hustle and bustle of
everyday life. Small little boutiques everywhere, so many fruit
stores…and my favourite, the
back-allies (kouches).
The women with their black
chador’s, running around taking
care of their daily shopping…
it amazed me how they are able
to hold onto their chador without
it slipping off… and the young
women all so beautiful, looking so
fashionable in their Manteau and
Roosarie.
I tried copying them, but was not
very successful, my problem, was
my Roosarie kept sliding off all
the time…I am convinced there is
a technique to it….why does my
roosarie slip off, when everyone
elese’s stay put.
Oh and I need to mention the driving, unbelievable, I am convinced
that the drivers speak to one
another through their eyes….
Example the blvd. has 3 lanes, but
that does not stop the drivers from
creating 6 lanes… they drive so
close by to each other, and no one
hits anyone. There are so many
cars on the road, but somehow
they manage, this is something
that needs to be admired.
Driving and walking in the streets
of Tehran is like visiting a museum everyday…
The beautiful Alborze mountains
surrounding the city are breathtaking, It never ceased to amaze me.
At the end of everyday I never
seemed to get enough, I wanted to

see more, experience more.
I am going back to my in-laws
now… every evening during our
stay in Iran, we were invited to
different homes for supper, again
lots of food, love and laughter.
My favourite food -you ask- is,
drum-roll please!! Fessenjoone,
kashk-e bademjune, chelo-kabob,
ghorme-sabzi) the list goes on and
on.
I have tried cooking Persian
meals in the 24 years, I have been
married... and I have no idea why
mine does not taste as good. I
have decided to give up on Persian cooking…. I will stick to my
delicious Italian cooking and will
leave the mouth watering Persian
cooking to the beautiful Persian
people, believe me, I do no justice
to the Iranian meals, and I thank
my husband for never complaining about any Persian meals I
tried to make, but never complimented them either! (uh).
My stay in Iran has been extremely memorable, I hold dear
the beautiful memories we have
made. The hardest part is saying
goodbye to the family. We tried
to put smiles behind our tearful
eyes. I am leaving behind the
beautiful people of Iran…
Our KLM flight is taking off in 1
hour and we are still saying our
goodbyes, this time we are flying
out from Emam-Khomeini airport,
my husband and I are waving our
last goodbyes, as we are drifting
away in the distance. My heart is
heavy, my tears are flowing. Arriving is so beautiful, but leaving
is so hard.
I am thankful for every cherished moment spent in Iran and
although I speak Persian with my

Iranian friends here in Montreal
and Toronto, I must say it has improved tremendously during my 6
week stay in Tehran.
Most of all I am grateful my
son has been raised with 2 rich
cultures and speaks both Persian
and Italian.
For now I will keep my memories
of Tehran close to my heart, and
Be-Omide-Khodah my next trip
will not be 9 years from now, but
much much sooner.
I dedicate this column to all the
Iranian people in the world, a
culture so rich in traditions, you
are loved by so many.
Maria Cottone
Montreal
______________
Maria Cottone is a
CANADIAN IMMIGRATION
CONSULTANT, currently
living in Montreal.
Email:
mariacottone@hotmail.com
--------------------------

!زن ها چه می خواهند؟
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Zarif Catering

دیه گو مارادونا ،بازیکن افسانه ای فوتبال آرژانتین ،روز شنبه
 22دسامبر در دیدار با کاردار ایران در بوینوس آیرس پیراهن






























ورزشی امضا شده خود را به مردم ایران اهدا کرد .
مارادونا روی این پیراهن ورزشی با خط خود نوشته است“ :با






























مهر تقدیم به مردم ایران”.
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پرس ت��ی وی گزارش داد که مارادونا در دیدار با محس��ن 
بهاروند ،نفر اول س��فارت ای��ران در بوئنوس آیرس ،ضمن
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اهدای این پیراهن ورزش��ی گفت“ :من از ته قلبم با مردم 
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ایران هس��تم و از آنها حمایت می کن��م .این حرف را از ته 
دل می گویم”.
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همچنین گفت که از دولت ایران حمایت می کند 
ماردون��ا
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و دوس��ت دارد با محمود احم��دی نژاد ،رئیس جمهور این
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کشور ،دیدار کند.

























دیه گو مارادونا در سال  1986با تیم ملی آرژانتین قهرمان















جام جهانی ش��د و در س��ال  1990نیز با این تیم به دیدار 
فینال جام جهانی راه پیدا کرد.
مارادونا در بسیاری از نظر سنجی ها بهترین بازیکن تاریخ
فوتبال جهان و در تعداد زیادی نظرس��نجی دیگر بهترین
بازیکن تاریخ جهان بعد از پله انتخاب شده است.

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

هدیه مارادونا به
مردم ایـــران

هنر دوست یابی

خامن یکتا





















































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

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

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

هیپنوتیزم

علی سلیمی
هیپنوتراپیست

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

مژ
دریافت ک ده مژده

انال ها
ی
ا
ی
ر
ا
ن
ی

بدو
ن
ن
ص
(از طر ب دیش
یق

ا
ینترنت)
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ع
کس ماه

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

استفاده از
کارت ملی
اجبـــاری
می شود
!نسل جدید یا حسین
.جاری برگزار می ش�ود
به گفته وزیر کشور ایران
۴۳ در ح�ال حاض�ر از
 هزار نفر۷۰۰ میلی�ون و
،واجد ش�رایط رای دادن
 میلیون۴۲ نزدی�ک ب�ه
کارت صادر ش�ده است
 میلی�ون نفر۴۰ و کارت
از این تعداد به دستشان
.رسیده است

ب�زرگ و چه�ار اس�تان
اصلی نظی�ر تهران و قم
کمتر از این میزان است
و دولت در این شهرها با
.مشکل مواجه است
آق�ای پورمحمدی گفت
اولی�ن گام اس�تفاده
،گس�ترده از کارت ملی
انتخابات مجل�س ایران
است که اسفندماه سال

حاضر میانگین کشوری
ص�دور کارت مل�ی در
بسیاری از اس�تان های
 درصد اس�ت۸۶ ای�ران
و در بس�یاری از استان
 درصد۹۷  ت�ا۹۵ ها ب�ه
.رسیده است
ام�ا ب�ه گفت�ه آق�ای
 پوش�ش،پورمحم�دی
کارت ملی در ش�هرهای

،مصطفی پورمحمدی
 در،وزیر کش�ور ایران
گفتگو ب�ا خبرنگاران
اعلام ک�رده اس�ت
از س�ال آین�ده کلیه
خدم�ات اداری در ایران
تنها با استفاده از کد ملی
و کارت ملی امکان پذیر
.است
آق�ای پورمحم�دی در
همایش تبیی�ن ویژگی
ه�ای کارت شناس�ایی
و کارک�رد آن در دول�ت
الکترونیک گفت در حال
























Farkhondeh Bodaghi

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX CARTIER

1257 Boul. Laird

Mont-Royal,
QC H3P 2T1

Cell.: (514)








































562-SOLD (7653)

7701 Ostell Crescent, CDN

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

-1801 Saint-Joseph, Plateau Mont-Royal

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

مشاور امالک

جتاری و مسکونی
در خدمت هموطنان
سراسر مونتریال

17

د اوکازیون عالی برای
چن
فروش و یا اجاره

17

-3860 Plamondon, CDN

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

Restaurant Le
Gourmet Grec
اینک خوشمزه ترین چلوکباب شهر را با ما
:نوش جان کنید

رستــوران
ِ گورمه
گـرگ
در خدمت شما از
1976 سال

، برگ، کوبیده،سلطانی

جوجه کباب با استخوان
و بی استخوان

 دریایی و،با بهترین غذاهای یونانی
ایتالیاییوکبابها
اکنون با بهترین غذاهای لذیذ ایرانی
با قیمت و کیفیت باور نکردنی

g
Brin n
ow
your wine
r/
bee

.آماده پذیرایی شما هموطنان عزیز است

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 بافرا رسیدن
زمستان سرد غذاهای فصلی به
.لیست غذاها اضافه کرده است

:اسپشیال ماه

E
PRINC
RE
ARTHU

Room for

400 people

180 Prince Arthur E
Montreal, QC H1A 1A1

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

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

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

در زیباترین نقطه پرنس آرتور

،به مونتریال می آئید

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















































































































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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روزها حق مس��لم خود می
دانند اما در گذشته احتماال
حتی درباره آن فکر هم نمی
کردند مانند تقاضا برای اخذ
 حضور،حق رانندگی در عربس��تان
محس��وس زن��ان در صحن��ه های
اجتماعی و سیاس��ی و مبارزات آنها
برای احقاق برخی حقوق از دس��ت
 موض��وع پرونده هس��ته ای،رفت��ه
ایران و گزارش سازمانهای اطالعاتی
آمریکا در این باره تالش��های جامعه
بین المللی برای کاهش خش��ونت
و ن��ا امنی در عراق و برداش��ت های
مختلفی که از این فعالیت ها ش��ده
و باالخره مرگ یکی از مطرح ترین
 پاوراتی در،ستاره های اپرای جهان
...،سالی که گذشت
هم��ه و همه به اجزای هویت س��ال
 میالدی بدل ش��ده اند سالی2007
که همچون بقیه سال ها نماد تلخ و
...شیرین روزهای زندگی است
س��الی خ��وش و آکنده از ش��ادی
و به��روزی ب��رای فردف��رد ش��ما
....آرزومندیم

با
متام خوبی ها
و بدی هایش
هم به پایان رسید

این سال هم مثل سال های گذشته
 مملو از حوادث،و سال های پیش رو
 درگیری های، غیر طبیعی،طبیعی
 فرازها، مش��کالت مال��ی،مختل��ف
 اجتماعی،و نش��یب های سیاس��ی
اقتصادی و فرهنگی بوده است؛
از وقایع برمه گرفته تا در گیری های
 از سیل و باد و باران در ایاالت،دارفور
متحده آمریکا تا بروز مش��کالت کم
س��ابقه در پرداخت وام ها و سیستم
اقتصادی دنیا همه و همه نش��ان از
تکاپو و تقالی بشر برای دست یابی
به آرمان ها و هدف هایی دارد که به
.مرور دستخوش تحول شده است
تالش زن��ان در برخی از کش��ورها
برای دس��ت یابی به حقوقی که این

رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران
پذیرفته ش��ود که این رش��ته را در
مقطع فوق لیس��انس نیمه کاره رها
کرد و با گذراندن دوره یکساله تربیت
.معلم به تدریس مشغول شد
نخستین داستان رادی با عنوان باران
 توانست جایزه مسابقه۱۳۳۸ در سال
داستان نویسی مجله
»«اطالعات جوانان
.را از آن خود کند
آق��ای رادی از میان
بیش از هزار شرکت
کنن��ده موف��ق به
دریاف��ت این جایزه
.شده بود
اکبر رادی نخستین
نمایشنامه های خود
 ب��ا۴۱ را در س��ال
عن��وان روزنه آبی و
.افول منتشر کرد
،»از آثار دیگر او می توان از «صیادان
 «در،»«لبخند باش��كوه آقای گی��ل
،» «آهس��ته با گل سرخ،»مه بخوان
 «هاملت با،»«منجی در صبح نمناك
 «شب،» «آمیز قلمدون،»ساالد فصل
 «آهنگهای،»روی سنگفرش خیس
» و «پایین گذر سقاخانه،»شكالتی
.نام برد

،اکبر رادی
منایشنامهنویس
ایرانی “آهسته
”با گل سرخاش
رفت
 نمایشنامه،اکبر رادی
نویس برجسته ایرانی
 دی ماه در5 بام��داد
۶۸ بیمارستان در سن
و پس از مدت ها مبارزه
ب��ا بیماری س��رطان
 علت.پارس درگذشت
درگذشت وی بیماری
سرطان مغز اس��تخوان عنوان شده
.است
فوت آق��ای رادی واکنش و تاس��ف
بس��یاری از هنرمن��دان و بخصوص
.جامعه تئاتری ایران را برانگیخت
آق��ای رادی در ده��م مهرماه س��ال
 به دنیا آمد و تا ده سالگی در۱۳۱۸
 رش��ت اقامت داش��ت و،زادگاه خود
 وی با ادامه.س��پس راهی تهران شد
تحصیالت خود در تهران توانست در

!فرارسیدن سال نوی میالدی خجسته باد
به مدیریت حمید پازوکی مهر
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6050, St-Jacques Ouest, Montréal, Québec, H4A 2G4
514.

482.0034 CELL.: 514.651.7443 courriel : sales@autoultima.com
CADEAU DE NOEL • TPS 5%
389$*/MOIS

372$*/MOIS

294$*/MOIS

60 000 KM

52 000 KM

108 000 KM

2004 BMW X3, 60 000 km, toute équipée,
mags, intérieur en cuir, toit ouvrant, contrôle de
traction, sièges chauffants, 24 900 $ ou 389 $*/
MOIS.

2004 MERCEDES ML350, 52 000 km, tout équipé,
mags, intérieur en cuir, toit ouvrant, chargeur CD,
contrôle de traction, sièges électrique et chauffants,
23 900 $ ou 372 $*/ MOIS.

2003 NISSAN MURANO SL, AWD, 108 000
km, tout équipé, mags, 2 air climatisé,
lecteur CD, contrôle de traction, 16 900 $ ou
294 $*/ MOIS.

457$*/MOIS

253$*/MOIS

264$*/MOIS

93 000 KM

85 000 KM

120 000 KM

2004 BMW 530i, 93 000 km, toute équipée,
mags, intérieur en cuir, toit ouvrant, chargeur
CD, sièges électriques à mémoires, 28 900 $ ou
457$*/ MOIS.

2004 NISSAN MAXIMA 3.5 SE, 85 000 km,
toute équipée, mags, sièges électriques et
chauffants avec mémoires, toit panoramique,
contrôle de traction, 16 900 $ ou 253 $*MOIS.

2000 LEXUS GS 300, 120 000 km, toute
équipée, mags, intérieur en cuir, toit ouvrant,
chargeur CD, sièges électriques chauffants et
mémoires, 15 400 $ ou 264 $*/ MOIS.

210$*/MOIS

244$*/MOIS

244$*/MOIS

65 000 KM

95 000 KM

85 000 KM

2004 VOLVO S40 1.9T ÉDITION SPORT,
65 000 km, toute équipée, mags, intérieur en
cuir, toit ouvrant, sièges électriques chauffants,
contrôle de traction, 14 400 $ ou 210 $*/ MOIS.

2003 HONDA ODYSSEY LX, 95 000 km, tout
équipé, mags, 2 air climatisé, portes coulissante
motorisé, balance de garantie, 14 400 $ ou
244 $*/ MOIS.

2002 JAGUAR X-TYPE, 85 000 km, toute
équipée, mags, 2 air climatisé, intérieur en cuir,
toit ouvrant, sièges électriques et chauffants,
sonar de recul, 14 400 $ ou 244 $*/ MOIS.

235$*/MOIS

195$*/MOIS

175$*/MOIS

120 000 KM

90 000 KM

69 000 KM

2001 MERCEDES C240, 120 000 km, toute 2003 TOYOTA CAMRY LE, 90 000 km, air cliéquipée, air climatisé, intérieur en cuir, toit matisé, toute équipée, lecteur CD, démarreur à
ouvrant, sièges électriques et chauffants, con- distance, 11 900 $ ou 195 $*/ MOIS.
trôle de traction, 13 900 $ ou 235 $*/ MOIS.

2003 ACURA 1.7 EL, 69 000 km, toute équipée,
mags, air climatisé, lecteur CD, démarreur à distance, balance de garantie, 10 900 $ ou 175 $*/
MOIS.

128$*/MOIS

77$*/MOIS

45$*/MOIS

89 000 KM

125 000 KM

100 000 KM

2004 HONDA CIVIC DX-G, 89 000 km, automa- 1999 HONDA ACCORD LX, 125 000 km, 2002 HYUNDAI ACCENT GL, 100 000 km,
tique, 4 portes, air climatisé, lecteur CD, ser- manuelle, toute équipée, air climatisé, automatique, toute équipée, mags, air climatisé,
rures électriques, 8 500 $ ou 128 $*/ MOIS.
lecteur CD, 4 300 $ ou 45 $*/ MOIS.
lecteur CD, 5 900 $ ou 77 $*/ MOIS.
*Financement avec 2,000$ de comptant, taxes en sus.
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درنگی بر خبرهای کبک و کانادا
______
علی اشرف
شــادپور
_______

2007

سالی که کبک
خیلی سیاسی
شده بود

درست است که کبک یک استان
عموما سیاسی اس��ت ولی سال
 2007برجسته تر بود.
رس��انه های همگانی در آخر هر
سال گزارشی از رویدادهای مهم
و کارهای انجام ش��ده در س��ال
گذشته را منتشر می کنند.
در گازت ش��نبه  22دسامبر هم
چنین گزارش��ی به چاپ رسیده
است.
ای��ن گزارش بیش��تر ب��ه پیش
آمدهای کبک در س��ال 2007
پرداخت��ه و کم��ی ه��م درباره
رویدادها در کانادا نوشته است.
مطلب زیر بر مبنای این گزارش
نگاشته شده است.
از هر  10مورد مطالب منتش��ره
در مطبوعات 7 ،مورد یا به مسائل
سیاس��ی کبک مربوط اس��ت یا
یک موضوع سیاس��ی است که
ی��ک نف��ر کبک��ی در آن نقش
داشته اس��ت .استثنائات در این
مورد پیش آمدهائی بودند نظیر
رفتن «میریام ب��دار» به آمریکا
و محاکم��ه او ،ف��رود بزرگترین
هواپیم��ای ایرب��اس در فرودگاه
«پی ی��ر ترودو» و درگیرش��دن
پرس��نل رادیو کانادا در حمله به
وسیله بمب به نیروهای نظامی
کانادا در افغانستان.
با اینکه موضوع اخیر در سیاست
عمومی کانادا مطرح است ،ولی
از آنجائی که رژیمان  22امسال
از کبک به افغانستان اعزام شده
اس��ت ،به کبک هم مربوط می
شود.
از هر  10نفر خبر ساز در رسانه
ه��ا 8 ،نف��ر از سیاس��تمداران
کب��ک بودند .از اس��تثنائات می
توان از نیکالس س��رکوزی ،که
سیاستمدار است ولی نه کبکی؛ و
استفان هارپر ،نام برد که او هم به
هر حال با کبک سروکار دارد.
مهمترین رویداد سیاس��ی سال
یقینا انتخاب��ات پارلمانی کبک



دولت اقلیت از قرن
اولین
که
بود
تاکن��ون را به بار آورد،
هم
نوزده




و بعد از حوادث تروریس��تی 11
سپتامبر در نیویورک ،بیشترین
پوش��ش رس��انه ای را ب��ه خود
اختصاص داد.
خصوصیت دیگ��ر این انتخابات
عبارت از این بود که برای اولین
بار در  40س��ال گذشته ،حزب
 ADQدول��ت ژان ش��اره ،را از
اکثریت به دولت اقلیت تقلیل داد
و حزب  PQرا به س��ومین حزب
کبک تبدیل نمود.
از موضوع��ات جال��ب بع��د از
ترکیب کابینه ژان شاره
انتخابات،




که در آن ،تعداد وزیران زن
است
و مرد برابر شدند.
در س��ال  ،2007سیاست کبک
کوتاهترین دوره مبارزات رهبری
یک حزب را شاهد بود.
بدین معنا که ،بعد از اس��تعفای
آندره بواکلر به دنبال شکس��ت
سخت  PQدر انتخابات و هنگامی
ک��ه این حزب ب��دون رهبر بود،
ژیل دوسپ ،خود را برای رهبری
این حزب کاندیدا کرد .بالفاصله
پولین مارواهم اعالم کاندیداتوری
نمود .صبح روز بعد ،نظرسنجی ها
نشان دادند که پولین ماروا پیروز
آن انتخابات خواهد شد .دوسپ
فورا انصراف خ��ود را اعالم کرد.
همه این ماجرا بیش از  24ساعت



الیحه ،42
انگیزه و جزئیات آن
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کمتر دیده ش��ده است (اگر هم دیده شده باشد)
که قانون یا مقرراتی بدون علل و زمینه های قبلی
طول نکشید.
بر مبنای پیش بینی های دوراندیشانه و به منظور
«عالج واقعه را قبل از وقوع کردن» ،تصویب و به
بخشودگی
مرحله اجرا گذاشته شده باشد.
مالیاتی و...
از عجای��ب س��ال دول��ت لیبرال کبک مجموعه مقرراتی با نام بیل
گذش��ته ،اولین بار  42را به مجمع ملی کبک تقدیم کرده است که،
Groupe Sutton Sur L'ile.
در طول تاریخ بشر در صورت تصویب ،به اجرا گذاش��ته شود .در این
Courtier Immobilier Agree
Bur.: (514) 769-7010
بود که دولت بخاطر سند محدودیت های گوناگونی برای امر رانندگی
Cell.: (514) 815-6344
بخشیدن مالیات ها در استان کبک منظور شده است.
Fax:(514) 769-7030
در آس��تانه سقوط پیش از آن که به جزئیات این س��ند به پردازیم،
www.suttonquebec.com
G. Veulet Ramazanpour B.A.
قرار گرف��ت .دولت ذکر نکته ای ضروری به نظر می رسد.
gramazanpour@sutton.com
Agent Immobilier Affilié
ش��اره ،طب��ق تعهد انگی��زه اصل��ی برای تهی��ه این الیحه پیش��امد
خ��ود در مب��ارزات دلخراشی است که در آخرین روز ماه اکتبر همین
انتخاباتی ،بودجه بعد سال اتفاق افتاد.
از انتخابات خود را با بیانکا ،دختر بچه  3س��اله ،مشغول تزئین حیاط
بخشودگی مالیاتی به کودکستان خود برای جشن هالوئین بود .دو جوان
میزان  950میلیون دبیرس��تانی ،هر کدام پشت فرمان یک اتومبیل،
دالر تقدی��م ک��رد و فاقد گواهینامه مجاز رانندگی (اقال یکی از آنان)،
م��ورد اعتراض هر دو در یک مسابقه سرعت یا با هر نیت دیگر ،کنترل
حزب اپوزیسیون قرار خودروهای خود را از دست می دهند.
Cote-Desیکی از آن دو خودرو وارد چمن کودکستان بیانکا
گرفت.
Neiges
آمارها نشان دادند که می شود و با او برخورد می کند .دختر کوچولو در
 70درص��د کبکی ها راه بیمارستان از دست می رود .پدر و مادر بسیار
ه��م موافقند که خود جوان بیانکا ،از شدت تاثر و تالم ،حتی در رسانه ها





دول��ت این مبل��غ را هم ظاهر نشدند ،مگر در مراسم تدفین.











هزینه کند بجای آنکه معنای این داستان آن است که می بایستی بیانکا










و بیانکاهای دیگر در اثر خودخواهی و بی مباالتی
به جیب مردم بریزد.
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بیفتند.
جوئی
چاره
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در سال ،2007جریانات به همین گونه ،می بایستی آناستازیای  18ساله





































سیاس��ی در صحن��ه در داسون کالج به قتل می رسید تا الیحه آبکی 








































ف��درال چن��دان توجه کنترل اسلحه ،بنام «قانون آناستازیا» به مجلس
برانگیز نبودند ،چرا که کبک داده می شد .دولت فدرال کانادا حتی همین
کارها بیش از حد انتظار کار مالیم را هم نکرده است.
خوب پیش می رفتند.
اقتصاد به جریان مالیم و ام�ا محتوای بیل  42و ماجرای آن در مجمع
ملی کبک:
خوب خود ادامه داد.





514-738-2842 
دالر کانادا قوی اس��ت ،یکی از بخش های اصلی بی��ل  42پائین آوردن










514-738-1336 
ش��غل ه��ا خواه��ان محدودیت درجه الکل خون ،در هنگام رانندگی،
چندان��ی ندارند ،بودجه از  0/08درصدبه 0/05است .از سال ها قبل،همین









ملی مس��تحکم است و محدودیت 0/05درصدی در سایر استانهای کانادا 
دولت مالیاتها را کم می اعمال می شود .حتی در استان ساسکاچوان ،این





































کند .وقت��ی که مملکت محدودیت  0/04درصد است.


















5783 Cote-Des-Neiges
کانادا،
نقاط
سایر
در
روی چ��رخ ه��ای خود با توجه به این محدودیت ها










به آرامی روان اس��ت ،آیا انتظار می رفت که این قسمت قانون بی گفتگو و



















Elendale & Cote Ste-Catherine
بحث سیاسی کسالت آور بالفاصله تصویب و اجرا شود.
ولی هر دو حزب اوپوزیسیون با این قسمت بیل
نیست؟
اما ،نه در سال  2006و نه  42مخالفت کردند.
در  ،2007کنس��رواتورها خانم ژولی بوله ،وزی��ر ترابری کبک ،از این بابت
نتوانس��تند کانادائی ها را بس��یار متاسف و ناامید شده است .به گفته خانم
قانع کنند که آنان شایسته بول��ه ،رانندگانی که درجه ال��کل خون آنان بین
یک دولت اکثریت هستند 0/05 .و  0/08درصد است پنج برابر بیشتر احتمال
حادثه آفرینی دارند.
وی ب��ه
مالرونی و...
ادامه در صفحه25 :
داس��تان دردس��ر آفرین عنوان نمونه
ب��رای اتاوا ،که با مس��ائل
جاری ارتب��اط ندارد ،رابطه
نه چندان روشن برایان مالرونی،
نخست وزیر کنس��رواتور سابق
کانادا ،با یک معامله گر آلمانی
بنام کارل هاینز شرایبراست.
در زمان نخست وزیری مالرونی،
معامل��ه ای ب��ه واس��طه گری
شرایبر ،برای خرید ایرباس انجام
شده است.
ش��رایبر به اتهام تخلف مالیاتی
تحت تعقیب پلیس آلمان قرار
دارد .وی بوس��یله ق��وه قضائیه
کانادا بازداش��ت شده و قرار بود
به آلمان فرس��تاده شود .قبل از
اع��زام ،او اعالم کرده اس��ت که
مبلغ ب��ه روایتی  225000و به
روایت دیگ��ری  300000دالر
پ��ول نقد ،در داخ��ل پاکت ،به
مالرونی پرداخته است.
این مسئله باعث شد که مالرونی
مجبور شود در مقابل یک کمیته
تحقیق پارلمانی حاضر شده و به
سواالت نمایندگان پاسخ دهد.
او از ارتکاب به یک اشتباه سخن
گفته و عذرخواهی کرده است.
هنگام علنی شدن این مسئله،
هارپ��ر با یک تحقی��ق علنی و
عمومی موافقت کرده است ،که
ادامه در صفحه29 :
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INDIVIDUALS, COUPLES AND FAMILY THERAPY
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McGill University
CLINICAL PSYCHOLOGIST
PSYCOLOGUE CLINICIEN
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- FEAR OF FAILURE
- PANIC ATTACK
- PHOBIAS - WEIGHT CONTROL
- PAIN CONTROL
- SMOKING CESSATION
- SELF HYPNOSIS TRAINING
- GOAL IN LIFE THERAPY

ydZgx£›g ®¥˜d
Dr. Zamanzade, M.Sc

Montreal, QC H3H 1V2

Psychotherapy
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اصول پایه
معاشرت ...
م.رضا علیدوستی

آداب بیرون غذا
خوردن (رستوران)
قرار اس��ت غذا خوردن در رس��توران
برای لذت بردن و تمدد اعصاب باشد.
امروزه بیش از گذش��ته بد اخالقی با
خدم��ه ،ایراد گرفتن از غ��ذا ،و بهانه
گیری برای دیرشدن سرویس زشت
و ناپسند به حساب می آید.
حتی در گرانقیمت ترین و شیک ترین
مکانها نباید دستپاچه شد.
با خونس��ردی به اطراف نگاه کنید و
بسیاری از قواعد دستتان میاید .البته
مشاهده با خیره شدن و زل زدن فرق
میکند و باید همیشه بدون جلب توجه
و با آرامش اطراف را تماشا کنیم.

رزرواسیون
و «میتر دی»
’Maitre D
(میزبان رستوران)

در بیش��تر رس��تورانهای خوب برای
پیش��گیری از هرج و مرج فردی که
«میتردی» خوانده میشود ،شما را به
میزتان هدایت میکند.
اگر محل یا میزتان را نمی پس��ندید
به ایشان بگویید که میتوانید تا خالی
ش��دن میزی مناس��ب انتخاب تان
منتظربمانید.
(این کار چندان خوش��ایند نیست و
بهتر است از آن مگر در موارد ضرورت
پرهیز شود).
نیازی نیس��ت به میزب��ان (میتردی،
هوست ،یا هاستس) انعام دهید مگر
خدمات ویژه ای ارائه داده باشند.
در ه��ر ح��ال مهربان و سپاس��گزار
باشید.
اگ��ر با گروهی به رس��توران آمده اید
بهتر است تا رسیدن همه جمع دست
به ترکیب و ترتیب دس��تمال و لیوان
های میز نزنید.
اما اگر سایرین این ترتیب را بهم زدند
شما هم میتوانید چنین کنید.
اگر فضای میز محدود یا میز گرد است
و نمیدانید کدام لیوان برای شماست
به خاطر بیاورید که سرویس بلور هر
کس در سمت راست و بشقاب نان در
سمت چپ بشقاب او قرار دارند.

سفارش دادن
با پیش��خدمت تان دوستانه برخورد
کنید و به او فرصت بدهید غذای ویژ
ۀ روز ی��ا موارد دیگر را برایتان ش��رح
دهد.
ازهمراهانتانبپرسیدکهچهنوشیدنی
میل دارند .پیشخدمت معموال «منیو»
را در اختیارتان گذاشته ،ابتدا نوشیدنی
تان را میاورد.
وقتی انتخاب کردید با بستن منو به
پیشخدمت تان پیام میدهید که آماده
سفارش غذایید.
به خصوص اگر با فردی که نظر خاصی
به او دارید بیرون رفته اید بهتر است
پیش غذا ،غذای اصلی ،و دسر سفارش
دهید تا حد اکثر زمان را با هم باشید
(مگر برای بعد از غذا برنامه ای داشته
باشید که ممکن است دیر شود!).
بگذارید همراهان تان اول س��فارش
دهند .با لبخند و سپاس پیشخدمت
تان را بدرقه کنید .به یاد داشته باشید
که عجله ای در کار نیست.
معموال در رس��تورانهای س��طح باال
انتخاب سوس ساالد محدودتر است و
خود سرآشپز بهترین انتخاب را انجام
میدهد.
ایتالیایی ها نان و روغن زیتون آمیخته
با س��بزی خورد ش��ده و گاه س��رکه
«بالسامیک» (حنا) و فرانسوی ها نان
و کره می آورند .کمی کره در گوش��ه
بشقاب نان تان گذاشته و با نان میل

کنید یا نان تان
را کمی در روغن زیت��ون زده و از آن
لذت ببرید.
با طمانینه غذا میل کنید تا زودتر از
سایرین فارغ نشوید.
همچنین لقمه های کوچک بردارید
تا اگر از ش��ما سوالی شد و خواستید
برای جواب دادن لقمه را قورت دهید
چش��مان تان ورم نکن��د .چنانکه در
آداب میز غذا اش��اره ش��د اگر چیزی
الی دندان تان گیر کرد آن را سر میز
استخراجنکنید.
اگر اضطراری ست عذر خواسته و در
دستشویی به آن بپردازید.
اگر میخواهید کل پول میز را حساب
کنید در کناری به پیش��خدمت خبر
دهید تا صحنه ناخوش��ایند تعارف بر
سر اینکه چه کسی حساب کند بر سر
میز شما اتفاق نیافتد.
انعام چنانکه گفته شد بین  15تا 20
در صد است.
برسرجزییاتصورتحسابپیشخدمت
را به حساب نکشید.
حت��ی اگر مهمان کس��ی هس��تید
همیشه پول کافی همراهتان داشته
باش��ید (البته به امید خداوند مهربان
پول کافی موجود است).
هن��گام خ��روج از پیش��خدمت و
«میتردی» تشکر کنید.

بایدها و نبایدهای
رستوران:

اسپرسو
قه��و ه
غلیظ که
با عبور بخار
تحت فشار
از الب�لای
قهوه ریز آسیاب شده درست میشود.
همیشه سیاه (کم یا بدون شکر و شیر
یا کرم) و در فنجان های کوچک سرو
میشود.
(اسپرسو تلفظ میش��ود و اکسپرسو
غلط است)
Cappuccino
کاپوچینو قهوه اسپرسو آمیخته با کرم
یا شیر جوشیده به شکل کف است.
معموال روی آن پودر کاکاوو یا دارچین
اضافه میشود.

باید ب��ا میتردی محترمان��ه برخورد
شود.
نباید او را گارس��ون خطاب کرد یا به
Café Americano
او رشوه داد.
قهوه امریکایی اسپرس��ویی است که
باید بر سر میز راحت باشید.
نباید ترتیب میز و صندلی ها را به هم به آن آب جوش اضافه کنند تا رقیق
شود.
بزنید.
باید لفظی از میتردی تشکر کرد.
نباید به عالمت تشکر و دوستی پشت Café Latte
کافه الته ،اسپرس��و آمیخته با شیر یا
میتردی زد (یا هرجای دیگر او).
بای��د ب��رای س��فارش دادن منتظر کرم نجوشیده است.
پیشخدمت (گارسون یا ویتر) شد.
نباید سعی کرد به میتردی سفارش Irish Coffee
قهوه ایرلندی نوعی نوشیدنی حاصل از
داد.
باید حواستان جمع همه اطراف باشد .قهوه آمیخته با کرم هم زده و ویسکی
نباید منو (لیست غذا) را نزدیک شمع ایرلندیست.
روشن نگه داشت.
بای��د با حرکت آرام دس��ت و نگاه به Mexican Coffee
قهوه مکزیکی نوعی نوشیدنی منتج
پیشخدمت عالمت داد.
نباید با بشکن زدن ،کف یا فریاد زدن از قهوه آمیخته با کاهلوا (لیکور قهوه)
است.
پیشخدمت را فرا خواند!
_______________
باید نظر پیشخدمت را در مورد توصیه
در شماره بعد به فهرست و تلفظ نام
اش به غذاهای ویژه شنید.
غذاهای فرانس��وی ایتالیایی ،چینی،
نباید از پیشخدمت پرسید:
هندی ،عربی ،ایرانی (معادل انگیسی)،
“چه چیز خوبست؟”
(ش��ما هم اینکار را کرده اید؟! از حاال و اسپانیولی و مکزیکی اشاره خواهیم
کرد.
به بعد)..
باید در رستورانهای سطح باال به اثر
هنری سرآشپز احترام گذاشت.
نباید سراغ کتچاپ (سوس گوجه
فرنگی) را گرفت.
باید احترام خود را نگه داشت.
نباید با دهان باز غذا را جوید.
باید غذا را قبل از س��خن گفتن فرو
برد.
نباید با دهان پر صحبت کرد.
باید به میزان نمک و ادویه سرآشپز حتی ا
در یك نظر
گر شنیده
با
شید دوباره
س��نجی از
اعتماد کرد.
و
ان
خ دن
م��ردم دنی��ا
(نباید قبل از چشیدن به غذا نمک لطف ش خالی از
نیست!
سوالیپرسیده
زد).
ش��د و نتیجه
باید خودمان باشیم و از غذا لذت
جالبی به دست
ببریم.
نباید با بلند کردن صندلی روی پایه آمد از این قرار:
ه��ای عقب تاب خ��ورده ،باد گلو رها نظ��ر خودت��ان را راجع ب��ه راه حل
کرده ،یا کمربند ش��لوارمان را ش��ل كمبود غذا در سایر كشورها صادقانه
کنیم.
بیان كنید؟
جالب اینکه كسی جوابی نداد.
چون در آفریقا كس��ی نمی دانست
دوره فشرده منو شناسی “غذا” یعنی چه؟!
در آسیا كس��ی نمی دانست “نظر”
بین املللی
یعنی چه؟!
(حفظکردن فهرستزیرکمکمیکند در اروپای شرقی كسی نمی دانست
تا از خجالت سفارش چیزهایی که از “صادقانه” یعنی چه؟!
آنها بدتان میاید پیشگیری کنید)
در اروپای غربی كس��ی نمی دانست
“كمبود” یعنی چه؟!
قسمت اول
و در آمریكا كسی نمی دانست “سایر
قهوه ها:
كشورها” یعنی چه؟!
Espresso

كمبود  -غذا
نظرخواهی
صادقانه در سایر
كشورها ....
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گوناگون...

رژیمهای
دیابتآفرین

محققان به تازگی دریافتهاند غذاهای
نشاستهدار از قبیل برنج سفید و نان،
احتم��ال ابتال به بیم��اری دیابت را
افزایش میدهد ،اما افزودن بعضی از
حبوبات سالم به رژیم غذایی میتواند

حقایقی درباره کافئین

کافئین ،ماده طبیعی است که در بسیاری
از غذاها و نوشابهها از جمله قهوه ،چای،
ش��کالت یافت میش��ود ،میتواند باعث
عالئم��ی متفاوت از ف��ردی به فرد دیگر

این خطر را كامال معكوس كند.
کارشناسان معتقدند كه گنجاندن
مناب��ع فیبر در رژیم غذایی نس��بتا
آسان است .یك تغییر ساده در رژیم
غذایی از نان س��فید به نان گندم یا
جانشین كردن یك فنجان سبوس
گندم یا جو به جای برنج ،فرد را
از ی��ك طبقهبندی غذایی با فیبر
پایین به یك طبقه معتدل غذایی
هدایت میكند؛ البته با كاهش 10
درصدی احتمال ابتال به دیابت.
البته چنین غذاهای س��المی به
علت وج��ود منیزی��م میتوانند
احتمال ابتال به فشار خون را نیز
كاهش دهند.
ب��ا ای��ن ح��ال ای��ن اطالع��ات
نش��ان میدهن��د ك��ه در آین��ده
كاربوهیدراتهای تصفیهشده خطر
ابتال به دیابت نوع  2را در میان مردم
جهان افزایش خواهند داد.

زمستان و خشکی لب ها
هوای خش��ک و سرد زمستان ممکن است
به پوست ش��ما صدمه بزند به خصوص به
پوست لبها.
رعایت این نکات میتواند به شما کمک کند
تا لبهایتان از خشکشدن و ترکخوردگی
محافظتکند:
 به مقدار کافی مایعات بنوشید تا پوستتاندچار کمآبی نشود.
 با کرم های مرطوب کننده مخصوص لب،لبها را چرب کنید.
 برای جلوگیری از خشکشدن هوای درونخانه از یک دس��تگاه مرطوبکننده هوا یا
بخور سرد استفاده کنید.
 بر روی لبهایتان کرم ضدآفتاب بزنید. از قرارگی��ری بی��ش از ح��د در مع��رضخورشید یا باد پرهیز کنید.

پیشنهاداتی برای پوست
سالم در فصل زمستان

شود.
ای��ن عالئم ک��ه به آن “حساس��یت به
کافئین”میگویند که به میزان کافئینی
اشاره دارد که فرد باید مصرف کند ،قبل
از آنکه عوارض جانبی ناش��ی از این ماده
در او بروز کند.

برخی از عوارض ش��ایع ناشی از کافئین
اینها هستند:
 افزایش سرعت ضربان قلب. تکرر ادرار تهوع و استفراغ -بیقراری و بیخوابی

برخ��ی از توصیهه��ای
مهم برای حفظ سالمت
پوست:
 هر روز مقدار زیادی آب بنوشید. پوس��تتان را ه��ر روز ب��ا ی��کپاککننده مالیم و آب ولرم بشویید.
 اگ��ر آرای��ش میکنید ،ه��ر روز باشس��تن کامل صورتتان آن را پاک
کنید.
 همیشه هنگامیکه بیرون از خانه
هس��تید ،ک��رم
ضدآفتاب بزنید-
حتی اگر هوا ابری
باشد.
 اگر عارضهای درپوستتان به وجود
آمد ،به متخصص
پوس��ت مراجعه
کنید.
 در شرایط خاصمانند آکنه ،پوست
خش��ک و پیری پوس��ت ،مراقب آن
باشید.
 اضطراب و افسردگی لرزش اندامهااگر ش��ما تجربه یک ی��ا چندین از این
عالئم را دارید بهتر است با پزشک خود
مشورت کنید.
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حل «سودوکو» در صفحه بعد
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مش��تریان خود از
1یک ترفند 3
آرایش��ی
استفاده می کنند که
معجزه،
همچون4یک 7
عرض چند ساعت بلند

 با میانگین هش��ت درصد در سال مدیون صدور لوبیای سویا به چین،ش��دن صنعت 4
ش��کوفا 6
جهانگردی
منطقه و فروش گوش��ت و شراب به
نقاط مختلف2جهان بوده است.
اما در این کش��ور سرعت رشد بازار
معامله موی انسان از سایر بازارهای
9
4
اقتصادی این کش��ور پیشی گرفته
است.
2
مو در آرژانتین 1
اهمیت ویژه ای دارد؛
بسیاری از مردم به شکل ظاهر خود
افتخار می
3
7
دهند و 5
اهمیت ویژه4ای می 2
کنند که به شکل و قیافه و ظاهرشان
توجه و برای آن خرج کنند.
کرش��نر” ،که به 9 3
8 1
حتی “کریستینا
تازگی نقش رییس جمهور جدید
رییس
8
آرژانتین را بر عهده 5
3
گرفته اس��ت،
هنگام ایراد سخنرانی های پرشور جمهور
جدید
و حرارت خود ،گیسوان بلندش
را به این س��و و آن سو تاب می آرژانتین
دهد.
(که تازه هم قیچی شده
احتماال تعداد آرایش��گاه های مو در
ش��هر بوئنوس آیرس از هر کسب و باش��د) حدود یک ه��زار دالر ارزش
دارد .ای��ن در حالی اس��ت که موی
تجارت دیگری بیشتر است.
آنچه این روزها این صنعت را پر رونق طالیی رنگی که از منطقه اروپا وارد
تر از گذشته کرده ولع اغلب مشتریان آرژانتین ش��ده باشد تا هزار وهشت
برای موی بلند است؛ آرایشگاه ها هم صد دالر در بازار معامله می شود!
برای پاس��خگویی به
خواس��تهPuzzle 31 (Easy, difficulty
این rating
)0.41

3

5

تعداد کارخانه های تولید انواع
و اقسام نوش��ابه های گاز دار و
پف��ک در چند س��ال اخیر در
ایران افزایش قابل مالحظه ای
داشته و تبلیغات تلویزیونی زیاد
این محص��والت ،خود گواه این
افزایش تولید است.
این در حالیست که متخصصان
تغذیه و پزشکان همواره مردم به
ویژه کودکان را از خوردن بیش
از حد نوش��ابه و پفک منع می
کنند.
به گفته کارشناس��ان ،مصرف
یک نوش��ابه حدود  10قاش��ق
غذا خوری شکر به بدن وارد می
کند عالوه بر اینکه قند و فشار
خون را هم افزایش می دهد و
در نتیجه موجب ترشح ناگهانی
انسولین می شود.

مو را در
می کند.
ش��مال 9
ساکنان 5
2
آرژانتین به داشتن
گیسوان صاف و زیبا و محکم شهرت
دارند و یک 7
کیلو گیسو از این منطقه

9
1

بر اس��اس گزارش ت��ازه وزارت
بهداش��ت ،درم��ان و آم��وزش
پزش��کی ایران س��رانه مصرف
نوشابه های گاز دار مردم ایران
بی��ش از  4براب��ر مردم
دنیاست.
ای��ن در حالیس��ت که
سرانه مصرف لبنیات در
ایران یک سوم استاندارد
جهانی است.
به نظر می رس��د اینکه
 25درصد کودکان ایرانی
به نوعی به س��وء تغذیه
دچارند ،با موضوع مصرف
بیش از حد نوشابه و پفک
و مصرف ک��م لبنیات و
شیر بی ارتباط نباشد.
بهگزارشخبرگزاریدانشجویان
ایران ،ایس��نا ،در بیس��ت سال
اخیر مصرف نوشابه های گازدار
 20درصد افزایش داش��ته در
حالیکه در همین مدت میزان
مصرف لبنی��ات تنها یک دهم
درصد رشد داشته است.
بر اس��اس آمار رس��می وزارت
بهداش��ت 90 ،درصد کودکان
 24ماه��ه تا  12س��اله ایرانی
روزانه دست کم یک بار پفک و
نوشابه خورده اند .

از 4
برابر مردم
دنیا!

 :کیلویی
اقتصاد آرژانتین در سال های
ه
ز
ا
اخیر با شتاب9رو به رشد بوده
ر
د
ال
ر
است.
رش��د اقتصادی این کشور 9 6

2

2

‘ایرانی ها بیشتر از همه دنیا نوشابه
گازدار می نوشند’
بیش

بازار فروش مو رقیب بازار سویا
)Puzzle 29 (Easy, difficulty rating 0.37
در آرژانتین
مو

)Puzzle 30 (Easy, difficulty rating 0.40

6
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پزشکــی....

بیماری التهاب
روده چیست؟

 Ano-rectaleقس��مت تحتان��ی روده خوب
ب��زرگ و مقع��د دچار التهاب اس��ت و -کورتیکوئیده��ا  ،Corticoidesب��رای
بیماری مدت طوالنی در قس��مت های ک��م ک��ردن الته��اب ( Prednisoneو
دیگر وجود داش��ته و می تواند بصورت  )methylprednisoloneاز راه دهان و یا
ش��قاق -آبسه و یا فیس��تول مقعدی یا مقعد بکار میروند.
 آنت��ی بیوتیک ها ،موقع��ی که زخماطراف آن خود را نشان بدهد.
 بیم��اری در خارج دس��تگاه گوارش ،های روده چرک کنند Tetrecyclines،می توان��د به مفاصل حمله کرده تولید  Fluoroquinolone، Metronidazoleو
Crohn
آرتریت و یا به پوست حمله کرده ،تولید غیره.
زخم چرکی پوستی و یا تولید دانه های  -جراحی ،عم��ل جراحی موقعی انجام
شدید شکمی خود را نشان میدهند سفت و قرمز پر رنگ متمایل به بنفش می ش��ود که داروها بی اثر باش��ند و یا
هم وجود دارد که شبیه عالئم آپاندیست بکند که معموال در ساق پا دیده شده و مشکالت دیگری مانند آبسه ،فسیتول و
یا بسته شدن روده بوجود بیایند.
دردناک است.
می باشد.
بیم��اری در دهان بص��ورت آفـت و یا قسمت بیمار روده را قطع کرده و باقی
را بهم وصل می کنن��د .جراحی باعث
عالئم بیماری بستگی به محل و اندازه التهاب در چشم نیز دیده می شود.
درمان بیماری نمی شود.
التهاب دارد
 اخی��را داروهائی بنام ضد  TNFتولید ایلئیت  Ileiteیا تورم و التهاب ایلئون تشخیص:شده اند.
 اسهال مزمن(انتهای روده کوچک)
وقتی بیماری التهاب روده بوجود آمد در
محل درد در قس��مت پائینی س��مت  -دردهای شکمی
تمام مدت زندگی به پیشرفت خود ادامه
راست ش��کم است و بیمار دچار اسهال  -آبسه و یا فیستول اطراف مقعد
میدهد .مرگ و میر در این بیماری بین
خمیری و یا آبکی معموال بدون خون در  -از دست دادن وزن و وجود تب
 15-5درصد و علت مرگ معموال سوراخ
اوایل بیماری است .بیمار احساس ضعف  -عکسبرداری از روده و یا آندوسکپی
شدن روده (تولید عفونت در خون) ،بدی
و دچار الغری و تب می شود.
تغذیه و یا سیر بیماری بطرف سرطان
 ایلئو-کولیت  Ileo-Coliteبیماری در درمان:قس��مت آخر روده کوچ��ک و در روده درمانی برای آن وجود ندارد .داروی داده روده می باشد.
بزرگ دیده می ش��ود .همان عالئم باال شده برای کنترل عالئم و التهاب است.
را دارد و اغلب خونریزی و احساس دفع بطور عمومی
 استراحت ،داروی ضد اسهال و تغذیهکاذب دیده می شود.

بیماری مزمن تورم و التهاب روده می
دکتر عطا انصاری (کبک)
باشد که قسمت تحتانی روده کوچک
و یا بیش��تر در روده بزرگ و بندرت در
دیابت و پوست خشک
قسمت های دیگر دستگاه گوارش دیده
می ش��ود .بیماری در تمام مدت عمر
مبتالی��ان به دیاب��ت (مرض قند)
بیش از دیگران مش��کالت پوستی حت��ی تا  80س��الگی و پیشرفت می کند.
بیشتر!
دارند.
هر چه مقدار قن��د در خون باالتر البته آنها م��ی دانند که علل بیماری
باش��د بدن مقدار بیشتری مایع از هر چه س��ن باالتر برود علت اصل��ی این بیم��اری هنوز معلوم
دست میدهد و کمبود مایع باعث فعالیت کمتر می ش��ود نیس��ت یک بیماری خود ایمنی است
خشکی پوست آرنج ها و ساق پا و و ن��ه چندان قب��ل از  74که یک پروتئین انسان بنام  TNFباعث
سالگی .یک مطالعه روی جوابهای غیرعادی ایمنی می شود .البته
خود پاها می شود.
این خش��کی باعث خارش پوست سه هزار زوج مسن نشان نوع فامیل��ی آن در یک چهارم بیماران
و یا ترک خوردن آن مخصوصا در میدهد که  73درصد 57 ،دیده می شود.
پاش��نه پا می ش��ود که یک درب تا  64ساله فعالیت جنسی
چه موقع بیماری بوجود می آید؟
ورودی ب��رای ویروس ها و میکرب طبیعی داشته اند.
هاست؛ مخصوصا که بر اثر قند باال  53درصد بی��ن  65تا  74بیماری التهاب روده به هر دو جنس (زن
دفاع بدن پائی��ن می آید که علت س��الگی و  26درصد از  75و مرد) بطور مس��اوی حمله می کند و
ظهور آن بین  20تا  40س��الگی است.
دیگری ب��رای وجود جوش ها و یا سالگی به باال.
بیماری در روده بزرگ بعد از  50سالگی
دمل می شود.
بوجود می آید.
که
ش��ود
می
باعث
بیم��اری قند
داروهای کشنده
جریان خ��ون و سیس��تم عصبی
خوب کار نکنند و رطوبت پوست را ی��ک تحقی��ق علم��ی در عالئم آن چیست؟
انگلس��تان نش��ان میده��د اوائل بیماری معموال عالئم آن آرام است
باندازه الزم تنظیم نکنند.
 75درصد مبتالیان  64سال به باال که داروه��ای روان گردان و که حاد ولی انواع آن که با یک حمله درد
ضد افس��ردگی در نزد افراد
مشکل پوستی دارند.
س��الخورده ،مرگ و میر آنها
چندراهنمایی:
 میزان قند خ��ون خود را در حد را به می��زان قابل توجهی زیاد میکند.
طبیعینگاهدارید.
انجم��ن تحقیقات ب��رای بیماری
 مرتبا مایعات بنوشید. با آب ولرم استحمام کنید .آب داغ الزایمر در انگلستان تحقیقی انجامداده که نش��ان میدهد یک س��وم
پوست را خشک می کند.
 خود را خوب خشک کنید و اگر بیمارانی که داروهای روان گردان ونقاطی در پوست وجود دارد که از ضد استرس (در مقابل بیمارانی که
جاهای دیگر خش��ک تر و یا کمی پالس��ییو*  )Placeboدریافت می
قرمزتر (پر رنگ تر) است با پزشک کردند ،پس از سه سال زنده مانده
اند .بعبارت دیگر داروها باعث مرگ
خود در میان بگذارید.
ه بیان
 پس از اس��تحمام از کرم مرطوب آنها شود.ب
کننده برای پا و س��اق پا اس��تفاده بیمارانی که پالس��یبو دریافت می
سـاده
کردند ،نمردند.
کنید.
همی��ن طور این بیماران مش��کل
(الی انگشتان پا کرم نزنید).
جناب آقای رحیمیان
مدیر محترم نشریه پیوند
ح��رف زدن و کمبود فعالیت های
مغزی داشته اند.
نوشابه ها
با س�لام و احترام ،با توجه به اظهار نظر
(*) قرصی که مواد داروئی ندارد.
خوانن��ده عزیزی تح��ت امضاء «فضول
یک تحقیق جدید آمریکائی نشان
محله» در شماره  820مورخ  24آذر 86
آن دو هفته نامه محترم با عنوان «جل
میدهد که نوش��یدن بی��ش از دو ویتامین  Dو خامن های
الخال��ق» در ارتباط با تاریخ اس��اطیری
لی��وان کوال در روز ریس��ک مبتال
شدن به مشکالت مزمن کلیه ها را حامله
ایران باستان ،خواهشمند است توضیح
زیر را جه��ت مزید اط�لاع این گرامی
دو براب��ر می کند و علت آن وجود موسس��ه پزش��کان ک��ودکان در
دوست عزیز و سایر خوانندگان دیگر در
اس��ید فس��فوریک ،بعنوان عنصر کانادا پیشنهاد می کنند که خانم
اولین شماره ممکن درج فرمائید.
جلوگیری کننده از خراب ش��دن های حامله و خانم هائی که ش��یر
 -1در رابط��ه با فرنگیس حق به جانب
می دهند باید ق��رص های حاوی
نوشیدنی ،است.
ایشان است که یا به سهو قلم و یا اشتباه
همین پژوهش نشان میدهد نوشابه ویتامین  Dرا روزانه مصرف کنند،
تایپ فرنگیس در یک جا مادر سیاووش
های دیگر غیر از کوالها این خطر مخصوصا در زمستان طوالنی کانادا
آمده اس��ت که نادرست است .فرنگیس
را ندارند ،چون از اس��ید سیتریک برای اینک��ه کمب��ود ویتامین D
دختر افراسیاب است که پس از پیوستن
نداشتهباشند.
استفاده می کنند.
س��یاووش به کش��ور توران او را به زنی
گرف��ت و حاصل این وصلت کیخس��رو
کمب��ود ای��ن ویتامی��ن میتواند
است.
مشکالت مهمی در رشد جنین و
سکس و پیری
در اینجا از حسن توجه و دقت خواننده
ش��اید شما فکر می کنید که میل کودک داشته باشد.
گرامی که این نکته را یادآوری فرمودند
جنسی بر اثر زیاد شدن سن از بین مصرف این ویتامین می تواند از بروز
تشکر و قدردانی می نماید و از خوانندگان
بعضی بیماریها در س��نین جوانی
می رود.
محترم پوزش می طلبد.
)rating 0.43
 -2در رابطه با چگونگی به قتل رسیدن
 Puzzle 25 (Easy, difficultyکودک جلوگیری کند .این ویتامین
کنید!
اشتباه می
4 7 5 3 6 8 9
سودابه زن کیکاووس باطالع می رساند
ک��ه 2گروه 1در رشد سلول ها و سیستم دفاعی و
دانش��مندان آمریکائی
که رس��تم در بارگاه کیکاووس مقام باال
3 7 8 9 6 4 2 5 1
وسیعی از افراد مسن را تحت نظر متابولیسم آنها دخالت دارد.
و شامخی داشته است و بارها مشکالتی
5 9 6 8 1 2 3 4 7
گرفته اند ،متوجه شده اند که افراد
ک��ه کیکاووس ایجاد ک��رده بود موجب
6 3 9 5 2 7 8 1 4
مسن در امور جنسی فعال هستند،
گرفتاری هائی برای رس��تم شده بود تا

شاهنامه
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)Puzzle 31 (Easy, difficulty rating 0.41
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گیالن

باغذاهای شمالی
-----در قلب NDG
-------

توضیح

او را نجات دهد .مانند به آس��مان رفتن
و گم ش��دن او ،جنگ های خودس��رانه
و از هم��ه مهمتر زنبارگی وی که تحت
تاثیر زیاد س��ودابه بود .سودابه نیز زنی
نادرست و حیله گر بود که اتهام ناپسند
غیراخالقی به س��یاووش بس��ت و او با
گذشتن از آتش از این اتهام رست .بنابر
این اشتباه های کیکاووس و خودسری
های سودابه در حدی بود که رستم چون
سمت پدری بر سیاووش داشت از شدت
ناراحتی کشتن او توسط افراسیاب ،انتقام
خود را از سودابه بگیرد .ولی در رابطه با
چگونگی این کشتن ،باید گفت که انجام
کار خالصه و به نثر درآوردن ش��اهنامه
سترگ حکیم توس آنهم حدود  60هزار
بیت را در پنج��اه صفحه ،باید با رعایت
کامل صداقت و امانت صورت بگیرد ،لذا
نگارنده امانت دار این نقل و داستان است.
درست همانطوری که در شاهنامه ذکر
گردیده است ،رستم سودابه را با خنجر
ب��ه دو نیم کرده اس��ت به منظور حفظ
این امانت شما را به اصل گفتار فردوسی
بزرگ در این رابطه رجوع می دهم.
تهمتن چو بشنید زو رفت هوش
ز زابل به زاری برآمد خروش
سپاهی فراوان بر پیلتن
ز کشمیر و زابل شدند انجمن
به درگاه کاووس بنهاد روی
دو دیده پر از آب و دل کینه جوی
چو نزد یکی شهر ایران رسید

همه جامه پهلوی بردرید
چون آمد به نزدیک کاووس کی
سرش بود پر خاک و پر خاک پی
بدو گفت خوی بد ای شهریار
پراکندی و تخمت آمد ببار
ترا مهر سودابه و بد خوی
ز سر برگفت افسر خسروی

«کسی کو بود مهتر انجمن
کفن بهتر او را ز فرمان زن»

سیاووش به گفتار زن شد به باد
خجسته زنی کاو زما در نزاد
نگاه کرد کاووس بر چهر او
بدید اشک خونین و آن مهر او
نداد ایچ پاسخ مرا و راز شرم
فرو ریخت از دیدگان آب گرم
«تهمتن برفت از بر تخت اوی
سوی خان سودابه بنهاد روی»

«ز پرده به گیسوش بیرون کشید
ز تخت بزرگیش در خون کشید»
«به خنجر به دو نیم کردش fراه

نجنبید بر جای کاووس شاه»
بیامد به درگاه با سوگ و درد

پر از خون دل و دیده ،رخساره زرد

 -3ب��ه هیچ وجه اج��داد و نیاکان ما
ایرانی��ان اه��ل دروغ و غلو نب��وده اند و
بیان حماس��ی و افسانه ای شاهنامه که
شاهکار ادبیات و زبان فارسی است خارج
از هرگونه دروغ می باش��د ولی در بیان
حماس��ه و تصویر صحنه ه��ای رزمی و
بیان تاریخ اس��اطیری چون عشق و باور
عجیبی در ذهن و زبان حکیم توس بوده
است .ضرورت بیان و شدت انتقام رستم
از نادرس��تی و نابکاری زنی بد طینت و
فرمانروایی ناالیق ،کلمات این گونه زیبا و
با شدت انتقام به نظم درآمده است.
 -4بنابه ش��واهد بس��یار زیاد و اسناد
و مدارک موج��ود از تاریخ چندین هزار
ساله مدون قوم ایرانی ،ایرانیان هیچ موقع
بی عرضه و ترسو نبوده اند و اگر فترتی
در بعضی از مواقع تاریخی در کش��ور و
میهن عزیز ما رخ داده است ،بی تدبیری
و بی لیاقتی فرمانروایان و پادشاهان جابر
بوده که حس��اب آن ها از حساب مردم
سرزمین پاک آریایی جدا است .میراث
ملی ما از کوروش ،داریوش ،انوشیروان،
آریوبرزن ،کاوه آهنگر ،بوذرجمهر ،یعقوب
لیث ،جالل الدین خوارزمش��اه ،نادرشاه
افشار ،کریم خان زند ،امیر کبیر و هزاران
قهرمانان گمنام دیگ��ر برایمان به ارث
باقی مانده اس��ت .و الگوی ایرانی وطن
پرست این گونه انسانهای راستین است
نه امثال حکمرانان دنیاپرست و زنباره ای
نظیر کیکاووس ،گشتاسب ،خسرو پرویز،
فتحعلیشاه ،ناصرالدین شاه و ...
 -5عن��وان Persian History for
 Dummiesتوس��ط مدیری��ت محترم
نشریه پیوند بر این نوشته ها انتخاب شده
است و نگارنده در این رابطه نظر خاصی
ابراز ننموده است.
با درود بر ایران و ایرانیان پاک نهاد

حسن گل محمدی-
مونترال

________________
(پیوند « :فور دامیز» سلس��له انتشارات
بسیار معروف و س��ابقه دار بین المللی
اس��ت که در هزاران موضوع در سراسر
جه��ان چاپخش میش��ود و منظ��ور از
«دامیز»« ،بیان س��اده» می باش��د و به
هیچ وجه قصد اهانت و تخفیف در میان
نیست).

لزوم جتدیدنظر در
یک اعتقاد ریشه دار
خارجی ها
نژادپرستند؟!

تجارت جهانی شان را رونق بخشند ،عده
ای قانونی به اروپ��ا یا آمریکا می روند به
جستجوی بهشتی که تصور می کنند در
آنجا یافت می شود و عده ای غیر قانونی
به همان راه می روند که ش��رح مصیبت
هایشان را هر روز می توان در سایت های
مختلف مشاهده کرد.
رضا نامداری (مونتریال) در ای��ن می��ان رفتار این کش��ورهای به
اصطالح نژادپرست با ایرانیان
کاله خود را قاضی کنیم و با مقایسه بسیار قابل مالحظه است.
خیل عظی��م ایرانیان که هم
رفتار غربی ها با ما و ما با افغانی
اکنون در کش��ورهای اروپایی
را
ها بی طرفانه از خود این سوال
و آمری��کای ش��مالی زندگی
می کنند ،هنوز هم ش��اید بر
بپرسیم که “ نژاد پرست کیست؟”
این اعتقاد باش��ند که بومیان
کشوری که در آن زندگی می
کنندرفتارینژادپرستانهباآنها
در دانش��نامه آزاد ویکیپدی��ا ذیل
دارند اما حقیقت چیز دیگری
واژه نژادپرس��تی آم��ده اس��ت“ :
است .آنها اکثرا (اکثریت زیادی
نژادپرستی باوری است که براساس
که شامل قوانین مهاجرت شده
آن اف��رادی از یک نژاد ،خودآگاه و
اند) نه تنها در دوران مهاجرت
یا ناخودآگاهانه مدعی میشوند که
از امکان��ات فراوان��ی که برای
آنها بصورت ذاتی و غیراکتس��ابی
مهاجران توسط دولت تدارک
نسبت به بقیه انسانها برتر و بهتر
دیده شده استفاده کرده اند که
هس��تند و بنابراین خود را دارای
به احتمال فراوان دارای پاسپورت کشور
حقوق بیشتر میدانند.
افراد نژادپرست عموما دیگر نژادها را پست محل اقامت خود نیز هستند.
و کوچک میدانند و ایشان را از بهرهمندی تازه همه اینها در حالی است که بسیاری
از این ایرانیان در سال های نخست حضور
از مزایای اجتماعی محروم میکنند”.
اگر از هرکدام م��ان در خصوص مصداق خود در آن کشورها ،زبان کشور مقصد را
های نژادپرس��تی بپرس��ند بالفاصله به نیز به خوبی نمی دانستند.
س��راغ هیتلر می رویم و یا بالهایی را که اما از این سو ،در سال های اخیر ما ایرانیان
آمریکایی ها بر سر سرخپوستان آورده اند نیزمیهمانانیداشتیم.
افغانستان همسایه ای است که در میان
را با جزئیات ذکر می کنیم.
ما ایرانی ها درباره این مساله نیز همچون کش��ورهای جهان بیشترین نزدیکی را با
بسیاری موارد متعدد دیگر ،کمتر نگاهی ایرانیان دارد .نه تنها تا دویست سالی پیش
ب��ه خود انداخته و اگرچ��ه به غلط بودن از این جزئی از ایران زمین به حساب می
رفتارهای نژادپرس��تانه کامال واقفیم اما آمده که زبان فارس��ی و اشتراکات فراوان
ترجیح می دهیم چش��م خود را به روی فرهنگی ،تار و پود آن را با ایران زمین گره
وقایع روزانه زندگیمان ببندیم و خارجیها می زند.
را (فرقی نمی کند ،آلمانی ،فرانسوی و )...اما در ایران با مهاجران افغانی که از وطن با
خاک یکسان شده خویش توسط روس ها
نژادپرستبدانیم.
واقعیت جوامع غربی امروز ،اینس��ت که و طالبان و آمریکایی ها به ایران پناه آورده
اگرچه سیاستمداران و گردانندگان اصلی بودند ،چه رفتاری شد؟
حکومتهای غربی ،از چندین نسل قبل در در طول سالیان دراز حضور آنها در ایران،
همان جوامع رشد یافته اند اما چرخهای هیچیک نتوانستند تابعیت ایرانی را کسب
اقتص��ادی و در حقیق��ت چ��رخ زندگی کنند.
در این کش��ورها ،بر شانه های مهاجران هیچ کودک افغانی نتوانست در کنار یک
کودک ایرانی به مدرسه برود.
ایستاده است.
سیاستمداران کشورهای غربی به خوبی هرگز هیچ ایرانی نتوانست یک افغانی را
م��ی دانند که اگر روزی مهاجرانی که در هم زبان خود ببیند.
کشورشان س��کنی گزیده اند تصمیم به پست ترین مش��اغل ،آن چیزی بود که
بازگشت بگیرند ،نه تنها هزینه های زندگی نصیب یک افغانی می شد و با این وجود
در آن کشور چند برابر می شود ،که بخش باز هم ای��ران یکی از مقاصد اصلی افغان
مهمی از بنیه اقتصادی کشور نیز تضعیف ها بود.
می شود .در بسیاری از کشورهای غربی اما دریغ که هیچ یک از ما نخواستیم کاری
احس��اس خوبی درباره مهاج��ران وجود کنیم که آنها حتی برای لحظه ای به ایرانی
ندارد ،ولی هرگز دولت های این کشور به بودن فکر کنند و ایرانی شوند.
پیروی از احساس عمومی در این خصوص دری��غ که بر خ�لاف دولت ها و حکومت
نمی پردازند ،بلکه هر روز با ارائه سرویس های غربی ،دولتمان در برخورد خش��ن
ه��ای جدی��د و هرچه راحت ت��ر کردن و انعط��اف ناپذیر با آنها از مردم پیش��ی
زندگی مهاجران در کشورشان پرداخته و گرفت .رفتارهای خشن ،بازداشت و اخراج
شرایطی را ایجاد می کنند تا این مهاجران پناهندگان افغانی هرگز صدای اعتراضی
به تدریج جذب جامعه ش��ده و جزئی از را شاهد نبود.
فرقی نمی کند ،فارس باشیم یا لر ،ترک
آن شوند.
ام��ا در ایران زمین مردمانی زیس��ت می باشیم یا کرد ،وقتی خود را در مواجهه با
کنند که دس��ته دس��ته تح��ت عناوین یک افغانی می بینیم ،احساس مواجهه با
مختلف به دیگر کشورهای دنیا مهاجرت یک انسان را نمی کنیم .هرگز او را با خود
برابر نمی بینیم...
می کنند.
عده ای به کش��ورهای همجوار می روند این روزها در فضای مجازی پیغام
تا برای سرمایه شان امنیت ایجاد کرده و های متفاوت��ی از اعتراض ایرانیان
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برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر
دکترحسن گل محمدی

گرفتار شدن خاقان
چین به دست رستم

خبر م��رگ کاموس به خاقان چین
رسید و خاقان چین از مرگ کاموس
غمگین شد و گفت :من کسی را که
کاموس کش��ته است به بند خواهم
کش��ید .آنگاه چنگش سوار تنومند
خود را به جنگ رس��تم فرس��تاد و
رس��تم دم اسب او را گرفت و او را با
اسب بر زمین زد .وی از
رستم زنهار خواست و
از چنگ او گریخت.
سپس پهلوانانی چون
س��اوه و کهار کهانی
هر دو به جنگ
رستم آمده و
کشتهشدند،
آنگاهخاقان
چین زبان
به دشنام
گش��ا د .
رستم اسب
تاخ��ت و به
نزدی��ک پی��ل
سفیدخاقانچین
آمد .جنگی میان
آنه��ا درگرف��ت
و رس��تم با
کمن��د
خا ق��ا ن
چی��ن
را از
پیل

Persian Histo
ry
FOR

شد.
(* حکیم
ت��و س
فردوسی خود در شاهنامه
آورده اس��ت که داستان
ه بیان
ب
اکوان دیو افس��انه ای
ه
د
بیش نیس��ت .انسان
مردم حرام کرده است.
سـا
خردمن��د ک��ه ای��ن
کیخس��رو نامه ای به رستم
داستان را بشنود به معنی آن
نوش��ت و او را ب��ه جن��گ
اکوان دیو دعوت کرد .رس��تم ب��ه باید توجه داش��ته باشد .دیو را باید
جنگ اکوان دیو آمد و در کنار چشمه مردم بد دانس��ت کسی که سپاس
ای به خ��واب رفت .اکوان دیو چون خداون��د را نگه ندارد و از راه مردمی
رستم را خفته دید همچو باد خود را خارج گردد .به این داستان ها باید از
به او رساند و رستم را با مقدار زیادی روی خرد و بینش توجه نمود).
از زمین کنده بر آس��مان بلند کرد ،جنات یافنت بیژن از
و گفت:
چاه به دست رستم
بگو ترا به کجا بیفکنم؟
در زمان سلطنت کیخسرو ،جمعی
به آب یا به کوه.
رس��تم که می دانست گفتار دیوان از ارمانیان نزد وی آمدند و شکایت
کردند که گرازها مزارع آنان را نابود
واژگونه است ،گفت:
می کنن��د .بیژن فرزند گی��و و نوه
مرا به کوه بینداز.
اکوان دیو خندید و برعکس خواسته دختری رس��تم هم��راه گرگین به
رس��تم رفتار ک��رد و او را ب��ه دریا شکار گراز پرداخت و فریب سخنان
گرگی��ن را خورد و نزد منیژه دختر
افکند.
رستم با دست راس��ت در دریا شنا افراس��یاب که در مرغزاری بین مرز
می کرد و با دست چپ نهنگانی که ای��ران و توران چ��ادر زده بود رفت.
قصد طعمه ساختن او را داشتند ،می منیژه دل بدو باخت و او را با داروی
بیهوش��ی به خواب کرد و با خود به
کشت تا به خشکی رسید.
اتفاقا افراس��یاب در آن مرغزار برای قصر آورد .به فرمان افراسیاب بیژن
فراموش کردن غم شکست به عیش به چاه افکنده شد.
و نوش مشغول بود که خبردار شد گرگین ب��ه تنهایی ن��زد گیو (پدر
رس��تم تنها در نزدیکی آنها اس��ت .بیژن) رفت و به دروغ به او گفت که
افراسیاب دیوان ترک را جمع کرد و فرزندت را گراز کشت.
به رستم حمله برد ،ولی رستم عده گیو س��خنان گرگین را باور نکرد و
زیادی از آنها را کش��ت و افراسیاب شکایت به کیخسرو برد و کیخسرو
ف��رار کرد .ولی ناگهان اکوان دیو در در ج��ام جهان نما نگاه کرد و بیژن
مقابل رستم ظاهر شد و رستم کمند را در چاه دید ،نامه ای به زابلس��تان
بیفکند و او را دربند کرد و با خنجر به رستم نوشت و برای نجات بیژن
از او کمک خواست .رستم به صورت
سرش را از تن جدا نمود.
رس��تم پس از کش��تن اک��وان دیو بازرگان به توران زمین رفت و چون
نزد کیخس��رو آم��د و پس از مدتی ای��ن خبر ب��ه گوش منیژه رس��ید
استراحت عازم سیستان زادگاه خود خودش را به رس��تم رساند و ماجرا

تاریخ اسا
طیری ایران باستان

برزمین زد و او
را دستگیر کرد.
پس از اسیرشدن خاقان
چی��ن تورانیان از س��پاه
ایران به سختی شکست خوردند.
آنگاه رستم عازم حمله بر توران زمین
ش��د و افراس��یاب نامه به پوالدوند
دیو نوش��ت و پوالدوند با سپاه خود
به کمک افراس��یاب در مقابل سپاه
ایران ظاهر شد و رستم سالح جنگ
پوشید و بر سپاه توران حمله کرد و
بسیار از آنها را کشت.
در جن��اح دیگر توس با پوالدوند در
افتاد و پوالدوند به توس نزدیک شد
و گی��و چون پیکار آنها را از دور دید
و شکس��ت توس را نزدیک دانست
رستم را به جنگ پوالدوند فرستاد.

جنگ رستم با پوالدوند
دیو

رس��تم به جن��گ فوالون��د دیو که
همچون کوه��ی بلند ب��ود رفت و
به کش��تی گرفتن ب��ا او پرداخت و
سرانجام رستم او را بر سر دست بلند
کرد و بر زمین زد و کشت.
پس از کش��ته شدن پوالدوند سپاه
توران ب��ار دیگر شکس��ت خورد و
افراسیاب از میدان جنگ گریخت.

جنگ رستم با اکوان
دیو (*)

پس از شکست س��پاه توران رستم
ب��ه سیس��تان رف��ت .روزی در بزم
کیخسرو چوپانی شتابان نزد او آمد و
گفت که دیوی خواب و آسایش را بر

مجید کفائی
(سفیر شعر)
مونترال  26دسامبر 2007
 5دیماه )1386( 2566

حکایت

(بزغاله و میمون

شعری از سیمین بهبهانی)
شنیــدم باز هم گوهر فشــاندی
که
روشنـــفکر را بزغاله خواندی
ولی ایشـ
ـان
ز
خوی
شـا
نت
نب
ـودند
در ا
ین خط جمله را بیــجا نشـاندی
سخ
ـن گفـتــی ز عدل و داد و آنرا
به
نان و آب مجــانی کشــاندی
از این نَقلت
که
ه
مچ
ٌ
ون
ن
قل
تر
بود
هیاهــو شد عجب توتی تکاندی
س
خن هایت ز حکمت دفــتری بود
چه کفتر ها از این دفتر پراندی
ولیــکن پول نفـت و سفره خلق
ز
یادت رفت و زان پس الل ماندی
سخن از آسمان و ریسمان بود
دری
ـــغا حرفـی از جنگل نراندی
چو از بزغاله کردی یاد ای کاش
سالم
ـی هم به میــمون میرساندی

اندر باب بوزینه
و ُبزغاله

چندی پیش ،حاجی
محمود احمدی نژاد،
رئی��س جمهور ای��ران،
هنگام ای��راد خطابه ای
اشارهبهطبقۀم ّنورالفکرِ مملکت
نمود ومحکم فرمود که

روشنفکران به اندازه
ی�ک بزغال�ه فهم و
شعور ندارند.

دی��ری نپائید ک��ه جناب
ایشان برای تکمیل گفتار
زش��ت خود مرتکب رفتار
زش��ت ت��ری هم ش��دند

سیمینبهبهانی

به دلیل اخباری مبنی بر تجاوز چند
افغانی به یک دختر ایرانی منتشر می

شود.
به راستی تمام غیرت ما ایرانی ها گویی برای
همین هم زبانانمان است .به راحتی می توانیم
نفرتمان را بر سر آنها خالی کنیم و نیازی هم
نداریم به آنکه عربی یا انگلیسی یاد بگیریم.
انگار به کلی فراموشمان شده است اخباری که
دو سال پیش از حراج دختران ایرانی در یکی
از بازارهای یک کش��ور حاشیه خلیج فارس
منتشر ش��د .البته آن هنگام تمام غیرتمان
به گذراندن تعطیالت در همان کش��ور می
گذش��ت و وقتی برای تجم��ع اعتراض آمیز
نداشتیم.
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امروز دیگر کارگران افغان��ی زیادی در ایران
زندگی نمی کنند .آنها که در ایران هس��تند
ب��ا افزایش چند برابری دس��تمزدهای خود،
بیش از پیش درآمد دارند و البته با این تفاوت
عمده که دیگر هرگز به زندگی در ایران نمی
اندیشند.
افغانستان رو به پیشرفت است حتی امروز نیز
بسیاری از ایرانیان برای مشارکت در ساخته
شدن دوباره افغانستان به این کشور می روند
و از مزایای مناسب مالی آن نیز بهره مند می
شوند.
اما حقیقتا در ذهن ساکنان کشوری همسایه
به اس��م افغانس��تان در مقابل نام ایران چه
تصویری ثبت شده است؟

شاهنامه

بدی��ن معن��ا ک��ه
هنگام سفر به یکی
از کش��ورهای خلیج
فارس ،با سرافرازی،
بر روی کرس��ی ئی
نشستند که بر باالی
ِسر ایشان ،نوشته ای
بود ک��ه خلیج فارس
را «خلی�ج العربی»
نامیده بودند.
من ت��ا آن عک��س را

دیدم در دل گفتم:
حمی��ت! زهی ش��رافت و
زهی غی��رت و ّ
ش��خصیت! زهی میه��ن پرس��تی و ایران
دوستی! زهی تاریخ دانی و کتاب خوانی!!...
از آنج��ا که براین باور بودم که جواب ابلهان
خاموش��ی اس��ت در هر دو مورد س��کوت
کردم.
اما اخیرا دیدم که خانم سیمین بهبهانی به
فرمایشات آن سیاستمدارعالیمقدار پاسخی
به نظم داده اند.
(ش��عر خانم بهبهانی را که در شماره پیش
پیوند درج شد،
ب��اری دیگر در
این بخش چاپ
می شود)
من ه��م پس
از خواندن شعر
سیمین جسارتاً
این چه��ار پاره
ها را سرودم:

چند تن از میلیون ها افغانی ساکن ایران ،می
توانند برای هم وطنان خود از مزایای زندگی
در ایران و امکانات زندگی مناسبی که برایشان
فراهم بود ،سخن بگویند؟
ش��اید چند صباحی دیگر بازار کار در کشور
همس��ایه مان ب��رای ایرانیان مناس��ب تر از
همیش��ه ش��ود .در آن زمان چه امکاناتی از
افغانی ها خواهیم خواس��ت تا به کشورشان
راهمان دهند؟ به راس��تی زمان آن نرسیده
است که کاله خود را قاضی کنیم و با مقایسه
رفتار غربی ها با ما و ما با افغانی ها بی طرفانه
از خود این سوال را بپرسیم که “ نژاد پرست
کیست؟”

را تعریف کرد که چگونه افراسیاب
بیژن را به چاه افکنده است.

درآوردن رستم بیژن را
از چاه

بر س��ر چاه بیژن سنگ بزرگی بود
که هفت پهلوان از سران سپاه ایران
نتوانستند آن را از جای بردارند ولی
رستم با کمک گرفتن از یزدان پاک
آن سنگ را برداشت و با کمند بیژن
را از ته چاه باال کشید ،و او را به خانه
برد و سر و تنش را شستند و جامه
بر او پوشاندند.
آنگاه گرگین به نزد او آمد و پوزش
خواس��ت و سپس رس��تم به بیژن
و منی��ژه گفت بروند ول��ی خود از
دشمنی افراسیاب نخوابید.

شبیخون کردن رستم در
ایوان افراسیاب

رستم به همراه هفت تن از پهلوانان
بر ایوان افراسیاب شبیخون زد .آنها
در خواب بودند و س��ر همه افراد او
را بریدند.
سحرگاه افراسیاب در مقابل دلیران
ایران س��پاهی عظیم آراست .رستم
نیز سپاهی بیاراس��ت و آماده نبرد
ش��د .در ای��ن جنگ که از یکس��و
س��پاهیان توران زمین و از س��وی
دیگر رس��تم و رهام و زنگه و بیژن
و گیو و فرهاد و گرگین و اش��کش
با هم می جنگیدند ،سپاهیان توران
شکست خوردند .پس از این پیروزی
رس��تم با سرافرازی بیژن را به ایران
نزد کیخس��رو آورد و مورد محبت
بسیار قرار گرفت.
ادامه دارد

سئوال از سیمین

چرا سیمین به میمون راه دادی
َدرِ کاخِ ُسخن براو گشادی
جوابِ ابلهان خاموشی است دوست
چه غم ،گر َغرچه ئی َ ،سر داد بادی
--------------------اگر بینی که خورده او نباتی
گرفته معرکه ،یافته حیاتی
بدان (( قحط الرجال )) است اندر آن ُملک
ز میمون ،پهن شده ،زین رو بساطی
--------------------کنون که داده ای به او جوابی
جوابی که درآن بود هم عتابی
شدم شا ئق که آیم من به میدان
که تا خدمت رسم اورا حسابی
--------------------که تا گویم به حاجی نکته ای چند
حاج آقائی که مردم کرده در بند
حاج آقائی که گوید یاوه بسیار
حاج آقائی که رفتارش زده گند
--------------------ورا گویم که ای َحداد زاده
شکر خوردن بتو رخصت که داده ؟
خلیج فارس مانَد تا ابَد فارس
ز تازی پُشت ،مخور این قدرتو باده
--------------------تو ای تازی پرست! ،ایران مکن خوار
َمده تو بیش از این آن شیر آزار
اگر خفته است برخیزد یکی روز
تو و اربابِ تو آن روز شوید زار
--------------------َم ُکن در کفشِ روشنفکر تو پایت
وگر کردی ،بپوشان تو قفایت
از ایرا می زند با خامه اش تیر
که ما نَد  ،تا اَبَد ،در الیِ پایت
--------------------زدی ضربت ،کنون تو ضربتی نوش
برو به کسب و کار دیگری کوش
برو دربان بشو بر َجمکران چاه
تو روشنفکر را فرما فراموش
--------------------شنو این پنـــــــد را تو از کفائی
ندارد هیچ اگر ،دارد صفائی
مقام و منصبِ این گیـــتیِ دون
به هیچکس دان نکردست او وفائی

پـارسی
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را پاس
بد ا ر یـ��م

Ϯ̴Α ϥΩή̯ ΕϮϋΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪϧϮΧήϓ
Ϯ̴Α ϪϣΎϨΗϮϋΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧϮΧήϓ
̮Θ̯ Ϯ̴Α Ωή̯ ̵ϮϋΩ ̵ΎΟ ϪΑ
̯Ωή̯ ̵έΎ
ΪϨϓΪ̡ Ϯ̴Α ωΎϓΩ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ΕήσΎΧ ήΘϓΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩϮΑΩΎҨ ήΘϓΩ
Ϯ̴Α ϥΩή̯ ϦϓΩ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΎ̢δ̯ΎΧ
ϦϴΑΰҨέ Ϯ̴Α ϖϴϗΩ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ ϩΰϴ̴ϧ Ϯ̴Α ϞҨϻΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΰϴ̴ϧ Ϯ̴Α ϞϴϟΩ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ̮ϴΗή̯ϮϣΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧέϻΎγΩήϣ
̶γή̯ϮϣΩ ̵ΎΟ ϪΑ
)̵έϻΎδϣΩήϣ Ϯ̴Α (̶ҨΎ̡ϭέ
Ϯ̴Α ̶γή̯ϮϣΩ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έϻΎδϣΩήϣ
Ϯ̴Α Εή̰ϣΩ ̵ΎΟ ϪΑ
έϻΎδϣΩήϣ
ϥΎϬΟ - ̶Θϴ̳ Ϯ̴Α ΎϴϧΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎΒΗ έϭΩ Ϯ̴Α ϞσΎΑ έϭΩ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ϝΰϨϣ ϥϮϴγέϮ̯Ω ̵ΎΟ ϪΑ
̶Ҩέ ϪϧΎΧ
έΩϮϤϧ Ϯ̴Α ϡή̳ΎҨΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎϬΒϧϮΧ Ϯ̴Α ϪҨΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΎ̯ΩϮΧ Ϯ̴Α έϮΗΎΘ̰ҨΩ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΩΩΪΧ Ϯ̴Α ̶ΗΫ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘΧϭΪϧ Ϯ̴Α ϩήϴΧΫ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩήΧ Ϯ̴Α ϩέΫ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έϮΧ Ϯ̴Α ΖϟΫ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ϥΩή̯ ή̯Ϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ΩΎҨ
ΎϫΩήϣ Ϯ̴Α έϮ̯Ϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦϴҨΎ̡ - ήҨί Ϯ̴Α ϞҨΫ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ΐϟΎτϣ αϮέ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ έΎΘηϮϧήγ
Ϯ̴Α ϩΩϮϧΎΧ βϴέ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩϮϧΎΧ Ζγή̡ήγ
Ϯ̴Α ϝϮΌδϣ ΎҨ βϴέ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζγή̡ήγ
ϩέΎΑέΩ Ϯ̴Α ϪΑ ϊΟέ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎγ Ϯ̴Α ΖΣέ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ̶̡ήΗϮҨΩέ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̡ϧΎϣέΩϮΗή
ΖϋΎγ αέ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖϋΎγ ήγ Ϯ̴Α
έϮΘγ Ϯ̴Α Φγέ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩϮϨηϮΧ Ϯ̴Α ̶οέ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϣΪϧέ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έϭ ϩήϬΑ Ϯ̴Α
έΎ̰ϫέ Ϯ̴Α ϞΣ ϩέ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪϨҨϮ̳ Ϯ̴Α ̵ϭέ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩέ Ϯ̴Α ϒҨΩέ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ίϭέ Ϯ̴Α ϕίέ ̵ΎΟ ϪΑ
font ΎҨ ςΨϟ Ϣγέ ̵ΎΟ ϪΑ
)ϩήϴΑΩ Ϯ̴Α (̶δϴϠ̴ϧ
ϪΗ Ϯ̴Α ΏϮγέ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ϻ - Ϧϴθϧ ϪΗ - Ζδθϧ
Ϯ̴Α ϥΩή̯ ΥϮγέ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ ϪϨΧέ
ϩΩΎΘγήϓ Ϯ̴Α ϝϮγέ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪϴϟΎΑ Ϯ̴Α ϥΩή̯ Ϊηέ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ΖҨΎοέ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΩϮϨηϮΧ
Ϣϧ Ϯ̴Α ΖΑϮσέ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩέΩ ΖΑϮσέ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩέΩ Ϣϧ Ϯ̴Α
αήΗ Ϯ̴Α ΐϋέ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ΖθΣϭ ϭ ΐϋέ ̵ΎΟ ϪΑ
αήϫ ϭ αήΗ
ζΧέΫ Ϯ̴Α Ϊϋέ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ϕήΑ ϭ Ϊϋέ ̵ΎΟ ϪΑ
ζΧέΫ
ϩίήϟ Ϯ̴Α Ϫθϋέ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϧϮϫΩ Ϯ̴Α Ζϴϋέ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ΘγϭΩ Ϯ̴Α ΖϗΎϓέ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϤϫ Ϯ̴Α ϡΪϧήϓέ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̡γή
ϥΎΘγϭΩ Ϯ̴Α ΎϘϓέ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖγϭΩ Ϯ̴Α ϖϴϓέ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎΘγϭΩ Ϯ̴Α ϥΎϘϴϓέ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϣθ̩ Ϯ̴Α ΖΑΎϗέ ̵ΎΟ ϪΑ

و هم چشمی
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نامه /پیام  /ایمیل /فکس و...رسیده
نامه علی اصغر...
انقالب و جنگ ما را
ساخت ،اما کشوری را
ویران کرد!

جناب آقای علی اصغر
محمدی
از خدا میخواهم این نامه عینا چاپ شود
و بر اثر کمبود جا یا تصادف در تحریریه
پیوند از قلم نیافتد.
 -1از توضیح تان در مورد عدم اشتیاق
به جنگ سپاسگزارم چرا که جمله “جنگ
جنگ تا پیروزی” در متن منسوب به
شما در ذهن من و دیگر کسانی که مطلب
را خوانده بودند ایجاد شبهه کرده بود.

Al o

جنگ افروز و جنگ
چنان که هست بگوید.

طلب را

 -3گفتی برادر نخوانمت؛ می خوانمت
و اصرار میورزم؛ چرا که وقتی در نوشته
ی این شماره ات (دسامبر )15از بچه
دستفروش های تهران میگفتی و خواهر
محترمت فکر کردند دلت برای بچه هایت
تنگ شده ،پیوند در دستم از اشک خیس
بود.
آنها که گفتی همه درست؛
اما نتیجه گیریت مبنی بر ادامه یک
دشمنی که نانش بر سفره فرصت طلبان و
دودش در چشم همان بچه های پابرهنه
میرود ،کامال غلط است.
به قول فرمایش موال “کلمت حق یطلب
بها الباطل” یا به قول فالسفه صغرای
خوبی چیدی ،اما کبرای نادرستی استقراء
کردی.
اگر کسی نگاه چپ به این یک کوچولو
گربه ما روی نقشه جهان کند روی سگ
همه مان باال میاید و چشمش را در لوله
بخاری میگذاریم و فیل مست همه مان
راه هندوستان پیش میگیرد و
“ای خوشا دولت آن مست که در پای
حریف
سر و دستار نداند که کدام اندازد”
اما قبل از واقعه چرا نفت در چراغ جنگ
بریزیم و سری را که درد نمیکند دستمال
ببندیم؟

 -2همچنین تذکر شما در نگه داشتن
حرمت قلم بسیار به جا بود.
اگرچه ذکر آن تنها نقل و قول از کسی بود
که نشان شجاعت ذوالفقار در اتاق پذیرایی
آپارتمان سازمانی اش در لویزان (بعد از
 38سال خدمت و بازنشستگی با رتبه
امیری) به امضای فرمانده کل قوا ،گویای
فصل کوچکی از کتاب قطوری است در
باب حقوقی که بر گردن بنده و شما و همه
آنهایی دارد که چشم دیدن دست ناپاک
اجانب متجاوز بر ناموس خویش را ندارند و
نام و صفت
اجازه دارد
 -4این آخری را هم میگویم که دلت
واقعی نسوزد کاش محکم تر میزدی!!
درود بر مدیر و
جواب ناسزایت را که با ظرافت و در نهایت
دست اندرکاران پیوند
ادب داده بودی ،متوجه شدم .ممنون که
چاپ نوشته
شما حرمت قلم را داشتی.
اما نه برادر!
های گوناگون از
بچگی ما را فقط انقالب و جنگ
دیدگاههایناهمسان
خراب کرد (که خسارتش کمتر
کاریستپسندیده.
نبود!) ولی درس های زیادی
در ارتباط با نامه هایی به
به ما داد .ما را ساخت ،اما
محمود احمد نژاد (پیوند یکم دسامبر) و اکبر
کشوری را ویران کرد( .ضمنا
رفسنجانی (پیوند  15دسامبر)
بد نیست بدانیم افراد را به
سرگشاده
نگار
نامه
خواهشمندم این جوابیه را به
منظور توهین ،قربانی تجاوز
تان آقای علی اصغر (محمدی) چاپ کنید.
خطاب کردن موجب وحشت
قربانیان از طرح موضوع و
دکتر فرامرز موید
کمک جوییست و سپری
==============================
میسازد برای مجرمین و
بزهکاران؛ شاید یافتن فحش
هایی که در آن خود فرد
مقصر است بهتر باشد).
علی اصغر جان نامه سرگشاده ات رو تو پیوند
از سخنت بر میاید که دلت
کانادا خوندم .چرا یکی به نعل میزنی یکی به
با دوست است اما به خودش
میخ!
سوگند که او هم از شعار
این محمود دیر به دیر حموم میره  ،اونوقت تو
دادن و دشمنی و کینه توزی
با همون دستمالی که مال اونو مالیدی اومدی
و جنگ و خونریزی بیزار است.
سراغ من؟ دستت درد نکنه!
پیاده با هم برویم سالم تر به
حاال کی به سالمتی میخوای بیای اینورا؟
مقصد خواهیم رسید.
یادت نره وقتی تو طیاره نماز خوندی
جانمازتو آب بکشی.
والسالم علی من اتبع
در ضمن داداش کی رو سیاه میکنی؟
الهدی
ما خودمون زغالیم!
برادری از برادران شما در
دوستدارت اکبر از ایران
مونترآل

نامه علی
اصغر...

از اکبر به اصغر...

صفار هرندی ،وزیر فرهنگ
رژیم فقاهتی بر سر یکی دیگر
از بزرگترین گیتار نوازان
ایرانی جهان نیز لچک کشید!

لیلی
افشار

ا
جرای قط
ع
ا
ت
ك
ال
سیک
توسط
ل
ی
ل
ی
ا
ف
شار
روز از جشنواره در دومین
موسیقی
فجر فرهن
گ
س
ر
ا
ی
هنر

مراسم سفره
ابوالفضل
برای رهایی از نظام
اسالمی!
یاللعجب!

اخیرا در نمایش صمدو خرسندی ،پس
انتظار در صفی طوالنی با موضوع جالبی
روبروشدم ،جلوی توالت دیواری ،دوستان
و آشنایان با یکدیگر هنگام قضای حاجت
حرف میزدند ،احساس میکردم اکثرا
راحت نیستند ...این سوال برایم مطرح
شد ،بدور از شوخی ،هنگام حرف زدن آیا
صحیح است بچرخیم و بصورت طرف نگاه
کنیم و یا سرمان در کار خودمان باشد؟!
هموطنگیج
(*) شاشگاه ،توالت دیواری
--------------------

آقای رحیمیان

نظری به مقاله آقای علی
اصغر محمدی

آقای رحیمیان عزیز
در «سایت ایران امروز» خبری را می خواندم...
نمی دانستم بگریم یا بخندم...
مطلب از این قرار اس��ت که عصر روز س��ه
شنب ه  25دسامبر مراسم “آش پزان” و دعا
برای آزادی جلوه جواهری و مریم حس��ین
خواه برگزار شد.
می دانید مریم حسین خواه (روزنامه نگار) و
جلوه جواهری بیش از یک ماه اس��ت که در
بند عمومی زندان زنان هستند .آنها به جرم
تش��ویش اذهان عمومی و انتشار مطلب در
سایتهای مدافع حقوق زنان زندانی شده اند.
بانی برگزاری این مراسم و پختن آش نذری
می گوید:
“هرچه به دادگاه و دادستانی مراجعه کردم به
خواسته ام توجهی نشد حاال دست به دامن
حضرت زهرا و ائمه ش��ده ام و دعا می کنم
زندانیانی که بی گناه دربند شده اند هرچه
زودتر آزاد شوند”.
راس��تی که عجب داس��تانی است! یاد طنز
هادی خرسندی افتادم ،در نمایش اخیرش با
صمد می گفت ما ملت عجیبی هستیم ،برای
س��رنگونی رژیم مذهبی جمهوری اسالمی،
سفره ابوالفضل می اندازیم!! فکر می کردم اگر
روشنفکران و فمینیست های ما برای مبارزه
به خراف��ات رژیم تن بدهن��د و آش نذری
بدهند ،چه انتظاری از م��ردم عادی دارید...
راستی که خانه از پای بست ویران است!
ارادتمند،
علیرضا مروی (گتینو)

چکمه قدغن!

پیوندی ه��ای گرامی ،خبر ممنوع ش��دن
چکمه زنان و همچنین بگیرو ببند بیش��تر
علی��ه آزادی در ای��ران را در ش��ماره پیش
پیوندخواندم ...از خودم می پرسیدم راستی
این همه محدودیت ریشه اش در کجاست،
شب پیش تصادفا به این شعر جاودانه لسان
الغی��ب برخوردم ،نگاه کنید ش��مس الدین
چگونه قرن ها پیش زبان حال ما را با شیخ
چه زیبا سروده است،
خواستم با خوانندگان شما سهیم شوم:
گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشكل حكایتیست كه تقریر میكنند
ناموس عشق و رونق عشاق میبرند
عیب جوان و سرزنش پیر میكنند
دانی كه چنگ و عود چه تقریر میكنند
پنهان خورید باده كه تعزیر میكنند
م��ی خور ك��ه ش��یخ و حاف��ظ و مفتی و
محتسب
چون نیك بنگری همه تزویر میكنند
-------------------------

اتیکت:نتراشید!
«وکس» کنید!

الو آقای پیوند ،این پیام را در رابطه با صفحه
اتیکت می خواستم بگویم ...اوال واقعا اتیکت
و آداب معاشرت ایده خوبی است ،لطفا ادامه
بدهید...
درمورد موی گوش آقایان لطفانتراشید ،بسیار
زشت است ،اصال از موی نتراشیده زشت تر
است ،ش��ما را بخدابه سالن آرایش مراجعه
کنید و بخواهید آن را برایتان «وکس» (موم
داغ) بیاندازند...
و یا خیلی بهتر دو سه باز لیزر کنید تا خیالتان
برای همیشه آسوده شود...

با احترام ،نازی

اتیکت یورینال (*)؟!

بنده هم از حضرت آبت اله علیدوستی عزیز،
دامت برکاته!! ،استفتاء داشتم...

با تشکر از دو مقاله نویسنده مربوطه ایشان
در دو ش��ماره پیش پیون��د ...،باید جریانات
مختلف موش��کافی و ردیابی عمیق گردد تا
ریشه آنها را دریابیم که چطور می شود که
اینطور میش��ود ....مثل دسیسه های هفت
رنگ مس��لک های مختلف ک��ه در جامعه
رخنه نموده و از یکصد و اندی س��ال است
جامعه اس�لامی ایران عزیزمان را در تهدید
می کرده است...
و مربوط به مقاله خانم مونا فرامرزی
(روی جلد ،شماره  15دسامبر پیوند)

(تبعیضسیستماتیکعلیه
بهائیان ایران و بن بست
حتصیلی )

خانم عزیز ،آنقدر داد

و ق��ال و هیاهو نفرمائید! بگذار چند نس��ل
بگذرد ...شاید یادشان برود ....مگر یادتان رفته
از رئیس ساواک و ساواکیان و چندین وزیر
در هر اداره دولتی یکی دو تا ماموران ش��ما
نبودند؟ مگر یادت��ان رفته افرادی که حتی
ب��دون امتحان در دانش��گاه ها رخنه نکرده
بودند بعنوان دانشجو...

مهندسبیگلری(براسارد)

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

الو آقای رحیمیان،

« ....حسب الحال ،»1شعر بلند «فریاد» را
در شماره  820پیوند برای زنم خواندم .از
یک طرف ریزه کاریها و تصویرپردازی های
مونتریالی اش را خیلی دوست داشتیم ،اما
پس از اتمام شعر این احساس به ما دست
داد ،خودمان را از باالی پل ژاک کارتیه
پرت کنیم پائین و به این مهاجرت سیاه و
ادبارزده کانادا بدرود بگوییم!...
شما را بخدا به این آقا و یا خانم از قول ما
بگوئید کمی از هم از زیبایی ها و روشنی
های مهاجرت بنویسد!
توسلی (مونت رویال)
---------------------

الفبای نگهداری از پت
و فرهنگ
P
O
H
PET S
ایرانی
T
NO
!S
TOYSRU

پ��س از بدنی��ا
آمدن نوزادم ،در
هم��ان چند روز اول فهمیدم به گربه
حساسیت دارد ،با آن که بسیار سخت بود،
تصمیم گرفتیم گربه دلبندمان را پس از 13
سال به خانواده دیگری بسپاریم.
در می��ان پرس و جو در همان روز های اول
یک خانواده ایرانی از تصمیم ما آگاه ش��د ،و
با اصرار فراوان از ما خواس��ت گربه را به آنها
بدهیم ...و ما پذیرفتیم.
یک ماه از آن تصمیم میگذرد ،گربه را دست
کم سه بار پس آورده اند و دوباره برده اند...
واقعیت این اس��ت ،فرهنگ ما نگهداری از
«پت» هنوز جا نیفتاده ،وقتی می گوییم ما
س��گ یا گربه می خواهیم ،اکثرا نمی دانیم
چه می گوییم.
لطفا قبل از آوردن س��گ و یا گربه در خانه
تحقیق کنید ،جوانب کار را در نظر بگیرید،
نگهداری از سگ و گربه مسؤولیت میخواهد،
هوس و تفنن و بازی کودکانه نیست ،کاری
است حساس و دش��وار ،اگر بچه ها اسباب
بازی م��ی خواهند به  TOYS-R-USبروید
نه PET SHOP

ناتالی .س( .مونتریال)

نامه سرگشاده به آقای
دکتر حسین باقرزاده

مونترال ،کانادا ،اول دسامبر 2007

جناب آقای باقرزاده عزیز،

با تقدیم
س�لام ،دیری ست که با بسیاری از
تحلی
��ل
ها
و راهبردهای نظری و عملی تان
کمت
رین
تواف
قی ندارم.
درع
ین
اح
ترام کامل به نظرات تان و با ُحرمت
ت
��ام
به
آ
زادی
تان در نظ��ر و عمل ،عالقمندم
بدی
نوس
یله
بازپس گرفتن حمایت چند سال
پیش
تا خود از «منش��ور  »81را ،که الاقل در
کید
ب
رآو
ردن دس��تکم یکبار واژه استقالل
«در مت
��ن نهایی آن فی الجمله پیش��قدم و
م
صر
بو
بسیار ُ
دم ،به آگاهیتان برسانم».
تقاضا
میک
نم،
از این پس این نکته را هم در
مورد
«م
نش
��ور  »81و ه��م در مورد مواضع
خود
تان
بعن
وان بانی اصلی منشور یاد شده،
مد ن
ّ
ظر
دا
شته
باشید .با سپاس و احترام

ا
میر منصور معصومی (مونتریال)

ن بودید،
یم
اگر جا ی کردید؟
از
شما چه م
کنسرت
گذار
قدیم شهر مونترال
مرتضی صادقی -به هموطن دخلورم
هموطن عزیز نوشته های شما را در شماره «818
اول دسامبر پیوند» خواندم.
از شما هموطن دلخور سئوالی دارم اگر همزمان با
برنامه کنسرت شما برنامه دیگری گذاشته شود،
شما چه می کنید؟
ولی من به هیچ عنوان به دوست عزیزم سردبیر
روزنامه پیوند اعالم کنسل برنامه را نکردم و نمی
دانم این مطلب از کجا آب می خورد؟
من و دوس��ت عزیزم که برگزاری کنسرت های
ش��هر را به عهده داش��تیم س��ال های متمادی
هدفم��ان این بود که ب��رای هموطنان عزیزمان
ارزش واحت��رام فراوانی قائل ش��ده و در بهترین
مکان با بهترین امکانات و قیمت های مناسب که
درخور شخصیت عزیزانمان باشد کنسرت مان را
برگذار کنیم و هرگز قصد بیزینس و پول به جیب
زدن نداش��ته ایم و هدف اصلی گردهمایی این
گروه کوچک دور از وطن بوده است.
حال به اطالع شما هموطن گرامی برسانم که برای
جبران ،اندی عزیز در مارچ  21سال نو ،همزمان با
«نوروز باستانی» در مونترال خواهد بود،

که ش�ما عزی�زم از من کنس�رت گذار
قدیمی این شهر دلخور نباشید.

با کمال احترام
مرتضی صادقی

موسیقی جواد داوری
در سورنتو
شبی مهربان و زیبا...
شنبه شب  15دسامبر برای شب موسیقی
جواد داوری با دوستانم به رستوران
تازه تاسیس سورونتو (نبش سن دنی و
شربروک) رفتیم .راستش اصال فکرش را
نمی کردم ،رستوران ایرانی سورونتو جای
بسیار شیک و زیبایی است ....جوادداوری
همراه با برادر هنرمندش آن شب برای ما و
مهمانان دیگر شبی بیادماندنی و زیبا به جا
گذاشتند.
من قبال هم برای شنیدن موسیقی سنتی
به رستوران رفته بوده بودم اما این بار نظم
و سکوت و زیبایی مهمانان و مدیریت
خوب رستوران بی نظیر بود .کاش ایرانیان
همیشه از اینطور شب ها ساپورت کنند.
واقعا باید قدر هنرمندان شهرمان را باید
بدانیم...
من به سهم خودم از هنرمندان شهرمان و
مدیریت سورونتو خیلی تشکر می کنم .به
امید دیدار دوباره
با تشکر آزیتا (مونتریال)
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همدردی

یادبـــود
مــــادر جان یادم از تو چون می آید
از چشمم چشمه چشمه خون می آید
آن شیر که از تو گشت خون در دل من
در دوریت از دیــــده برون می آید
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خانواده محترم شعله ،خانواده های سوگوار
مصیب وارده ،درگذشت عزیز ارجمندتان،

شادروان جناب دکتر مصطفی شعله

استاد خوشنام و فعال دانشگاه کنکوردیا (مونتریال) را
که پس از جنگی طوالنی و دردناک ،جان به جان آفرین تسلیم کرد،
به شما و کلیه خانواده های محترم وابسته صمیمانه تسلیت عرض می نمائیم و
برای فرد فرد شما عزیزان تندرستی و بهروزی آرزومندیم.

حسینپورشفیعی

با دلی آکنده از اندوه درگذشت مادر خود

شادروان بانو فخری رضوی نیا

را به اطالع دوستان ،همکاران

و هموطنان عزیز می رساند.
و به همین مناسبت در مراسم یادبودی
باخواندن شعر و نقل خاطره و نثار فاتحه ای
یاد و خاطره اش را گرامی می داریم .

دوست عزیز خامن دکتر راضیه رضوی ارجمند و خانواده
من نیز به سهم خود در غم بزرگ از دست رفتن مادر گرامی تان به
شماتسلیتگفته،
برای شما و دیگر عزیزان سوگوار آرزوی بردباری دارم.

جمشید ترابی

سرکار خامن دکتر راضیه رضوی
---------------------زمان :یکشنبه  13ژانویه 2008
ساعت  3تا  5بعدازظهر
-----------------------مکان سالن سوگواری:

Kane & Fetterly:
5301 Decarie blvd
)(X:Isabella
Tel (514) 481-5301

راضیه رضوی نیا

هوشنگ ،جواد،
کاوه و نیما

میرفتاحی

ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن مادر دلبندتان
با شما صمیمانه همدردیم.

«بی نظیر زنده است!»
ادامه از صفحه:
ب��ه گفته نویس��نده مقال��ه ،برخی از
نزدی��کان بی نظیر بوت��و گفته اند که
وی موضوع تحریم انتخابات ساختگی
ماه ژانویه آینده را مورد بررس��ی قرار
داده بود اما از ش��هامت سیاسی الزم
ب��رای س��رپیچی از خواس��ت ایاالت
متحده برخوردار نبود هر چند دارای
چنان ش��جاعت ش��خصی بود که در
برابر تهدیدهای مخالفان محلی خود
کوتاه نیاید و پس از سخنرانی در یک
گردهمایی انتخاباتی هم بود که جان
خود را از دست داد.

حزب مردم پاکستان
طارق عزیز در این مقاله می نویسد که
اعدام ذوالفقار علی بوتو ،پدر بی نظیر در

الیحه ...42
ادامه از صفحه19:
م��ی گوی��د در س��ویس ،وقتی که
محدودیت الکل خون به  0/05درصد
کاهش پیدا کرد ،از میزان تصادفات
 30درصد کم شد.
اما این گفته مشاور حزب  ADQدر
امر ترابری هم قابل توجه اس��ت که
تشدید قوانین و پائین آوردن درجه
مجاز الکل خون بخودی خود چندان
موثر نیس��ت ،بلکه اجرای قوانین را
باید تشدید کرد.
«بیل  »42مقرر می دارد که اتومبیل
ها ،از  15نوامبر تا  15آوریل ،باید به
الستیک های زمستانی مجهز باشند.
کارشناس راه و ترابری  ADQسوال
کرده است که آیا میتوان فقط به دو
الستیک زمستانی قناعت کرد؟
با توجه به برف و سرمای کانادا ،و با
توجه به ولخرجی های بیهوده ،این

سوال چه معنایی دارد؟
بیل  42از خطرات س��رعت
ه��ای غیرمج��از ه��م غافل
نیست.
عکسبرداری با سیستم رادار پیشنهاد
می کند و همچنین حداکثر سرعت
ب��رای کامیون ه��ا را در جاده ها به
 105کیلومتر در ساعت محدود می
سازد.
وزیر ترابری کبک ماده دیگری هم به
الیحه خود افزوده است.
به این معنا که تبلیغات تجارتی در
مورد اتومبیل هم تحت کنترل قرار
می گیرن��د .دولت کبک می خواهد
از تبلیغ کردن درباره س��رعت های
زی��اد و رانندگی ه��ای خطرآفرین
جلوگیری نماید .رهبران اپوزیسیون
با این قسمت توافق دارند.
در ص��ورت تصویب این بیل ،جامعه
بیم��ه اتومبی��ل کب��ک ()SAAQ
رهنمودهای تنگ ت��ر الزم را برای
سازندگاناتومبیلهاوهمچنینبرای

مدیران موسسات تبلیغاتی تنظیم
و ب��ه مرحله اجرا خواهد گذاش��ت.
مخصوصا این توصیه را خواهد کرد
که برای اعمال خطرآفرین ش��ان و
منزلت قائل نشوند .تبلیغات در مورد
ق��درت فوق العاده موتور و س��رعت
شهاب وار ماشین و سایر خصوصیات
جوان پسند و خطر آفرین جزء این
محدودیت ها خواهند بود .قرار است
اختیارات بیش��تری جهت این گونه
کنترل ها به  SAAQداده شود.
از کارهای غیر ضروری و خطرآفرین،
یکی هم صحبت کردن با تلفن دستی
حین رانندگی است .زیرا تسلط دست
و مهمتر از آن تسلط مغز کاهش می
یابد .بی��ل  42اینکار را هم منع می
کند .از اول آوریل س��ال  ،2008اگر
پلیس مشاهده کند که کسی حین
رانندگی از این تلفن ها استفاده می
کند ،ضمن جریمه نقدی بین  80تا
 100دالر 3 ،پوئ��ن منفی هم برای
راننده متخلف ثبت خواهد کرد.

از نظرخواهی ها چنی��ن برمی آید
که عده زیادی از ساکنین مونترال با
اجرای چنین مقرراتی موافق هستند
و آنرا مفید م��ی دانند .از هم اکنون
انواع وسایل تلفن های جدید به بازار
آمده اس��ت که فقط ب��ه گوش می
چسبند و هر دو دست برای گرفتن
فرمان و سایر امور رانندگی آزاد می
شود.
ولی وسایل جدید هر قدر هم مدرن
و راحت باش��ند ،مش��غولیت ذهنی
هن��گام رانندگی را ب��ر طرف نمی
کنند .بهترین کار اینست که هنگام
رانندگ��ی ،صحبت با تلف��ن به هر
صورت ممنوع باشد.
س��وال این است که آیا تا اواخر قرن
بیس��تم ،که هنوز چنین وس��ایلی
نبودند ،کار دنیا فلج بود؟ اگر مرا به
ارتج��اع یا هر صفت دیگر هم متهم
کنن��د ،باز هم می گوی��م که اغلب
صحب��ت های حی��ن رانندگی غیر
ضروری و غیر فوری است.

سال  ،1977روابط حزب مردم و ارتش
پاکس��تان را برای همیشه تیره کرد و
بسیاری از فعاالن حزبی به خصوص در
ایالت سند ،در طی سال ها بازداشت،
شکنجه ،کشته و ناپدید شدند.
وی می افزاید که تاریخ خش��ونت بار
پاکستان ناشی از حکومت نظامیان و
پیوستن دولت ها به اتحادهای خارجی
ب��وده که مردم آنها را قابل قبول نمی
دانستند و نتیجه این تحوالت این بوده
که در حال حاض��ر ،نخبگان حاکم با
انتخابی دشوار مواجه هستند.
نویسنده اظهار می دارد که قاتالن بی
نظیر بوتو که قب�لا در ترور او در یک
انفجار انتحاری ناکام مانده بودند برای
محکم کاری ،این بار او را هدف گلوله
قرار دادند زیرا مصمم بودند که رهبر
حزب مردم را به قتل برسانند.
در مقال��ه گاردی��ن آم��ده اس��ت که

نمی ت��وان ب��رای حادثه
ت��رور بی نظی��ر بوتو هیچ
نتیجه مثبتی متصور شد
ام��ا رهبران ح��زب مردم
پاکس��تان ،که تنها حزب آن کش��ور
اس��ت که در ده��ه  1970از جنبش
گسترده مردمی متولد شد ،اینک باید
به این واقعیت بیندیشند که اتکای یک
تشکیالت سیاسی به یک خانواده نقطه
ضعفی برای آن محسوب می شود.
به گفته نویسنده ،الزم است که حزب
مردم به عنوان یک س��ازمان سیاسی
دموکراتی��ک که از بحث و تبادل نظر
اس��تقبال می کند بازسازی شود و به
عنوان نهادی متعهد به دفاع از حقوق
اجتماعی و بش��ری ،با پیش��نهادهای
مشخص برای ایجاد ثبات در افغانستان
جنگزده پ��ا به عرص��ه فعالیت های
سیاسی بگذارد.
نویس��نده در خاتمه می نویس��د که
چنی��ن اقدامی الزم و عملی اس��ت و
نباید از خانواده بوتو انتظار داشته باشد
قربانیان بیشتری بدهد.

ایران :احتمال شیوع
آنفلوآنــــزایپرندگان

وزیر بهداشت ایران اعالم کرد تا کنون مورد “اثبات شده ای” از آنفلوانزای
پرندگان در این کشور مشاهده نشده اما این بدان مفهوم نیست که این
بیماری وارد ایران نشده است.
این در حالیست که به گفته وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،این
بیماری در تمام کشورهای همسایه ایران وجود داشته و در یکی از آنها
هم به تازگی مورد ابتالء انسانی بیماری مشاهده شده است.
بر اساس آمار موجود 70کشور دنیا در حال حاضر درگیر بیماری آنفلوانزای
پرندگان هستند و شیوع این بیماری دربرخی کشورهای اروپایی مانند
آلمان و بریتانیا تشدید شده است.
هدیه صفی زادگان ،پزشک متخصص بیماری های داخلی درباره شیوه
های پیش�گیری از ابتلا به آنفلوانزای پرندگان (نوعی بیماری مس�ری
عفونی که می تواند از پرندگان به انس�انها منتقل شود) می گوید افراد
باید از دست زدن به پرندگان اهلی و وحشی و تماس با گوشت خام ،پر،
مدفوع و سایر مواد زائد آنها خودداری كنند.
اف�راد نی�ز باید از مصرف گوش�ت نیم پزو تخم مرغ خ�ام و نیم پز جدا
خودداری كنند.
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زنان...

مگر همه ی اینها بخشی از آن وداع کرده ام در آیینه ی وجود
برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
ساختاری نیست که همان مریم دیدم و فهمیدم که این مبارزه
«نظم عمومی» را ش��کل تمامی ندارد .ریش��ه های تاریخی
بهره کشی و اسبتداد و مردساالری
می دهد؟
ا یم��ا ن
زمان :یکشنبه  6ژانویه ۲۰۰8
مگر چنین نظمی بر پایه ی چنین چنان در وجود ما ریشه دوانده که
دارم که به نتیجه
 10:30صبح
نخبگان و برآمده گانی بنا نش��ده اگر هوشیار نباشیم خودش را بروز
ی مشابهی می رسید.
به همه زنان عالقمند خوشامد میگوییم.
دهد.
می
اش
وقفه
بی
حضور
به
که
اس��ت
را
خوشنامی
من روش��نفکران
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
در آن دوران همکاری قرار نانوشته
ادامه می دهد؟
می شناسم که اعتقاد دارند
یی ب��ا مریم
بگذارید پایین تر برویم.
هژیرپالسچی شنیده اید« :زن نر»!!
د ا ش��تیم .
به اعماق نگاهی بیندازیم.
م��ا س��عی
از خانواده هایمان شروع کنیم.
کمپی��ن یک میلی��ون امضا برای به گمان من اینها نه تازه است و نه عجیب.
م��ی کردیم
چرا راه دور برویم؟
ض آمیز شاهد آن
تغییر قوانین تبعی 
21دسامبر
بیایید دس��ت به نقد ،از خودمان ادبی��ات همدیگ��ر را اصالح
است که مریم حسین خواه و جلوه ما را در اصرار بر ادامه ی کاری که
کنیم .ه��ر گاه که یکی از ما بغداد  -به گفته پلیس،
جواهری از دیگر فعاالنش روانه ی انجام می دهیم راسخ تر می کند .اول :زنان هیچ استعدادی در ادبیات شروع کنیم.
زندان ش��ده اند و این درس��ت در کدامیک از ماست که از جداسازی ندارند و
خودم��ان را درون آیین��ه ببینیم کلمه ی��ی به کار می برد که گروههای شبه نظامی در
زمانی اس��ت که روناک صفازاده و های جنس��یتی ،از سهمیه بندی دوم :آن معدود زنانی هم که در این و تالش کنیم ب��ا خودمان صادق متعلق به ادبیات مردس��االر جنوب عراق زنان را به
هانا عبدی دو یار دیگر این جنبش های جنسیتی ،از قوانین زن ستیز ،فضای مردانه توانسته اند نشانی از باش��یم .ما ،همی��ن آدم هایی که بود آن دیگری بالفاصله تذکر خاطر عدم رعایت قوانین
اجتماعی در بازداش��ت به سر می از حقوق پایمال شده ی زن ایرانی خود بر جای بگذارند ،به پش��توانه حاال درون آیینه داریم با خودمان می داد.
اسالمی به قتل میرسانند و
برند و ع�لاوه بر این بس��یاری از در راهروی دادگاه های خانواده ،از ی جذابیت های جنسی شان بوده مرور می کنیم ،تا چه اندازه آلوده مچ مردساالری من بیشتر و خطر روزافزون این گروهها،
مردس��االری تاریخ��ی ب��وده ایم ،مچ مردس��االری مریم کمتر بسیاری از زنان را از زادگاه
فعاالن کمپین با احکام سنگینی هویت جنس دومی زن ایرانی در است.
قوانین ج��اری ،از نگاهی که نه از این نگاه هرچند حقیر ،متاس��فانه همین مایی که هنوز نمی توانیم به اما ب��از می ش��د .هنوز هم خود فراری داده است.
روبه رو شده اند.
مریم حسین خواه و جلوه جواهری ورای قانون که در واقعیت هم زن وجود دارد و از این منظر قابل درک «زن» به عنوان وجودی مستقل و وقتی حتا در تنهایی مطلق رئیس پلیس بصره ،جلیل
اولین فعاالن جنبش زنان نیستند را فرودس��ت و خوار و ضعیف می است که مردانی بخواهند از جایگاه انسانی نگاه کنیم ،و فرقی نمی کند کلمه یی به کار می برم و به هانون ،به خبرنگاران و
که به دلیل آن که جامعه یی عاری دان��د ،از تصویر زن در رس��انه ای تاریخی خود ،از جایگاهی که تاریخ که مرد باش��یم یا زن ،آری همین ناگه می فهمم که از ادبیاتی كانالهای تلویزیونی عرب
از تبعیض جنسیتی می خواهند ملی و دیگر رسانه های دولتی ،از بهره کشی مذکر ارزانی آنها کرده با ما ،اجزای تش��کیل دهنده ی آن مردساالرانه اس��تفاده کرده گفته است كه در پنج ماه گذشته در بصره ،حداقل  40زن
زندانی ش��ده اند و آخرین آنها نیز نقش ه��ای زنانه یی که در کتاب چنین توجیهاتی دفاع کنند.
نظم عمومی هستیم و این “نظم” ام ،بالفاصل��ه به خودم تذکر به قتل رسیدهاند.
های درسی و از همان کالس اول زنان در مطبوعات به خصوص در بر شانه های ما استوار است.
نخواهند بود.
می ده��م .و به همین دلیل هانون میگوید:
و این همه ،تنها برای این که فعاالن ابتدایی به خورد کودکان داده می دهه ی گذشته نقشی تاثیرگذار و فعاالن جنبش زنان اما دس��ت به ب��ر ادعایی که در این مطلب «مطمئن هستیم كه قربانیان زیاد دیگری هم وجود دارند
غیرقابل انکار داشته اند ،اما همین کار تغیی��ر همین «نظم عمومی» داشته ام پافشاری می کنم.
جنبش زن��ان“ ،نظ��م عمومی” شود ...،آگاه نباشد؟
كه خانوادههایشان از ترس رسوایی ،قتل آنها را اطالع
نگاه مردساالر پنهان شده در وجود شده اند.
جامعه را بر هم زده اند“ ،تشویش نه!
مریم توانست در همان چند ندادهاند».
اذهان” کرده اند“ ،نش��ر اکاذیب” به گمان من اینها نه تازه اس��ت و همه ی م��ا مانع از آن ش��ده که آن��ان م��ی خواهن��د ای��ن نظم ماهی که با هم همکار بودیم گروههای شبه نظامی تحت كنترل سازمان “شیعه بدر” و
نه عجیب.
نموده اند و...
بتوانند تصمیم گیرنده و تصمیم مردس��االرانه ب��ا نظمی انس��انی «نظم» حاکم بر جان من را “سپاه مهدی” میكوشند قوانین اكید اسالمی را تحمیل
جایگزینکنند.
درس��ت همان اتهامات��ی که حاال اما “نظم عمومی” بر پایه ی آنچه ساز بوده باشند.
بر هم بزند و چنین است که كنند .تحمیل این قوانین به این شیوه ،در زمانی انجام
دیگر به ترجیع بند کیفرخواست از نامش برم��ی آید ،باید حوزه ی بیشترین پیشرفتی که برای یک من مدت کوتاهی با مریم حسین فعاالن جنبش زنان ش��بانه میشود كه نیروهای بریتانیایی كنترل بصره ،بزرگترین
های ص��ادره ب��رای فع��االن این بزرگتری را در بر بگیرد و به گمان زن در مطبوعات قابل تصور است ،خواه در خبرگزاری میراث فرهنگی روز مشغول بر هم زدن نظم شهر جنوب عراق ،را به دولت عراق سپردهاند.
رس��یدن به دبیر سرویسی آن هم همکار بودم.
جنبش تبدیل ش��ده است و اگر من چنین است.
عمومی اند .در محیط کار و تصور میرود دولت عراق كه عمدتاً تحت نفوذ شیعیان
نباش��د حتما “اقدام علیه امنیت فیل��م هایی را که از ابتدای همین تنها س��رویس ه��ای اجتماعی و مریم هویت ش��فاف و زاللی است خیاب��ان ها ،در خانه ها .حاال است ،به صورت تاكتیكی و گاهی هم مستقیم از این
ملی” را می نویس��ند ک��ه باز به امس��ال در س��ینماها ب��ه اکران فرهنگی بوده اس��ت .اس��تثنا هم که وجودش را به نکبت های این من الاق��ل می توان��م رفتار نیروهای شبه نظامی حمایت میكند“ .سازمان بدر” از
تعبیری می تواند همان “اخالل در عمومی گذاش��ته ش��ده اند مرور البته بوده اما اینجا صحبت از قاعده روزگار نیال��وده یا دس��ت کم اگر حاکمان یا حافظان این نظم “شورای عالی اسالمی عراق” ،جناح شیعی در دولت عراق
کنید .براس��تی در چند فیلم زنان است.
نظم عمومی” ترجمه شود.
گردی بر او نشسته به ناگزیر که در عموم��ی را درک کنم اما به حمایتمیكند.
من روشنفکری را می شناسم که همین جهان زندگی کرده است ،در دلی��ل آن چیزی که مریم و “سپاه مهدی” شاخه نظامی روحانی شیعی و ضد نیروهای
من اما س��خت اعتق��اد دارم نظم هویتی انسانی دارند؟
عموم��ی ن��ه که “ نظ��م عمومی در چن��د فیل��م زن��ان حاش��یه برای تعریف از زنی که ش��جاعت تالش دائم است که خود را و جهان مریم های جنب��ش زنان به اشغالگر ،مقتدا الصدر ،میباشد.
مردس��االرانه” را بای��د بر هم زد و نیستند؟
بی نظیری به خرج داده بود از او با اطرافش را رنگی دیگر بزند .اینها را م��ن آموخته اند این س��وی به گفته ساكنین شهر ،زنانی كه حجاب اسالمی را رعایت
درس��ت از همین منظر است که حاشیه هایی جذاب که برای یاری عنوان «زن نر» یاد می کند،
حاال که مریم در زندان است نمی بازی را برای ایستادن انتخاب نمیكنند ،مورد حمله نیروهای شبه نظامی قرار میگیرند.
به دفاع از فعاالن جنبش زنان می به گیش��ه وارد داستان شده اند نه باور کنید این لغزش زبانی نیست! گویم .من ع��ادت به این بندبازی می کنم .م��ن در کنار مریم بسیاری از زنان میگویند تهدید شدهاند كه اگر حجاب را
برای یاری به پیشبرد فیلمنامه.
پردازم.
به گمان من این فهمی است که در های مهوع ندارم اما حاال که مریم ایستاده ام و در سر هوای بر رعایت نكنند ،به قتل خواهند رسید.
بیایید کمی به معنای این عبارت می بینید که چنین فیلم هایی حتا وجود ما ریشه دوانده و وارد سلول زندانی شده است ،فرصتی است تا هم زدن “این نظم عمومی” زهرا الوان ،دانشجوی كالج ،كه از بصره به بغداد گریخته
است ،اخیرا به خبرگزاری “اینترپرس سرویس” گفته است:
را دارم.
به تعداد انگش��تان یک دست هم هایمان ش��ده است .در درک ما از اینها گفته شود.
فکر کنیم.
منبع :سایت تغییر برای برابری «مردان نظامی به ما نزدیك شدند و گفتند باید حجاب
هستی« ،ش��جاعت» امری مردانه همکاری با مریم درست به همین
بگذاری��د اس��یر فضای دهش��ت نمی رسند.
آور دادگاه ها و کیفرخواس��ت ها همی��ن مس��ئله را در عرصه های است و زنی که این امر مردانه را از دلیل برای من مفید بود.
اسالمی را رعایت كنیم و دیگر آرایش نكنیم .آنها از
گوناگ��ون هنر و ادبیات بررس��ی خود بروز دهد باید خط و ربطی به من مردساالری پنهان در وجودم
نشویم.
پاسداران انقالب ایران تقلید میكنند و ما معتقدیم كه از
را که به عب��ث گمان می کردم با
مردان داشته باشد.
به گمانم رازگشایی از این عبارت کنید.
جمهوری اسالمی ایران دستور میگیرند».
الوان میگوید ،روی دیوارهای بصره به رنگ قرمز به زنان
در مورد رعایت حجاب اسالمی و استفاده از لوازم آرایش
شكایت كرده اند عمدتا بیمارانی از دختران دیگ��ری را برای كاركنان مبتال به ویروس هس��تند شایع و هشدار داده شده است.
متوسل شده اند.
مزین عبدل جبار ،محقق اجتماعی در دانشگاه بغداد به این
ش��اغل در مركز آزمایش و مشاوره گسترده است”.
نقاط فقیرنشین شهر هستند.
روزنامه تایمز آو ایندیا نوشت:
خبرگزاری گفت:
یك موسسه پزشكی در ایالت پنجاب یك بیوه زن  27س��اله كه در سال ایدز این موسسه تدارك ببیند!
سازمان ملل اعالم كرد:
در ازای آزمایش و درمان زنان مبتال  2005ب��ه ایدز مبتال ش��د اظهار براساس این گزارش پلیس اكنون شمار مبتالیان به ایدز در هند طی «وضعیت در بغداد هم خیلی فرقی ندارد .تمام دانشگاهها
ب��ه وی��روس  HIVمثب��ت ،آنها را داشت:
مش��غول تحقیق درب��اره اتهامات سال جاری نسبت به موارد بیماری تحت كنترل نیروهای نظامی اسالمی هستند كه مرتب
وادار به برقراری روابط نامش��روع با “یك تكنیسین در این درمانگاه به علیه كاركنان موسس��ه آموزش و در س��ال  2005با كاهش شگرفی با قوانین اسالمی ،دانشجویان دختر را تحت فشار قرار
تكنیسین های این درمانگاه كرده من كمك كرد .وی داروها و خدمات تحقیقات پزشكی شهر شاندگار در روبرو ش��ده كه این ام��ر به خاطر میدهند».
آزمایشی را بدون هرگونه مشكلی در ایالت پنجاب است.
است.
افزای��ش آزمایش های پزش��كی و جبار گفت به این دلیل است كه “خیلی از خانوادهها دیگر
بهبود متدهای نمونه گیری آماری نمیگذارند دخترانشان به دبیرستان و كالج بیایند”.
ای��ن درمانگاه تنها حاضر به درمان اختیار من گذاشت اما این اقدامات این گزارش می افزاید:
در اوایل امسال ،وزارت آموزش و پرورش عراق دریافت
برخ��ی درمان��گاه ها و موسس��ات زنانی است كه به رابطه نامشروع با در ازای ارضای جنسی وی صورت “اعمال تبعیض علی��ه افراد مبتال است”.
به ایدز در كشوری با جمعیت  1/1در سال  2005حدود  5/7میلیون كرد كه بیش از  70درصد از دختران و زنان جوان دیگر در
گرفت”.
پزش��كی در ایال��ت پنج��اب هند تكنیسین های آن رضایت دهند!
برای درم��ان زنان مبتال به ایدز به براساس این گزارش زنانی كه از سوء این زن همچنین گفت:
میلیارد نفر كه بنابر آمارهای سازمان نفر مبتال به ایدز در هند شناسایی كالسهای مدرسه یا كالج حاضر نمیشوند.
روش های ناپسند و بی شرمانه ای استفاده های این درمانگاه به پلیس تكنیس��ین مزبور از وی خواسته تا ملل قریب ب��ه  2/5میلیون نفر آن شده بود.
به گفته اهالی شهر ،چند تن از زنان قربانی پیش از آن كه
ربوده شوند ،متهم شده بودند كه “بد” هستند .اكثر زنان
ربوده شده ،مدتی بعد ،جسدشان پیدا شد .اجساد چند تا از
آنان در زبالهها انداخته شده بود و آثار تجاوز و شكنجه روی
با هیچ کسی سر سازش ندارم تو که نیستی
جوانانش ارائه میدهد ،با گردش
بدن آنها دیده میشد.
نیستی
که
تو
ندارم
دوسش
قهرم
زندگی
با
گلبرگهای یاس آغاز میشود
به گفته چند تن از اهالی كه نمیخواستند نامشان برده
ادامه از صفحه11 :
شود ،بر روی چند تا از جسدها ،یادداشتی چسبانده شده
و ب��ا عطر ی��اس مادربزرگ
غصه ت نمی دم نمی خوام خیال کنی می میرم
بود كه روی آن نوشته شده بود:
پایان میگی��رد .یک روایت
واسه عشق دست نوازش ندارم تو که نیستی
این زن ،زن «بد»ی بود.
ساده درباره س��رزمینی که
(هیرارشی)قدرتنمیتوانستند
اعصابموخرد کردی ورفتی گفتی بی خیا ل
بیابند.
یكی از آخوندهای شیعی در بغداد به شرط آن كه نامی از
مردمانش «فراموش کردهاند
دیگه االن نای رویش ندارم تو که نیستی
آزاد نیس��تند» و خدایش در
همه چیز در این فضای واقعی
او برده نشود در گفتگو با این خبرگزاری از این قتلها دفاع
حالی که مهرآمیز به مارکس
با طنزی س��یاه همراه است .از
كرده است.
تو خاطرت بمونه تو چشات می درخشیدم
بازی موش و گرب��ه نگهبانان
چشمغره میرود ،با او همصدا
«این جا یك كشور اسالمی است و باید قوانین اسالمی را
دیگه حوصله ی تابش ندارم تو که نیستی
«اخ�لاق و عف��ت» ب��ا زنان و در ای��ن «کالس» چه میتوان ش��ده و هر دو تشویقآمیز به
رعایت كنیم .نباید اجازه دهیم تحت عنوان آزادی و این
دلم می خواد جای ابرا واسه خودم گریه کنم
جوانان تا پرخاش مرجان با خدا ک��رد جز هم��ان چی��زی که مردمی که بین دریای مازندران
مزخرفات ،فساد به خانوادههایمان راه پیدا كند».
نیستی
پس چرا جون بارش ندارم تو که
آخوندهای سنی ،نظر دیگری دارند.
که عمو انوش را از اعدام نجات مرج��ان و دوس��تانش روی و خلی��ج ف��ارس میلولن��د و
شیخ طارق الآبادی به خبرگزاری “اینتر پرس سرویس”
نداد .از حمله پاسدار و بسیجی صفحه طراحی خود کشیدند و نامش��ان در ن��زد جهانی��ان با
می خوره به درو دیوار صدای تنده اشکا
در بغداد گفت:
«پرسپولیس» گره خورده است
به چهاردی��واری خصوصی که حواله استادشان کردند؟!
کاشکی تو باشی آرامش ندارم تو
«در اسالم ممنوع است كه زنان موها و بدن خود را به
سرور و پایکوبی در آن ممنوع در چنین ش��رایطی بس اراده امید میدهند:
شایدکهمننیستی نیستی
اس��ت و ممکن است حتی به میخواه��د اگر آدم ،ب��ه ویژه «مبارزه ادام��ه دارد» .مرجان رفتی هزار دفعه پیش خودم گفتم
نامحرمان نشان بدهند .اما این جا یك دولت اسالمی نیست،
نیستی
که
تو
مقصرم نای پوزش ندارم
و ما فقط میتوانیم به زنان توصیه كنیم ،همان طور كه به
م��رگ منجر ش��ود ،تا کالس اگر جوان باش��د ،به قرصهای ب��ا کولهباری از تج��ارب تلخ و
مهناز
دانشکده هنرهای زیبا که زنی آرامبخ��ش و مواد مخ��در و یا خاطره عطر گل یاس مادربزرگ
مردان توصیه میكنیم ،كه قوانین اسالم را رعایت كنند .به
لعنتیم
غرور
شه
می
آب
داره
چشام
پیش
هدایتی
هر حال ،جزای چنین اشتباهاتی ،مسلماً قتل نیست».
را با چادر سیاه مدل نشاندهاند مرگ پناه نبرد.
به غرب باز میگردد و این بار
بذار آب شه پای کرنش ندارم تو که نیستی
تا دانشجویان با «آناتومی» آشنا بیهوده نیست که ایران یکی از در پاریس ب��ه راننده که از او
لیبرالهای عراق ،عمیقاً از نبود آزادیهای فردی متأسفند.
تو اگه باشی به پات می افتم واست می میرم
شوند!
باالترین آمار اعتیاد و خودکشی میپرسد:
سالم محمود از حزب كمونیست عراق در بغداد میگوید:
نیستی
راست می گم حس آزمایش ندارم تو که
«ما از نابودی دستاوردهای زنان عراقی تحت رژیمی (رئیس
از «تولد ونوس» یوتیچلی نیز را در جهان دارد.
«از کجا میآیید؟»
جمهور قبلی ،صدام حسین) ،كه عقبمانده میدانستیم،
جز صورتی مس��خ شده باقی «پرس��پولیس» ک��ه در عین ب��ا صدایی مصمم پاس��خ می شه یه روزی دوباره من صداتو بشنوم
نمانده با پیکری که سانسور آن ح��ال تصویری خیل��ی کوتاه میدهد:
بسیار متأسفیم .آمریكاییها قول دادند عراق را مظهر آزادی
های زندگیم حال خواهش ندارم تو که نیستی
ایران...
لیکن واقعی از غرب و نوعی از
را سیاه کرده است.
و رفاه خواهند كرد .االن ما هیچ كدام را نداریم».

جلسه ماهیانه اجنمن زنان

فعاالن جنبش زنان «نظم مردساالر»
حاکم بر جان ما را بر هم می زنند

عراق:

تن دادن به
روابط جنسی
در ازای گرفنت
داروی ایدز در
هند

پرسپولیس!پرسپولیس!

تو
که

شبح جتاوز
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ن
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موزیک...

koolock@videotron.ca

www.koolock.
com

(دی جی کوالک)

کنسرت
Chris de
Burg
در تهران

www.koolock.com

بهزاد قیامی

گروه 5 Juniors
و آلبـــوم
II Popfather

گرچه شهبال شب پره ،بنیان گذار
گروه  Black Catsدر سال 1341
هجری شمس��ی ،تجربه زیادی در
تشکیل گروه های موسیقی جوان
مث��ل گ��روه  Silhouetteو گروه
( Fashion5که هرگز انجام نگرفت)
داشته ،ولی موفقیت اصلی او ،بعد
از گ��روه  ،Black Catsبا کامران و
هومن به اوج خود رسید.
در این مرحله بود که شهبال مسیر
خود را عوض کرد و از گردهم آوری
گروه های دخترانه دست کشیده و
به تشکیل گروه های پسران روی
آورد.
شهبال برای این کار ،فرمول کاری
خود را ب��ا گروه 5 Juniorsلغت به
لغتازتولیدکنندگانموسیقیپاپ
غربی تقلید کرده است.
فرمول وی ش��امل  5ج��وان با 5
هوی��ت متف��اوت بود ک��ه مکمل
یکدیگر هس��تند و قادر به جذب
سلیقه های متفاوت جوانان جامعه
ایرانی داخل و خارج از ایران.
این گ��روه اولین آهنگ خود را در
طول جام جهانی فوتبال در س��ال
 ،2006بط��ور آزمایش��ی ،به بازار
داد .البت��ه ای��ن قطعه بس��یار بی
دردسر تولید شد چون موزیک آن
کپ��ی کامل آهنگ  cup of lifeاز
Ricky Martinب��ود و با نام “تیم
ما” به بازار آمد.
آلبوم این گروه در ماه نوامبر به بازار
عرضه شد ،ولی به دلیل فاش شدن
آلبوم قبل از عرضه به بازار از طریق
اینترن��ت ،هیاهو و س��ر و صدای
زیادی نکرد.
بعد از افش��ا ش��دن آلبوم ،یکی از
خوانندگان این گروه حتی در یکی از
تارنماهای ایرانی اظهار تاسف کرده
و از گردانندگان تارنما خواهش کرد
که آهنگهای این آلبوم را تا بعد از
وارد ش��دن آلبوم به بازار از تار نامه
خود حذف کنند.
آهنگهای گروه  5 Juniorsتوسط

طبق خب��ر جدی��دی از
خبرگ��زاری صدای آلمان،
كریسدىبرگ تابس��تان
امس��ال در تهران کنسرت
اجرا خواهد کرد.
اگ��ر برنامهریزى اجرای این
کنسرت با موفقیت پیش برود،
وی اولی��ن خوانن��ده غربی پاپ
خواهد ب��ود که بع��د از انقالب
اسالمی ،در ایران بر روى صحنه
میرود.
همانطور که در ویرایش های قبلی
نشریه پیوند اعالم کردم ،كریس
دىب��رگ ،خوانن��ده ایرلندی،
چندی پی��ش همراه گروه آریان
قطعهاى اجرا کرده اس��ت که به
زودی روانه بازار خواهد شد.
آهن��گ این قطعه س��اختدى
برگ است و شعر آن با مضمون
ح و آزادی “ همراه با ترجمه
“صل 
فارسی گروه آریان ،به صورت دو
صدایى اجرا شده است.
مدیر هنری گروه آریان ،محسن
رجبپور که برنامهریزى کنسرت
دی ب��رگ در ای��ران را برعهده
دارد در گفتگ��و ب��ا خبرگزاری
فارس اعالم کرد ،كریسدىبرگ
قطعاتی را همراه گ��روه آریان و
قطعاتی را به تنهایى اجرا خواهد
کرد.
پیشبین��ى مىش��ود ک��ه این
کنس��رت ب��ا اس��تقبال زیادی
مواجه خواهد شد ،برنامه گذاران
تصمیم دارند به جاى سالنهاى
سرپوش��یده ،از محوطه باز برای
اجرا کنسرت استفاده کنند.

ش��هبال ،ج��ردن ،آرش
شعرباف ،فرشاد سهیلی ،شهراد و
سارا منادی ساخته و تنظیم شده
اند.
اعضای این گ��روه هومن ،محمد،
ج��ردن ،امی��د رض��ا و ش��هراد
میباشند.
شهبال ،با وجود شناخت و کشف
استعداد این جوانان ،به یک اشتباه
کوچک مرتکب شده است.
اگر توجه کنید ،آهنگس��ازان این
آلب��وم ،بجز ش��هبال ،همه جوان
هستند و کم تجربه.
البته در داشتن استعداد زیاد آنها و
آینده ای روش��ن شکی ندارم .ولی
این تجربه کم و همچنین س��عی
ش��هبال در ادامه دادن سبکی که
با کامران و هوم��ن آغاز کرده بود
از کیفیت کار در این آلبوم کاسته
است.
تنظیم آهنگهای این آلبوم بسیار
عالی و حرفه ایس��ت ولی بعضی از
آهنگها تکرار کارهای قبلی Black
 Catsو بقی��ه تقلی��د از موزی��ک
خواننده های داخل ایران میباشند.
برخ�لاف کارهای قبل��ی Black
 Catsدر ای��ن آلب��وم کار ممتازی
نمی بینم.
آهنگهای مورد عالقه من در
این آلبوم:
اسکناس ،چه کنم ،مبون با
من و خوشم میاد
اجرای هنری*** :
اشعار*** ÷:
توان تجاری*** :
کیفیت تکنیکی**** :
زیبایی هنری جلد*** :

مژده مژده

وزارت ارشاد:
با خواننده های
غیرمجاز موسیقی رپ
برخورد می شود

رپ

یک��ی از مقام��ات
وزارت فرهن��گ و
ارشاد اسالمی ایران
اعالم کرد که شمار
زی��ادی خواننده
غیرمجاز رپ در
کشور شناسائی
ش��ده اند و ب��ا آنه��ا “برخورد”
خواهد ش��د .محمد دشتگلی،
مدیر شورای نظارت و ارزشیابی
موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لامی ،درباره موس��یقی رپ
گفت “ :این گونه موس��یقی به
خودی خود مش��کلی ندارد ولی
به دلیل اس��تفاده خوانندهها از
الفاظ زشت و مستهجن غیرمجاز
شناخته شده است”.
موس��یقی رپ نوعی موس��یقی
اعتراضی است که سیاه پوستان
آمریکائ��ی در اوائ��ل ده��ه ۸۰
می�لادی آن را به ش��نوندگان
معرفی کردن��د و در بین جوانان
ایران و سایر نقاط جهان طرفدار
ان زیادی به دس��ت آورده است.
البته تعداد گروه هایی که با این
هدف شروع به کار میکنند بسیار
کم ش��ده و موسیقی رپ بیشتر
جنبه تجارتی بخود گرفته است.

قدغن!

ادامه از صفحه :
چنین نگرانیای ندارد.
اگر یك رهبر حزب كارگری اسراییل
با مص��ر ق��رارداد صلح میبس��ت و
زمینهای سینا را به آن پس میداد،
بدون شك از سوی مخالفان راستگرای
خود در حزب لیكود به خیانت متهم
میشد و این امر میتوانست به بهای
سنگینی از نظر سیاسی برای آن تمام
شود.
ی روبرو
یك رهبر لیكود با چنین خطر 
نبود.
نزدیكی نیروهای معت��دل در ایرلند
ی دو حزب افراطی
شمالی مرتبا از سو 
ك��ه اكنون با ه��م كن��ار آمدهاند ،با
كارشكنی مواجه میشد و به شكست
میانجامی��د .اكنون نی��روی افراطی
دیگری نیست كه بخواهد كار این دو
حزب را به شكس��ت بكشاند و از آن
بهرهبرداری سیاسی بكند.
دو نیروی متخاصم در دو س��ر طیف
سیاس��ی ممكن اس��ت تا آنجا كه
بتوانند نسبت به هم دشمنی به خرج
دهند ،ولی اگر به دالیلی به آش��تی
دست زنند میتوان شانس موفقیت
بیشتری از آن انتظار داشت!
میتوان استدالل كرد كه ایران اكنون
تح��ت افراطیترین حكوم��ت از نوع
خود در دوران جمهوری اس�لامی به
س��ر میبرد .و دقیقا به همین دلیل
احمدین��ژاد میتواند كارهایی بكند

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

دوستان تارمنای
www.koolock.com
در حال تکمیل است.

لطفاً نظریات خود را برای بهسازی
این تار نامه برای من بفرستید.
هم اکنون میتوانید به بهترین و
جدیدترین آهنگهای پاپ ایرانی
در ای��ن تار نامه گ��وش بدهید.
بزودی میتوانید به  10 Topمورد
عالقه خود رای بدهید.

استقبال کم نظیر از
اجرای موسیقی شهرام
ناظری در
قونیه
گروه 6+1
ترکیه
		
 -1بهونه:
م
ا
ش��هر
والی
 -2زیم زیم:
سازگار م :سعیدشایسته
در
ناظ��ری
 -3من
علی و دانیال
برنامه گروه
 -4عشق من:
مو س��یقی
منصور
 -5دونه دونه:
دارم :کامران و هومن
مولوی که در
 -6دوست
فرزان
تاریخ ش��نبه  -7کارت درست نیست:
والی
 15دس��امبر  -8خانمی:
گروه 6+1
 -9خونه عشق:
معین /محمود الک تراش
 -10خوشبینی:

TOP
10

رستوران گیــــالن باغذاهای شمالی
در قلب NDG

در سیاست همه چیز شدنی است:
كه پیشینیان او ،و از جمله خاتمی با
همه محبوبیت خود در دوران ریاست
جمه��وریاش ،ج��رأت انج��ام آن را
نداشتند.
از نظر داخلی ،چه كفنپوشانی كه در
ی به خاطر درج یك خبر یا
دوران خاتم 
عكس یا مقاله یا داستان در یك نشریه
به خیابانها میریختند ،ولی اكنون
نمونههای مشابه آن كمترین واكنشی
بر نمیانگیزاند .یا تصور كنیم كه اگر
خاتمی به كنفرانس سران كشورهای
عرب خلیج فارس میرفت و زیر آرم
«الخلیج العربی» مینشست در ایران
هواداران جناح مخالفش چه غوغایی
به راه میانداختند.
س��ایت اینترنت��ی «ال��ف» ك��ه از
رسانههای وابسته به جناح به اصطالح
اصولگرایان اس��ت دقیقا با اش��اره به
همین «تابوشكنی»های احمدینژاد
از نوع برخوردها و موضعگیریهای او
در رابطه با آمریكا صریحا انتقاد كرده
ی
و با نقل قولهای خمینی و خامنها 
در ب��اره رابطه با آمریكا ،نوش��ته كه
احمدینژاد كارهایی كرده اس��ت كه
پیشینیان او هیچگاه جرأت انجام آن
را نداشتهاند.
ازهنگامشكلگیریجمهوریاسالمی،
همه تالشهایی كه از سوی حكومت
جمهوری اس�لامی ب��رای نزدیكی با
آمریكا صورت گرفته با كارشكنیهای
جناح افراطی/محافظ��هكار رژیم در
ایران به شكست انجامیده است.

در قونیه برگزار شد ،اشعار موالنا
ج�لال الدی��ن را اجرا ک��رد و با
استقبال و تشویق بی نظیر صدها
عالقمند به این ش��اعر و حکیم
پارسی گو روبه رو شد .
در این مراسم خانم اسین چلبی،
معاون“بنیادبینالمللی
موالن��ا ،نش��ان طالی
موالنا را به شهرام ناظری
به خاطر خدمات وی به
گسترش شناخت موالنا از
طریق موسیقی اهدا کرد و
گفت:
ناظری رئیس افتخاری ش��عبه
بنیاد موالنا در ایران است.
ای��ن برنامه ب��ه ابت��کار “خانه
موس��یقی ای��ران” و با همکاری
رایزنی سفارت جمهوری اسالمی
در آنکارا اجرا شد.

آخرین این تالشها در زمان خاتمی
به صورتهای علنی و مخفی صورت
گرفت ،و نشانههایی از استقبال دولت
ی با ایران به چشم
كلینتون از نزدیك 
میخ��ورد .ولی هیچ ی��ك از دو طرف
به دلیل نگران��ی از واكنش مخالفان
ی خود گام مؤثری در
سیاس��ی داخل 
این راه برنداشتند.
در ایران به خص��وص پس از این كه
خامن��های طرح مذاكره با آمریكا را با
خیانت و حماق��ت و بیغیرتی برابر
دانس��ت ،خاتمی و اطرافیان او دیدند
هوا خیلیپس است و مجبور شدند
ماس��ت مذاكره با آمریكا را كیس��ه
كنند.
ظاهرا سرنوش��ت آن بود ك��ه زمان
بگ��ذرد و در ایران و آمری��كا ،در هر
دو ،افراطیترین حكومتهای این دو
كش��ور در چند دهه اخیر بر سر كار
آیند تا ش��اید طلس��م روابط ایران و
آمریكا بشكند .و اكنون شواهد نشان
میدهد كه این روند آغاز شده است.
پس از دو سال و اندی تشنجآفرینی از
یدونیرویمتخاصم(حكومتهای
سو 
ایران و آمریكا) و كشاندن ایران به لبه
پرتگاه جن��گ ،اكنون عالیمی وجود
دارد كه از تغییر سیاست این دو نیرو
نسبت به یكدیگر حكایت میكند.
از یك س��و آمریكا عالقه بیشتری به
گفتگو با جمهوری اس�لامی نش��ان
میدهد و از سوی دیگر رژیم اسالمی
لح��ن گفتارش را تغییر داده اس��ت.

آمریكا این تغییر را از یك س��ال پیش
ك��ه خانم رایس ب��رای اولی��ن بار از
آمادگی كشور متبوع خود برای گفتگو
با ایران در طول  28سال گذشته خبر
میداد شروع كرد .گفتگوهای بین دو
كشور در سطح سفیران در عراق گام
بعدی این حركت بود .انتشار گزارش
س��ازمانهای اطالعات��ی آمریكا در
ی اخیر نیز ظاهرا به این منظور
هفتهها 
صورت گرفت كه افكار عمومی آمریكا
را برای این تغییر سیاست آماده كند.
ی ایران نیز لحن احمدینژاد
از س��و 
ناگهان نس��بت به آمریكا تغییر كرد.
عالوه ب��ر ای��ن ،روزنامه «ی��واسای
تودی» از كاهش  50درسدی حمله
به وسیله بمبهای جادهای عراق (كه
آمریكا آنها را كار ایران میدانس��ت)
خبر داده است  -تصمیمی كه به گفته
این روزنامه« ،تحلیلگران را متحیر»
كرده است.
آقای احمدین��ژاد اكنون و بیخیال
از این كه م��راد و رهبرش در همین
س��الهای اخیر صحبت از گفتگو با
آمریكا را خیانت و حماقت و بیغیرتی
دانسته است از مذاكره با آمریكا سخن
میگوید.
او با اشاره به گزارش اخیر سازمانهای
اطالعاتی آمریكا ،آن را یك گام به جلو
ارزیابی كرده و خواسته است تا «یكی
دو گام دیگر برداشته شود» تا راه برای
«تعامالت دوجانبه» باز گردد.
كاخ س��فید نی��ز در واكن��ش به این
سخنان خواسته است كه رژیم ایران
این «یكی دو گام» را بردارد .مس��ئله
به حد آیین عروسكش��ان رس��یده

پیانیست افسانه ای
مونتریال
اسکار پیترسون
درگذشت
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Jazz fans and Canadians both home
and abroad are
mourning the death
of Oscar Peterson,
the virtuoso known
globally as one of
the most talented
musicians ever to
play jazz piano.
Peterson died
Sunday night 23 Dec., at his home
in Mississauga, Ont., from kidney
failure.
He was 82.
Renowned for his speed and virtuosity as a pianist, Peterson, who was
born in Montreal, made hundreds of
recordings in his career, even after a
stroke in 1993 disabled his left hand.
“What he was able to achieve [after
his stroke], playing with half of what
most other pianists had, he was still
”light years ahead of every one else,
said jazz broadcaster Ross Porter.
Liberal politician and former Ontario
premier Bob Rae said he “worshipped” Peterson as a musician and
a fan, and hailed the pianist for his
achievements.
Over the years, Peterson’s recording
and performing partners included
such stars as Charlie Parker, Ella
Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Louis
Armstrong, Duke Ellington, Count
Basie, Nat King Cole and Stan
Getz.
Among the dozens of awards
and acknowledgments over the
decades, Peterson racked up eight
Grammy Awards, including for
Lifetime Achievement in 1997, received an International Jazz Hall
of Fame Award in the same year and
was named a Companion of the Order
of Canada, its highest level.
(CBC)......................................

است كه عروس و داماد به چند قدمی
یكدیگر رسیدهاند و بر سر این كه چند
گام آخر را كدام بردارند خانوادههای
دو طرف مشغول چانهزنی شدهاند.
دو طرف البته انگیزههای پرتوانی برای
نزدیكی با یكدیگر دارند.
حكومت بوش كه ب��ه دلیل افتضاح
سیاس��تهای خارج��یاش در عراق
و افغانس��تان صدمه سیاسی بزرگی
خورده اس��ت نیاز دارد اگر بتواند در
ی
سال آخر حكومتش كاری نیكسون 
(چین) ی��ا ریگانی (ش��وروی) بكند
تا ش��اید اعتبار از دست رفته خود را
بازیابد.
بوش میداند كه تنه��ا یك حكومت
افراطی راست در ایران میتواند بدون
دغدغه از مخالفان��ش با آمریكا كنار
بیاید.
احمدین��ژاد نیز در ای��ران با یكی از
ش��دیدترین بحرانهای اقتصادی و
اجتماعی خودساخته دوران جمهوری
اسالمی روبرو است و شبح تحریمهای
بیشتر سایه سنگینی بر این بحرانها
انداخته و آنها را خطرناكتر كرده است.
او در آستانه رأیگیری برایمجلس در
اسفند نیاز شدید دارد به آن دارد كه
آرای از دس��ت رفته خ��ود را بازیابد،
ی با آمری��كا و رفع تحریمها
و نزدیك 
میتوان��د عامل بزرگی در جذب رأی
مردم (در رقابت با اصالحطلبان) برای
او و اطرافیانش باشد.
این انگیزهها است كه ظاهرا دو طرف
متخاصم را به س��وییكدیگر جذب
میكند.
تغییر لحن و رفتار دو طرف در روزها و

هفتههای اخیر به صورت چشمگیری
بروز كرده است.
تحویلاولینمحمولهسوختهستهای
ی روسیه (پس از مدتها
بوشهر از سو 
تأخیر) و تأیید آمریكاییان از این عمل
را نیز باید در همین راستا تفسیر كرد.
آمریكاییان تأكید كردهاند كه این عمل
نشان میدهد كه ایران به غنیسازی
هستهای نیاز ندارد ،و احیانا از طریق
روسها از جمهوری اس�لامی تأیید
آن را گرفته باشند .تصویب قطعنامه
جدید س��ازمان امنیت علی��ه ایران
تا ماه ژانویه به تأخیر افتاده اس��ت و
آمریكاییان اصراری برای تسریع در آن
از خود نشان نمیدهند .از سوی دیگر،
ی نقل شده
از قول مقامات اس��راییل 
است كه آمریكاییان از آنان خواستهاند
ك��ه لحن انتقادی خود را نس��بت به
گزارش سازمانهای اطالعاتی آمریكا
نرم كنند.
قرار است دور جدید مذاكرات سفرای
ایران و آمریكا در عراق در ژانویه آغاز
شود.
ول��ی اگر در آینده نه چن��دان دوری
خبری آمد كه مذاك��رات دیگری در
سطوح باالتر در پاریس یا رم هم آغاز
شده است نباید تعجب كرد.
در عی��ن این كه ممكن اس��ت با یك
حادثه یا عملی اختیاری یا تصادفی،
همه این مقدم��ات به هم بریزد و باز
دو كش��ور در لبه پرت��گاه جنگ قرار
بگیرند.
در عالم سیاس��ت ،هر چیزی شدنی
است.

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

استخدام

996-9692

استخدام

به یک راننده با ماشین سواری
برای دلیوری غذا در ناحیه
.مرکزشهرمونتریالنیازمندیم
 با شرائط خوب،تمام وقت
(514) 830-1840
SaeddRazaghiwillpayAkavan:jan01,15

اجاره اتاق
در ناحیه ویل سن لوران
مارسل لوران
 کت ورتو:مترو
 دالر320
شامل همه چیز
(514) 573-5934
FarokhFarshchi: dec15willpayakavan

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

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

 از سالمندان،باتجربه و دارای دیپلم
.شما دلسوزانه نگهداری می کنم
514-487-9186

با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-

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

با قیمت استثنایی

514-999-4161

استخدام

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

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)

استخدام

NO EXPERIENCE
NESSARRY
WE WILL TRAIN YOU:

ا





ست
خ

د
ا
م

342-1810

charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

Pizza AVIN

مژده مژده

سوپراخوان برای شعبه دوم
خود در وست آیلند به چند نفر
 و کارگر ساده نیازمندCashier
 لطفا روزمه خود را به شماره.است
:زیر فکس کنید
514-485-7009

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

Mehrnoosh

paid to end of July

* محیط مناسب جهت خانم های
.محجبه هم فراهم میباشد

HELP WANTED

رستوران گیالن

،باغذاهای شمالی
خوشمزه و باکیفیت
























عالی




































استخدام




































استثنائی
شغل
فرصت











قابل توجه خامن ها
ABOVE AVERAGE income























career opportunity!
فال قهوه و ورق

















A chance to make

 با وقت قبلی-- توسط شادی

a difference!
PROMOTE government
subsidized plan to families


to save for their children’s















Post-Secondary
Education.
به یک نفر
Call
Vahan
Tel.:
514-688-5789
فرانسوی
زبان
 به
مسلط
کامال








































پیتزامیکر
و
راننده
نفر
چند
به











در
پیتزایی
در
کار
ی
برا
باتجربه










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











استخدام



















به چند نفر فروشنده
































Sale
Reps.




























کافی
باحقوق
)خانم
(ترجیحا


















تلفن
کمپــــانی
در




































.نیازمندیم
)Base
telecom(
برای اطالعات بیشتر با شماره
:تلفنزیرتماسبگیرید

شب10 تا6 :ایام هفته














 هر زمان:آخرهفته ها















استخدام
678-6451













(514) 789-6122 Ext. 229
(514) 928-7019

استخدام
MehrnazGolchinDec01,15willpayakavn

(514)

charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

مترجم رمسی

Tel.: 514-560-6720

دفتری
برای کارهای
College,
University)









tutoring:نیازمندیم







(High-School,
فورا

Daraee:Sep01-Nov01paid60Akavan

استخدام










وقت
نیمه
کار
برای
نفر
به چند






زیست







شناسی و
تدریس

باتخفیف ویژه برای هموطنان

استخدام

paidtoendofDec2006
























انگلیسی و فرانسه توسط خانم


































بــاتجربه
تحصیلکردهو


























514-850-0460




























 


















 Tel.: 514-969-5222














کلیه خدمات آرایشی

استخدام

aug15Msghafai: paid $10

تــــاتو

زبان






تدریس







College, University) 








tutoring 






(High-School,

paidahavan: sep 15

1490 Maisonneuve W (X:Mackay)

پرستارساملندان

514-688-5789


















 Tel.:
Tel.: 514-714-3754

514-708-2959
514-489-4021

hasan MorghiNov15,dec01NotPaid

solimaniHarly:oct01,15willpay

9311570nader

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






در
آمریکا
و
کانادا
های
دانشگاه

،با تعیین وقت قبلی
:با فلور تماس بگیرید

Tel.: 514-577-7993

Cafe Depot

به چند خانم آشنا به زبان انگلیسی
و فرانسوی برای کار کافی شاپ
)در مرکزشهر مونتریال (متروگای
.نیازمندیم
.لطفا حضوری مراجعه کنید

























 













Babai,will paid akavan: oct-nov:80

 شمع و آینه، کارت،فال قهوه

514-483-6990

ghafuri:pays$10/month

استخدام

پیشگویی و
آینده نگری







استخدام

paid:dec07

485-0739

















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

paid til nov1:60

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

Jan01

514

514-685-8326
514-813-8326

جویای شریک

 آشنائی به زبان:نیازمندیم
.فرانسوی ضروری است
Tel.: (514) 861-5682

نوشیـن

restoGuilanNaimi:Dec01,15willpayakavn

1386دی11 d 822شمارهd 14سالd

تشکیل کالس های گروه نوازی



































ایرانی
اصیل
آواز
آموزش
رحیم زاده









)تصنیف
(ردیف و






514-688-5789
ش دف

 فرو














 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

514-814-2953

1188 St-Laurent boul.










فال قهوه وکارت

به سه ویترس و یک نفر
 برای کار در رستورانDishwasher
: نیازمندیمNDG در ناحیه

West Island





به چند نفر برای کار در دپانور
Epicerie Nouveau Main

استخدام

28









دف
آموزش






























تدریس ریاضیات

West Island
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رستوران کبابسرا به چند ویترس
.باتجربه فورا نیازمند است













paidtoendofDec2006

آرزو تحویلداری یکتا























،ایران
عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و
















(514)
892-5433


















مترجم رسمی دادگستری











































 ،ترجمه کلیه اسناد ومدارک












 
،مدارک
ترجمه
،رسمی
دعوتنامه


















 Tel.: 514-969-5222
 تکمیل فرم های،تنظیم دعوتنامه













514-624-5609
مهاجرت و سیتیزن شیپ و ارائه

شهریاربخشی

514-933-0-933































 






جواد داوری









ع
م
جما
کلبه
و










































ل
مترجم رمسی
مهربان
مــادری











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

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

fromJuly15

khosroDec15faxedinvoice

paid to end of July

آموزش موسیقی

Mehrnoosh


4
8


عمرًا اگه












 
لنگه شو پ514-683-0707
یدا
کن
!ی














.نگهداری می کند




























 
514-768-9485






























































davood







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












































514-484-6897
514-567-1797


















































__________________________________






















































514-624-7581

















 







________________________________









 W. Tel.:














6107
Sherbooke
514-484-8072









































از سالمندان و کودکان شما در تمام





























 

























































محمودایزدی
، حتی ویکندها،مدت شبانه روز



















NDG































 
PHOTOGRAPHY













 








)(همچنین در حومه مونترال و تورنتو

























514-583-9619
کبک
مترجمین
عضوجامعه
PROFESSIONAL



























امضاء
تصدیق
دعوتنامه و




















Zarif






























ترجمه کلیه اسناد و مدارک با تضمین
فدرال
و
ایالتی
های
سازمان
و
ادارات
تائید









































































Tel.:
514-745-0318












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

کامپیوتر
آموزش











































یابی
عیب
و
 تعمیر















کردن
اسمبل
 ارتقا و









 کامپیوتر
ویندوز
انواع
 نصب






















Catering















5301
QUEEN
(Decarie


)





















MARY













































































SNOWDON










متـرجم

































































pc card 





























































 ویــروس زدایی






















































رضانوشادجمال


















و نصب انواع آنتی ویروس
دعوتنامه
،مدارک
کلیه
ترجمه



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


































 
VHS

DVD




�



























 طراحی صفحات وب


















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









مهاجرت
و
پناهندگی
امور
،رسمی
 نصب سیستم های شبکه



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


















514-575-7080
 آموزش و نصب نرم افزارهای دلخواه



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

















شما




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

















..........






















514-294-8242
1731 Oxford (X: Grenet) 









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















7 St-Laurent
 روزVille













































 هفته
ابرو و لب
،چشم
دائم
آرایش
















درمان بیماری ها















(514) 333-7309

AKHAVAN

سالن آرایش

سیروس

تــــاتو
TATOO

به روش کامال بهداشتی
عقد و
سفره
تزئین





































و جلوه طبیعی
با هیپنوتیـزم































نامزدی
میز











514-333-7309




























علی سلیمی

























1731
Oxford
(X:Grenet)
























514-482-0981
514-979-2120
�




















 Ville-St-Laurent
514-581-8707





Shirin
Afshari




















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

نیازمنــدیها

بسیاری از ایرانیان تازه
وارد به کار احتیاج دارند.
در رستوران ،کارگاه ،اداره،
کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ،
آژانس ،کارواش و ...و...
شانس اول را به آنان بدهید!
---------------اگر جویای کارگر و کارمند
هس�تید ،آگهی اس�تخدام
خ�ود را در صفح�ه پرتردد
نیازمندی ه�ای پیوند درج
کنید.
جویای
دوست،
همسر،
هم
خانه ،هم صحبت هستید؟
آیا وسائل خانه برای فروش
دارید؟
آی�ا
فن�ی
و
حرف�ه
ای
می
شناسید
که
به
درد
دیگران
میخورد؟
آیا به
سفر
می
روید،
جویای
همسفرهستید؟
چیزی برای ف�روش ،جایی
برای اج�اره ،حرفه و هنری
برای عرضه دارید؟...
جای ش�ما در ای�ن صفحه
است...
با ما تماس بگیرید.
514-996-9692

AksMail

پست نامه و عكس

به ایران

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

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

استخدام

به چند 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

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

به چند کارگر ساده

PAYVAND

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

Tel.:
514-996-9692
514-581-5858,
Fax:514-422-8996

Email:
Payvand@videotron.ca

www.paivand.ca

Toronto Tel.: 647-429-0030

Vancouver:

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

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

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

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

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

یادآوری:کوتاه زیباتر است

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

مراکز پخش پیوند

مرکز شهر مونتریال:

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

کبک سیتی (سنت فوآ)

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

اوتـــاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر فروشگاههای
ایرانی

تورونتو:

کتابفروش پگاه و فروشگاه ها و مراکز
معتبرایرانی

Distributed Free

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

And all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگوی پیوند:

کار استاد علی اصغر معصومی،
هنرمند و نقاش معاصر

514-696-1590
florGolyardi

پیوند را مشترک
شـــوید:
514-996-9692

www.paivand.ca
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برای کار در فرش فروشی
آخر هفته ها نیازمندیم.
------------------------

همچنین به یک خانم

آشنا به زبان فرانسه
برای کار صندوقداری ()Cashier
نیازمندیم.
1-905-370-1877
artofpersia@bellnet.ca

کبک در سال

2007

تصمیمی است مهم و شاید یک اشتباه
سیاسی هم تلقی ش��ود .زیرا ممکن
اس��ت ب��رای وی خطرآفرین باش��د،
همانن��د آنکه در جریان کمیس��یون
گومری ،به سر پل مارتین آمد.
ب��ه هر حال ،این ماج��را هم به کبک
مرب��وط می ش��ود ،زی��را مالرونی در
مونترال زندگی می کند.
در س��ال  ،2007حمای��ت عمومی از
کنس��رواتورها کم شده است .آخرین
نظر س��نجی نش��ان داد که علیرغم
عملکرد لرزان استفان دیون در جریان
سال ،لیبرالها فاصله محبوبیت خود با
کنسرواتورها را کم کرده و به دو درصد
رسانده اند.

سازش معقول و هروویلی
ها...

ام��ا در س��ال  ،2007هی��چ ی��ک از
موضوعات سیاسی در کبک به اندازه
مانیفس��ت ی��ک عضو انجمن ش��هر
هروویل انعکاس جهانی پیدا نکرد.
این مانیفست به مهاجرین اعالم می
کند که قبل از آمدن به هروویل ،بدانند
که اهالی آنجا آزادند گوش��ت خوک
بخورند ،بطور علنی مش��روبات الکلی
بنوشند و در جشنها برقصند ،اما نمی
توانند زنان را سنگسار کنند و آنان را
در مالء عام زنده زنده بسوزانند!
آنچه باعث شد که این مانیفست توجه
جهانی را بخود جلب کند ،استثنائی
بودن این شهرک ریز نقش بود که تنها
 1300س��کنه دارد و مهاجری هم در
آنجا به چشم نمی خورد.
ش��اید مدل ق��رن بیس��ت و یکمی
دیرمغان حافظ به حساب آید!
این مانیفس��ت بحث ه��ای داغی را
برانگیخت و سیاس��ت کبک را تحت
تاثیر ق��رار داد و همراه با رویداد هائی
مشابه دیگر ،موضوع سازش معقول را
دوباره برجسته تر کرد.
بای��د توجه داش��ت که س��ازش اگر
«معقول» نباشد ،تحمیلی خواهد شد.
اصطالح «س��ازش معقول» هنگامی
وارد ک��د سیاس��ی کب��ک ش��د که
تعداد مهاجرین مش��خص ،بخصوص
مس��لمانان ،و باالخص زنان مسلمان
مقنعه پوش و نقابدار روزبروز بیش��تر
شد و باعث نگرانی کبکی های متعصب
گردید.
همه این مسائل موجب گردیدند که
کمیسیون بوشار -تیلور تشکیل شود
و تحقیق نماید که آیا واقعا مسئله ای
وجود دارد؟
این کمیسیون ،در شهرهای مختلف
کبک ،جلسات متعددی با مردم برگزار
کرد و به اظهار نظرهای آنان گوش داد.
قرار است کمیس��یون نظر خود را در

اواخر ماه مارس اعالم نماید.
اما آنچه از مجموع نظرات ارائه ش��ده
ب��ر می آید ،حکایت از آن دارد که در
حقیقت مسئله مهمی وجود ندارد.
کمتر از  15درصد نظرات ارائه ش��ده
بوی «راسیس��تی» می داد و کمتر به
مدارا ،تسامح و تساهل گرایش داشت.
ولی دو س��وم اظه��ار نظرها حاکی از
مدارا و کثرت گرائی مشتاقانه بود که
نشان می داد از این بابت کبک با سایر
نقاط کانادا تفاوت چندانی ندارد.
دولت های فدرال و استان هم پایشان
در موضوع س��ازش گیر کرد .مثال هر
دو دولت رای دادن با صورت پوشیده
را ممن��وع اعالم کردن��د ،گرچه این
موضوع چندان هم مهم نیست ،زیرا
تعداد ای��ن قبی��ل رای دهندگان به
سمت صفر میل می کند.
به نظر میکائیل آدامز ،آمارشناس که
کتابش با نام «مدینه فاضله نامحتمل»
اخیرا منتشر شده است ،در کانادا که
ش��امل کبک هم می ش��ود ،مسائل
نگران کننده بسیار کوچک هستند ،و
این کشور مدلی است در دنیا در مورد
پذیرش مهاجرین و سازش صلح آمیز
با آنان.
او اضافه می کند ،از منظر بین المللی،
مردم نگاه خواهند کرد به مسائل ما و
خواهند گفت:
«مش��کالت اینها را ببین! حجاب در
مسابقه فوتبال و نقاب در پای صندوق
رای .اینها مسائلی است که کانادائی ها
را نگران می کند».
آنان فکر خواهند کرد که ما در بهشت
زندگی می کنیم.

از رویدادهای دیگر در
سال :2007

  27ژانویه ،دولت فدرال از ماهر عرارعذرخواهی کرد و بخاطر اینکه مقامات
امنیتی آمری��کا ،بر مبن��ای گزارش
مقام��ات کانادائی ،وی را به س��وریه
فرس��تاده بودند که در آنجا زندانی و
شکنجه شده بود 10/5 ،میلیون دالر
خسارت به وی پرداخت کرد.
  19م��ارس ،دولت ف��درال از محلاضافه درآمده��ا 2/3 ،بیلیون دالر در
اختیار دولت کبک قرار داد که دولت
شاره را قادر ساخت تا  700میلیون از
مالیاتها را بکاهد.
  30اکتب��ر ،دولت فدرال  60بیلیوندالر کاهش مالیاتی اعالم کرد که کم
ش��دن  5درصد مالیات فروش از آن
جمله است.
  4دسامبر ،آمارها نشان دادند که ازه��ر  5نفر کانادائی ،یکنفر در خارج از
این کشور بدنیا آمده است.
  15دس��امبر ،باالخره دولت هارپر ازمخالفت خود ب��رای کاهش گازهای
گلخان��ه ای دس��ت برداش��ت و ،در
کنفرانس بالی ،با دولت های میانه رو
همراهی کرد.
-------------------------

زن ها چه می

خواهند؟!
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ایران و آمریکا؛

حرکت در مسیری نو؟
ادامه از صفحه:

در موسم حج در صحرای عرفات
به صورتی س��ازمان یافته از سوی
حجاج ایرانی برگزار می شود و در
آن علیه آمریکا و اس��رائیل شعار
داده می شود.
به نظر می رسد عدم حضور آقای
احمدی نژاد در مراسم فوق ،نشانه
ای از تمای��ل رئیس جمهور ایران
به کاهش تشنج در روابط خود با
آمریکا باشد.
ظاهرا رئی��س جمهور ای��ران در
آستانهبرگزاریانتخاباتهشتمین
دور مجلس شورای اسالمی ایران،
نمی خواه��د فردی س��تیزه جو
در برابر آمری��کا و به عنوان عامل
تصوی��ب قطعنامه های ش��ورای
امنیت س��ازمان ملل متحد علیه
جمهوری اس�لامی معرفی شود،
زیرا بس��یاری از اقش��ار اجتماعی
ایران از چنین رفتاری اس��تقبال
نمی کنند.
در حقیقت ،روزهای انتخابات در
ایران ،دوره هایی اس��ت که مقام
های ایرانی از هر طیف و جریانی
تالش می کنند تا چهره ای واقع
گ��را و مس��المت ج��و از خود به
نمای��ش بگذارند ،چون جلب نظر
اقشار گسترده ای که با رویکردهای
ایدئولوژیک در سیاست مخالفند،

جز از این راه ممکن نیست.
به همین علت ،طیف های مخالف
آقای احم��دی ن��ژاد در ماه های
مشرف به انتخابات ،عمده نیروی
خودراصرفبرجستهسازیمواضع
ضد آمریکایی وی به عنوان یکی از
عوامل تورم و گرانی خواهند کرد،
اما ظاهرا آقای احمدی نژاد نیز بی
میل نیست که با تغییر لحن خود
و یا کاهش تشنج در روابط ایران
و امری��کا در هر حوزه ای ،فعالیت
مخالفان خود را خنثی کند.
در مجموع چنین به نظر می رسد
ک��ه تمایل دول��ت آمریکا به حل
اختالف های خود با ایران از طریقی
غیر از توسل به زور و عالقه دولت
ایران به کاهش تش��نج در روابط
خود با ایاالت متحده در ماههای
مشرف به انتخابات مجلس ،زمینه
ای برای تعامل بیشتر بین طرفین
ایجاد کند.
اگ��ر چنین تعاملی ش��کل گیرد،
فرصتی تاریخی برای رفع خصومت
بین ای��ران و آمریکا ظهور خواهد
کرد ،هر چن��د که حرکت در این
مسیر برای نظام جمهوری اسالمی
تا حد تن دادن به یک اس��تحاله
بنی��ادی هزینه بر خواه��د بود ،از
همین رو ،کار س��هل و آسانی به
نظر نمی رسد.
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س��ال گذش��ته در ایران و
سایر کش��ورهای جهان اوضاع از هر
نظر برای توده ه��ای مردم و زحمت
کش��ان وخیمت��ر گردی��د .در ایران،
زیر س��لطه استبداد اسالمی ،فقر ،بی
خانمانی ،اعتیاد ،فحش��اء و  ،...از یک
طرف و س��رکوب افس��ار گسیخته از
طرف دیگر فزونی گرفته است .زندان
ه��ا پر از کارگر ،دانش��جو ،فعال زن و
 ،...شده اس��ت .هرچه تناقض رژیم با
جامعه شدت می یابد و پایان حیاتش
نزدیکتر می گردد ،درندگی و ستیزه
خویی آن نیز ابعاد وس��یعتر و اشکال
خشن تری به خود گیرد .آخرین نمونه
بیدادگری اسالمی دستگیری فعاالن
جنبش دانشجویی است که در آستانه
برگزاری سالگرد  16آذر انجام گرفت.
براس��تی که جمهوری اسالمی وارث
همه خصلت ه��ای ضد مردمی رژیم
شاهی است .بدون تردید دانشجویان
مب��ارز هماکنون زیر ش��کنجه های
وحشیانه مزدوران جمهوری اسالمی
قرار دارند.
س��ال گذشته اما زحمت کشان ایران
علیرغم س��رکوب بی سابقه و تشدید
ت��رور و اختناق جمهوری اس�لامی،
مب��ارزات سیاس��ی و فعالی��ت های
دموکراتی��ک خ��ود را ادام��ه دادند و
در س��طح و عمق ما شاهد توسعه و
تعمیق این کوشش ها هستیم .تشدید
سرکوب و رشد تناقضات درون رژیم
خود معلول تش��دید مبارزه طبقاتی
در جامعه اس��ت .رژیم برای مقابله با
مبارزات آزادیخواهانه مردم راه دیگری
جز شکنجه ،زندان و اعدام نمی شناسد.
با این وجود ،وس��عت و عمق جنبش
های اجتماعی در ایران و تداوم مبارزه
ب��رای آزادی و دموکراس��ی بیان این
واقعیت است که دیگر ،ترور و سرکوب
کارایی خ��ود در جامعه را از دس��ت
داده و توده های زحمت کش کارگر،
دانشجو ،معلم و س��ایر اقشار مردمی
برای رهایی از یوغ جمهوری اسالمی
حاضرند بهای الزم را بپردازند.
س��ال گذش��ته س��ایه جنگ یا بهتر
بگوییم جن��گ روانی میان جمهوری
اس�لامی و امریکا عده ای را به بهانه
دفاع از “میه��ن” در کنار جمهوری
اس�لامی قرار داد و چه بسا کمیته ها
و انجمن ها ،در ظاهر برای جلوگیری
از جن��گ ول��ی در واقع برای حمایت
از جمهوری اس�لامی توس��ط برخی
روش��نفکران و جن��اح ه��ای حاکم
اسالمی تشکیل گردید .شتاب قضایا
اما چنان حیرت انگیز است که ناگزیر
همه چیز و همه کس را به سرعت به
جایگاه اصلی و واقعی خویش می راند.
از این رو دی��ری نپایید که با گزارش
سازمان های امنیتی امریکا مبنی بر
این که س��ال ها از تعطیل کوش��ش
های رژیم اسالمی برای دست یابی به
سالح اتمی گذشته است ،آب پاکی بر
احساسات “میهنی” گروه ها و افرادی
ک��ه در این راه س��رمایه گذاری کرده
بودن��د ،ریخت .دادن س��وخت اتمی
از جانب روس��یه و تأیید امریکا از این
اقدام بیان این واقعیت اس��ت که این
هیاهو ها در حقیقت رقابت هایی است
که بر سر نفوذ هرچه بیشتر و چپاول
هرچه وسیعتر امکانات مادی و انسانی
ایران در میان کشورهای امپریالیستی
جری��ان دارد .نه امریکا ،ن��ه اروپا و نه
روسیه ،هیچکدام جمهوری اسالمی
را ن��ه تنه��ا مانعی بر س��ر راه تحقق
اهداف چپاولگران��ه خود نمی بینند،
بلکه درست برعکس بدون وجود این
حکومت ،قدرت های امپریالیس��تی
برای ادامه س��لطه خود در منطقه با
مشکالت فراوانی روبرو می شوند .آنچه
از این رهگذر نصیب “مدافعان میهن”
 که معنای آن در ایران کنونی دفاعاز “میهن اس�لامی” است – گردید،
چیزی جز سرافکندگی و خواری نبود.
با ای��ن همه و بدون ش��ک بازهم در
آینده ما شاهد فرصت طلبی های این
جریانات برای توجیه دفاع از جمهوری
اس�لامی خواهیم بود ،زیرا این اولین
بار آنها نب��ود که این چنین به دنبال
جمهوری اسالمی افتادند.
در یک کالم ،سال گذشته سال انزوای
هرچه بیش��تر جمهوری اس�لامی و
افشای هرچه وسیعتر اصالح طلبان در
حاکمیت و خارج از آن بود.
در مقی��اس جهانی نی��ز بحران های
س��اختاری س��رمایه داری عمیق تر
گردی��د و به این ترتیب ش��کنندگی
نظام جهانی امپریالیستی بیشتر شد.
تداوم بحران های اجتماعی ،س��قوط
بازار بورس ،رکود تولید و تورم از یک
طرف و انباشت سرمایه های کالن در
دست تعداد انگشت شماری از شرکت
ه��ا و کارتل های ماوراء ملی عرصه را
بر زحمت کش��ان و اقشار میانی این

اطالعیه دانشجویان آزادیخواه
و برابری طلب پیرامون خبر
خودکشی یکی از دانشجویان
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اتحادسوسیالیستیایرانیان-مونترال
سال نو میالدی را سالی پر از شادی،
موفقیــــــــــتومبارزهبرای
آزادی همه انسان ها آرزو می کند!

تقویم سال  2008میالدی همراه با تقویم سال  1386تا
دی ماه  1387خورشیدی که توسط احتاد سوسیالیستی
تنظیم شده است را در همین شماره مالحظه فرمایید

جوامع
تنگتر کرده است .هنگامی
اگرچه در قرن  21و در دنیای مدرن زندگی می کنیم
که دریابیم س��ود س��الیانه
اما گویا تقدیر بر آن است که هنوز گرفتار مناسبات
شرکت پخش کننده ی مواد
قرون وسطائی و انگیزاسیون باشم.
مصرفی وال م��ارت از 150
امشب شب یلداست.
آنچه بر کسانی که گرفتار سیاهچاله های اوین می
کش��ور صنعتی باالتر است
طوالنی ترین شب سال.
شوند همان رفتاری است که قرن ها پیش با زندانیان
آنوق��ت درخواهیم یافت که
آموخته ای امشب را تا پاسی از شب
میشد .مگر به غیر از شکنجه های جسمی و روحی
علت اساسی فقر و بیکاری در
گذشته بیدار بمانی و در کنار سایر
کسی لب به اعتراف می گشاید؟ پس باید شکنجه
جوامع رشد یافته صنعتی از
اعضای خانواده و دوستان خرامیدن
کرد تا برگه های بازجوئی پر شود( .این است منطق
کجا ناشی می شود؟ فراموش
زمستان را ناظر باشی .هندوانه ای و
ارتجاع)
نکنیم که در مقیاس جهانی
آجیلی برای این شب که هر چه هم
متاسفانه باید اعالم کنیم که خبر خود کشی یکی از
تنها چند ش��رکت ب��زرگ از
گران باشد متناسب با فقر خود آن را
رفقایمان در زندان اوین تائید می شود ،ولی مسئله
قبی��ل ش��رکت «وال مارت»
فراهم می کنی :پسته کله قوچی اگر
این است در اصل خبری که توسط آقای باقی به
وجود دارد که نبض اقتصادی و
نشد با تخمه سیاه سر می کنی.
بیرون از زندان
در نتیجه اوضاع سیاسی جهان
اما این همه در صورتی
منتقل شده
بر وفق مراد و بر اس��اس منافع
ست که بی تابی تو را
است ،هیچ
آن ها م��ی گ��ردد .در چنین
وا ندارد به مخوف ترین
مدرکی دال
دنیایی که بطور روزافزون ثروت
جای این شهر بروی.
بر اینکه رفیق
در دس��ت ع��ده ی مع��دودی
چند شمع دست و پا می
گرانقدرمان،
انباشت می شود ،فقر و بیکاری
کنی و چند هم بغض به
سعید
نصیب اکثریت جامعه می گردد.
تو می پیوندند و می روی
حبیبی ،رگ
همه راهها و تئوری های سرمایه
پشت سردترین دیوار این
خود را زده
دارانه برای باصطالح “تعدیل”
شهر شمع ها را روشن
است وجود
ثروت به بن بست رسیده است.
می کنی.
نداشته.
شورش های منطقه ای از قبیل
وقتی پاره ای از وجودت
تنها
آنچه چند سالی است در فرانسه،
را پشت این دیوار محبوس
شاهدی
در مناطق فقیر نش��ین توس��ط
کرده اند و حاال نزدیک به
که اذهان را به سمت سعید عزیز هدایت کرد این
جوانان و توده های محروم رخ می
بیست روز است نگذاشته اند او را
مسئله بوده که کسی که خودکشی کرده بین  30تا
دهد ،بطور سمبلیک بیان اوضاع
ببینی و در عین حال به تو می
 35سال سن داشته که این نکته به هیچ عنوان در
عمومی کش��ورهای رش��د یافته
گویند حال جگر گوشه ات خوب
خبری که توسط آقای باقی ارسال شده وجود نداشته
صنعتی اس��ت .رش��د راسیسم و
است ،وا می مانی که اگر این طور
است.
قدرت گرفتن جریانات فاشیستی
است پس چرا نه می گذارند او را
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب با اعالم نفرت
در کش��ورهای “متم��دن” اروپا
ببینی و نه می گذارند وکیل او
شدید خود از رفتارهائی که یک انسان را وادار می
و امریکا محصول بن بس��ت ها و
پرونده اش را مطالعه کند؟!
کند تا از عزیزترین دارائی خود یعنی جانش صرف
بح��ران های غیر قاب��ل حل نظام
این همه تو را وا می دارد که این
نظر کند عمیقا خوشحالیم که این رفیقمان که هنوز
سرمایه داری است.
جا باشی .مقابل دیوار زندان اوین.
نمی دانیم کدام یک است جان سالم از این ماجرا به
در سال گذشته جنگ کشورهای
آری شب یلداست.
در برده است.
امپریالیس��تی در مناطق مختلف
دما ،به وضوح ،زیر صفر است.
و به دژخیمان می گوئیم که هرگز رفتارهای غیر
جهان ،بویژه در عراق و افغانس��تان
یعنی اگر آب می بودی مدتی می
انسانی تان از خاطر مردم زدوده نخواهد شد و خشم
با ش��دت و حدتی بیش از گذشته
گذشت و یخ میزدی.
توده ها روزی گریبان تان را چاک خواهد داد.
ادامه یافت .روزی نیس��ت که توده
دور و بر اوین تاریک هم است.
ما از تمامی رسانه ها خواستاریم تا برای رفع هرگونه
های بزرگی از م��ردم عادی در این
سرد است و تاریک .اما نه تو آبی
شبهه و جلوگیری از پخش شایعات این اطالعیه را
کش��ورها طعمه نیروه��ای نظامی
و نه می توانی بپذیری که حال
منعکسکنند.
امریکا و متحدان��ش از یک طرف و
عزیز تو پشت این دیوارهای سرد
زنده باد آزادی و برابری
جریانات بنیادگرای اسالمی از طرف
و تاریک خوب باشد.
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب ایران بیست و
دیگر نگردند.
آن هم در سلول انفرادی اوین!!
هشتم آذر 86
س��خن از جنای��ت عظیمی اس��ت
حاال نشسته ای و نظاره می
که هماکنون علیه بش��ریت توسط
کنی شمع ها را که می سوزند و
امپریالیسم امریکا و دست نشاندگانش
در سوز شب یلدا هر چند لحظه
در منطقه در جریان است.
یک بار خاموش می شوند.
و تو با سماجت یک عضو خانواده آن
را باز هم روشن می کنی و باز و باز.
آن چه در پی می آید گزارش واره ای
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اطالعیه احتاد کمیته های
کارگری در مورد وضعیت
“محمود صاحلی”

در منطق��ه خاور نزدی��ک نیز همین
وضعیتحکمفرماست.
اس��رائیل ب��ه عن��وان ی��ک ق��درت
امپریالیس��تی به جنایت نس��بت به
مردم فلس��طین ادامه می دهد و در اتحاد کمیت��ه های کارگ��ری در اطالعیه ای ضمن
سال گذش��ته ما بازهم شاهد تشدید اشاره به وضعیت جسمی”محمود صالحی” از تمامی
تجاوز نظامی این کش��ور به سرزمین كارگران و مردم ش��ریف تقاضا کرده است كه به هر
های عربی و تش��دید ترور علیه مردم شكل ممكن صدای اعتراض خود را بلند كنند.
فلسطین بوده ایم.
هر اعتراض كوچكی در نوع خود موثر است ،كارگران و
رشد بنیادگرایی اسالمی در منطقه در مردم را باید از وضعیت “محمود صالحی” آگاه كنیم و
واقع محصول سیاست ها و برنامه های در صورت امكان تجمعات اعتراضی تشكیل دهیم.
ضد مردمی کشورهای امپریالیستی اتح��اد کمیته های کارگ��ری در پایان اطالعیه خود
علیه مردم منطقه اس��ت و در نهایت آورده است:
هی��چ کمک��ی به بس��ط و توس��عه ما از همه تشكلهای كارگری بین المللی و شخص اقای
دموکراسی و رشد فرهنگی مردم نمی “گای رایدر” كه محمود صالحی را می شناسند ،تقاضا
کن��د .به هیچ وجه تصادفی نیس��ت داریم همانطور كه قبال هم در حمایت از كارگران ایران
که امپریالیست ها ،بویژه امپریالیسم و كارگران سندیكای شركت واحد اقدام نموده اند ،این
امریکا از ابزار مذهب برای جلوگیری بار نیز با توجه به وضعیت حساس “محمود صالحی”
از رشد جنبش های مترقی اجتماعی و فرصت محدود برای معالجه او ،دست به یك اعتراض
استفاده می کنند.
جهانیبزنند.
این ها همه بروشنی نشان می دهد که
برای خروج از بن بست های سیاسی،
اقتص��ادی ،اجتماعی ،فق��ر ،جنگ و
استبداد حاکم که خود محصول نظام
اعتراض به بازداشت
بحران زده ی س��رمایه داری هستند،
راهی جز سوسیالیس��م و دموکراسی
نویسندگان و فعاالن کارگری
اجتماعی وجود ندارد .این همه ثروت
و امکان��ات م��ادی و معنوی عظیمی
مردم آزاده ی ایران!
ک��ه آفریده نی��روی کار ت��وده های
زحمت کش اس��ت براحتی می تواند صبح روز جمع��ه  ۱٣٨۶/۹/۲۰محس��ن حکیمی،
در خدمت از بین بردن فقر و بیکاری ،نویسنده ،مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران ،به
بی فرهنگی و عق��ب ماندگی جوامع همراه علیرضا عس��گری شاعر و نمایش نامه نویس،
مختلف قرار بگیر و به این ترتیب علل ابراهی��م گوهری عضو هیئت مدیره ی س��ندیکای
فعال کارگری در پارک
اساسی جنگ و خون ریزی ،استبداد شرکت واحد و حسین غالمیِ ،
و تبعی��ض نژادی از می��ان برد .امروز عمومی چیتگر ،از سوی ماموران امنیتی بازداشت و
بش��ریت با درک مسایل و مشکالت روانه ی زندان شده اند.
نظام سرمایه داری در جستجوی راه ای��ن در حالی اس��ت که طی دو هفته ی گذش��ته
حلی واقعی برای در دس��ت گرفتن بازداشت دانش��جویان در شهرهای مختلف هر روز
سرنوشت خویش است .این راه حل ادامه داشته است و شگفت آن که پیش از صدور هر
چیزی جز تعیین سرنوشت جامعه گونه قرار یا حکمی از سوی مراجع قضائی ،سیل اتهام
توسط مولدین نعم مادی آن ،یعنی های رنگارنگ و پیشداوری های بی اساس را به ِ
طرف
مزدبگیران که اکثریت قاطع جامعه بازداشت شدگان سرازیر کرده اند.
کانون نویسندگان ایران این بازداشت های خودسرانه
را تشکیل می دهند ،نیست.
خواهان
سوسیالیس��م آینده ی بش��ریت و بی رویه را به ش��دت محکوم م��ی کند و
ِ
رها ش��ده از قی��د و بندهای نظام آزادی بی قید و ِ
شرط تمامی بازداشت شدگان است.
کانون نویسندگان ایران ۱٣٨۶/۹/۲۷
استثماری سرمایه داریست.
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از مراجعه حضور سی تن از
خانواده ها و دوستانشان از
ساعت  7-5غروب سی ام
آذر مصادف با شب یلداست:

اوین و شب یلدا

مادر انوشه درحالی که پالتوی
همیشه
روشنی به تن داشت مثل
با لبخند شیرینش به هر تازه وارد به
جمع مادران مقابل در زندان اوین سالم
می کرد.
مادر نسیم با قیافه نگرانش به اطراف خود
نظر می انداخت،
مادر بهروز با آن چهرهی غمگیناش به
هر فردی که از د ِر زندان خارج می شد
پرسشگرانه و خیره می نگریست.
مادر محسن گشاده روی و امیدوار از
آزادی زود هنگام بچه ها صحبت می کرد.
مینا همسر روزبه با چهرهی مهربان و
صمیمانه اش با سایر مادران در حال
گفتگو و دلداری بود.
خواهر مهدی( الهیاری) نگران به تلفن
خود می نگریست که جواب مادرم را چی
بدهم ،اگر بفهمد پس می افتد و حاال هم
پشت خطی از شهرستان است.
خواهر ایلناز با کنجکاوی در تالش برای
دریافت خبری جدید از این سو به آن سو
می رفت.
مادر کیوان نیز با احتیاط سعی میکرد
برای دیدن بچه ها چاره اندیشی کند.
مادران با کوبیدن به در زندان ،زندانبان را
به پشت دریچه تعبیه شده در کشاندند.
هم صدا گفتند می خواهیم فرزندانمان را
پس از  20روز ببینیم ،امشب شب یلدا
است و ما می خواهیم لحظاتی را با آنها
بگذرانیم.
سرباز پشت دریچه در پاسخ گفت هر گونه
دیداری منوط به مجوز خود مسئول بند
 209است .قرار شد برود از او کسب اجازه
کند .پس از چند لحظه گفت امکان چنین
دیداری نیست ،این افراد ممنوع المالقات
هستند .به دادگاه انقالب مراجعه کنید.
مادران در جواب گفتند که االن دادگاه
انقالب را از کجا بیاوریم ،االن شب یلدا
است و ما می خواهیم حداقل صدای
فرزندانمان را بشنویم .کم کم شمع های
خود را روشن کردند و بر تعدادشان نیز
افزوده می شد ،چند نفری ،تنها آمده
بودند لحظاتی را در شب یلدا با خانواده
های دانشجویان دربند بسر برند .پس از

ابراز نگرانی از وضعیت اسانلو
دو رگ قل��ب منصور در زندان گرفته ش��ده
نامه دو سازمــان
است و در ضمن ،از ناراحتی شدید کلیه رنج
می برد.
بین املللی کارگری
بر اس��اس این گ��زارش ،تاکنون تالش های
دو س��ازمان کارگری بین المللی در نامه ای
به سازمان بین المللی کار ،آی ال او ،از آنچه
که شکنجه منصور اسانلو ،رییس سندیکای
کارگران ش��رکت واحد اتوبوس رانی تهران و
حوم��ه ،در زندان خواندند ،ابراز نگرانی کرده
اند.
در نامه مشترک دبیران کل کنفدراسیون بین
المللی اتحادیه های آزاد کارگری ،و فدراسیون
جهانی کارگران حم��ل و نقل ،به مدیر کل
سازمان بین المللی کار ،با انتقاد از بازداشت
و زندانی شدن منصور اسانلو و ابراهیم مددی،
نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوس رانی تهران و حومه ،نوشته شده است
 :تا جایی که ما مطلع هستیم ،وکالی مدافع
آقایان اس��انلو و مددی دسترس��ی کامل به
پرونده موکالن خود نداشته اند.
در نامه ای که توس��ط گای رای��در و دیوید
کاکرافت امضا شده ،با اشاره به افزوده شدن
اتهامات جدید به آقای اس��انلو ،آمده اس��ت
که هنوز به روش��نی مشخص نیست که چه
تعداد از این اتهامات علیه رییس سندیکای
کارگران ش��رکت واحد اتوبوس رانی تهران و
حومه مفتوح هستند و ش��امل چه مواردی
می شوند.
رهبران این دو سازمان بین المللی کارگری
سپس درباره شرایط منصور اسانلو در زندان
اوین نوشته اند:
تاکن��ون هیچ ناظر بین المللی ،از آی ال او و
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ،قادر
به مالقات با آقای اسانلو در زندان نبوده است.
همه اینها در زمانی که گزارش های فزاینده
ای از شکنجه آقای اسانلو با دستبند و شوک
های الکتریکی درزندان دریافت می شود ،آزار
دهندههستند.
این دو س��ازمان بین المللی کارگری نگرانی
عمیق خود را از وضعیت جس��می و روحی
آقای اسانلو ابراز داشته اند.
اتهام این دو سازمان بین المللی کارگری در
مورد شکنجه منصور اسانلو که برای نخستین
بار پس از بازداش��ت این فع��ال کارگری در
تیرماه س��ال جاری ابراز می شود ،در حالی
عنوان ش��ده که جمهوری اسالمی تاکنون
درموارد مشابه ،اتهامات شکنجه زندانیان را
رد کرده است.
در این میان ،مادر منصور اس��انلو در گفت و
گویی با رادیو فردا ،از وضعیت جسمانی فرزند
زندانی خود ،بویژه چشم او ،ابراز نگرانی کرد
و افزود:

خانواده رییس س��ندیکای کارگران شرکت
واح��د اتوبوس ران��ی تهران و حوم��ه برای
مرخصی اس��تعالجی برای این فعال کارگر
زندانی نتیجه ای در بر نداشته است.
به نوشته دبیران کل کنفدراسیون بین المللی
اتحادیه های آزاد کارگری ،و فدراسیون جهانی
کارگران حمل و نقل ،در پی دعوت س��فارت
جمهوری اسالمی ایران در جاکارتا از حنفی
روستندی ،رییس اتحادیه کارگران خطوط
کش��تیرانی اندونزی برای سفر به ایران ،او به
همراه سیوکور سارتو ،دبیر کل کنگره اتحادیه
کارگری اندون��زی ،در ماه اکتبر ،مهر ماه ،به
تهران رفت تا با این فعال کارگر زندانی دیدار
کند ،اما اجازه مالقات به این دو داده نشد.
در همی��ن ارتباط ،اضافه ش��ده اس��ت که
همچنین به اعضای هیئتی از س��ازمان بین
الملل��ی کار ک��ه در ماه آبان ،پ��س از هیات
اندونزیایی عازم ایران شده بود ،اجازه دیدار با
آقایان اسانلو و مددی داده نشد.
در این نامه همچنین اش��اره شده است که
منصور اس��انلو از امکان مطالعه روزنامه ها و
تماشای تلویزیون محروم است.
آقایان رایدر و کاکرافت در نامه مشترک خود
به آی ال او در خصوص ابراهیم مددی با اشاره
به اینکه او درماه اکتبر در حالی که دستبند
به دست و زنجیر به پا داشت ،به دادگاه برده
شده بود ،افزوده اند که نایب رییس سندیکای
کارگران ش��رکت واحد اتوبوس رانی تهران و
حومه در  ۱۶اکتبر ۲۴،مه��ر ،به زندان قزل
حصار انتقال داده ش��د .زندانی که مجرمان
ع��ادی در آن نگهداری می ش��وند و برخی
اوقات ،زندانیان عقیدتی به منظور فشار روحی
به آن زندان اعزام می شوند.
در این نامه همچنین به احضار و یا محاکمه
چند تن دیگر از اعضای سندیکای کارگران
ش��رکت واحد اتوبوس رانی ته��ران و حومه
از جمله س��عید ترابیان ،عباس نژاد کودکی،
منصور حیات غیبی و همایون جابری اشاره
شده و آمده است:
ما مطلع شده ایم که این روند همراه با ادامه
بازداشت رهبران سندیکای کارگران شرکت
واحد اتوب��وس رانی ته��ران و حومه فضای
ترس را در میان اعضای سندیکا بوجود آورده
است و فعاالن سندیکا از اضافه شدن اتهامات
مشابه ،بازداشت های بیشتر و مجازات های
زاندان احتمالی نگرانند.
در عین حال ،در پایان نامه از استعفای یوسف

مدتی
فر ِد میانسالی که خود را
جانشین زندان ( آقای خضایی) معرفی
کرد از داخل زندان بیرون آمد ،با نگاهی به
پدر یکی از بچه ها که آن جا ایستاده بود
علت تجمع را پرسید ،مادران یکی پس از
دیگری هر کدام هر چه به نظرشان می
رسید بیان می کردند .و دیدار فرزندانشان
را در خواست می نمودند .در این بین آن
ها حتی به یک تماس تلفنی هم راضی
شدند ولی آن فرد مسئول زندان همچنان
مصرانه و مدام تکرار می کرد که شما باید
فردا صبح مراجعه کنید به دفتر اطالعات و
از آنها درخواست مالقات کنید .تمام دفاتر
اداری در این ساعت تعطیل هستند .شما
فقط وقت خود را این جا در این سرما تلف
می کنید ،و موجب دردسر برای خودتان
و فرزندان زندانی تان می شوید .از مادران
اصرار برای دیدن و از آن مقام مسئول
انکار .در این بین یکی از مادران با بیان
شیرین خود به مسئول زندان گفت اگر
نمی گذارید ما فرزندانمان را ببینیم اق ً
ال
بگذارید آنها ما را ببینند.
مادر دیگری می گفت ما نمی توانیم
برویم منزل .کاری نداریم انجام دهیم و
دلمان هم آرام نمی شود .حداقل اینجا که
هستیم حس می کنیم به بچه ها نزدیک
تر هستیم .نفر بعدی به مسئول زندان
ملحق شد و مصرانه از مادران می خواست
که پراکنده شوند وگرنه هم برای خودشان
و هم برای فرزندان شان دردسر ایجاد
می کنند .متذکر می شدند که تجمع در
این جا معنی ندارد و فقط جلب توجه
می کنید و صورت خوشی ندارد .اعضای
خانواده و سایر حاضرینی که برای دلداری
آنها آمده بودند شمعهای روشن را روی تل
برفی نزدیک درب برافراشتند .مجبور بودند
متفرق شوند.
با دستانی خالی و دل هایی نگران به سوی
منزل شان روانه شدند.
شب سال رامی بایست بدون
بلندترین ِ
ندایی از عزیزانشان سپری می کردند.
اما چگونه؟
و با کدام روحیه؟....
موالیی و پرویز خورشید ،دو وکیل مدافع،
از وکالت تع��دادی از اعضای س��ندیکای
کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران
و حومه در روز  ۲۷نوامبر ،ششم آذرماه ،خبر
داده شده و آمده است:
کنفدراس��یون بین المللی اتحادیه های آزاد
کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و
نقل هنوز از دلیل استعفای این وکالی مدافع
اطالع ندارند و در حال حاضر از این موضوع
ک��ه برخی از اعض��ای س��ندیکای کارگران
ش��رکت واحد اتوبوس رانی ته��ران و حومه
نماینده حقوقی ندارند ،به شدت نگرانند.
این دو سازمان بین المللی کارگری از آی ال
او خواسته اند که از دولت جمهوری اسالمی
ایران بخواهد در م��ورد تاثیر این موضوع بر
پرونده اعضای سندیکا ،اطالعاتی را در اختیار
آن سازمان بین المللی بگذارد و تضمین کند
که آنان حق داشتن وکیل مدافع جدیدی را
خواهند یافت.
س��ازمان های بی��ن المللی کارگ��ری بارها
اعتراض خود را به بازداش��ت و زندانی شدن
اعضای س��ندیکای کارگران ش��رکت واحد
اتوبوس رانی تهران و حومه و نیز سایر فعاالن
کارگری ابراز داش��ته و خواستار آزادی بدون
قید و شرط آنها شده اند.
در همین ارتب��اط ،تاکنون دو ب��ار روزهای
همبستگی بین المللی با فعاالن کارگر زندانی
بویژه منصور اس��انلو از س��وی سندیکاها و
اتحادیه های کارگری در ده ها کشور جهان
برگزار شده است.

نامه به محمود احمدی نژاد

در همین حال ،دبیران کل کنفدراسیون بین
الملل��ی اتحادیه های آزاد کارگری و اتحادیه
بین الملل��ی کارگران س��اختمانی و چوب
در نامه مش��ترکی به محم��ود احمدی نژاد،
رییس جمهوری اس�لامی ایران ،از بازداشت
رضا دهقان ،یکی از اعضای کمیته موس��س
س��ندیکای کارگ��ران نقاش ،درته��ران ابراز
نگرانی کردند.
در این نامه با انتقاد از بازداشت این فعال کارگر
که در ارتباط با فعالیت های سندیکایی بوده
است ،به محمود احمدی نژاد یادآوری شده
است  :دولت جمهوری اسالمی ایران به عنوان
عضو سازمان بین المللی کار ،آی ال او ،که به
مقاوله نامه حقوق سیاس��ی و مدنی پیوسته
است ،باید به اصل آزادی احترام بگذارد.
آقایان گای رایدر و ش��اران بارو دراین نامه از
رییس جمهوری اسالمی ایران خواسته اند که
دستور آزادی بدون قید و شرط رضا دهقان و
سایر فعاالن کارگر زندانی ،شامل منصور اسانلو
و محمود صالحی ،از زندان را صادر کند.
رونوشتی از این نامه نیز برای آیت الله خامنه
ای ،رهبر جمهوری اسالمی ایران ،ارسال شده
است.
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SEPTEMBER 2008
˺˼́̀ ΩΩήϣ ϭ ήϴΗ
˺˼́̀ ήϬϣ ϭ έϮϳήϬη
SUN
SUN
ϪΒϨθ̰ϳ
ϪΒϨθ̰ϳ

TUES
ϪΒϨη Ϫγ

FEBRUARY 2008
˺˼́̌ ΪϨϔγ ϭ ϦϤϬΑ

1
2
˺˺
˺˻
ίϭέϮϧ
7
8 Ϊϴϋ αέΎϣ ˻˹ 9˺̀
˺́
˺̂
FEBRUARY 2008
14ϭ ϦϤϬΑ 15
16
˺˼́̌ ΪϨϔγ
APRIL 2008
˻̊THUR ˻̋
˻̌
ΖθϬΒϳΩέ
ϭ ϦϳΩέϭήϓ
MON˺˼́̀
TUES
WED
FRI
SAT
ϪΒϨηϭΩ
ϪΒϨη Ϫγ ϪΒϨηέΎϬ̩
ϪΒϨθΠϨ̡
ϪΒϨη
21 THUR
22ϪόϤΟ
23
MON
TUES
WED
FRI
SAT
1
2
ϪΒϨηϭΩ
ϪΒϨη Ϫγ ϪΒϨηέΎϬ̩
ϪόϤΟ
˺˼ ˼
̵Ω˺ϪΒϨθΠϨ̡
˻˺˻ ϪΒϨη
15
4
62
73
84
95
˺˼
˺̊
˺̋
˺̀
˺̋
˺̌
˺̀
˺́
˻˹
28
291511˺̂˺̌ 161230
7
8
9
10
11
12
13
14
˺̂
˻˹
˻˺ ́ ˻̋
˻˻
˻˻
˻˼
˻̊
̂˻̌˻˼ 19˻̀˻̊˺˹
14
15
16
17
18

SUN
ϪΒϨθ̰ϳ
SUN
ϪΒϨθ̰ϳ

6

˺˺

3
˺˼
10
˻˹
17
˻̀
24 ˼
31˺˹

MON
ϪΒϨηϭΩ

4
˺̊
11
˻˺
18
˻́
25
̊

˻̊ ϮΠθϧΩ
˻̋ ίϭέ ˻̌
έΫ
20
21
22
JULY
2008
˼˺
ΩΩήΧ
˺
˻
˺˼́̀
ΩΩήϣ
27
28 ϭ ήϴΗ29
̀
́
̂

TUES
ϪΒϨη Ϫγ

WED
ϪΒϨηέΎϬ̩

˺˺

˺˻

1

2

˺̌

˻̀
23
˼
30
˺˹

-

˻́
24
̊
31
˺˺

THUR
FRI
SAT
ή̳έΎ̯ ̶ϧΎϬΟ ϪόϤΟ
ίϭέ Ϫϣ ϩΎϣ ϝϭϪΒϨηϪΒϨθΠϨ̡

3

4

˺̊
11
˻˺
18
˻́
25
FRI
ϪόϤΟ ̊
6
˺̀
13
˻̊
20
˼˺
27
̀

˺̋
12
˻˻
19
˻̂
26
SAT
ϪΒϨη ̋
7
˺́
14
˻̋
21
ήϴΗ ˺
28
́

TUES
ϪΒϨη Ϫγ

FRI
ϪόϤΟ

SAT
ϪΒϨη

5

˺̋
12
˻˻
19
˻̂
26
̋

WED
ϪΒϨηέΎϬ̩

6

˺̌
13
˻˼
20
˼˹
27
̌

THUR
ϪΒϨθΠϨ̡

7

˺̀
14
˻̊
21
˼˺
28
̀

1
8

˺˺

˺́
15
˻̋
22
έϮϳήϬη ˺
29
́

MON
MON
ϪΒϨηϭΩ
ϪΒϨηϭΩ

TUES
TUES
ϪΒϨη
Ϫγ
ϪΒϨη Ϫγ

WED
WED
ϪΒϨηέΎϬ̩
ϪΒϨηέΎϬ̩

THUR
THUR
ϪΒϨθΠϨ̡
ϪΒϨθΠϨ̡

2
4
˺˻
˺̋
9
11
˺̂
˻˻
16
18
˻̌
˻̂
23 ̊
25
30˺˺
̋

3
5
˺˼
˺̌
10
12
˻˹
˻˼
17
19
˻̀
˼˹
24 ̋
26
31˺˻
̌

4
6

5
7

6
8

SUN
ϪΒϨθ̰ϳ
SUN
1
ϪΒϨθ̰ϳ

˺˻
8
˺̂
6
15˺́
˻̌
13
22˻̋
˻
20 ϝϭ
29
ΖθϬΒϳΩέ
̂
27
́

SAT
ϪΒϨη
SAT
4
ϪΒϨη

2
9

˺˻

˺̂
16
˻̌
23
˻
30
̂

-

˺˻
˺˼
1
2
10
11
˺˺
˺˻
˺̀
˺́
˺̂
˻˹
6
7
8
9
15
16
17
18
˺̌
˺̀
˺́
˺̂
˻̊
˻̋
˻̌
˻̀
13
14
15
16
22
23
24
25
˻˼˺
˻̊˻
˻̋˼
˻̌̊
ϥΎΑ
20
21
22
23
29
30
31
˼˹́
˼˺̂ έϮϳήϬη˺˹
˺
˻
27
28
29
30
Ϫϴγϭέ ̶ΘδϴϟΎϴγϮγ ΏϼϘϧ ˺̂˺̀ ήΒΘ̯ ˻̌ ̌ ̮ϴΗή̯ϮϣῺ ΏϼϘϧ ˺̂̊̂
́ ήΒΘ̯ ˺ ̂Ϧϴ̩ ϦϳϮϧ

SUN
ϪΒϨθ̰ϳ

2
˺˻
9
˺̂
16
˻̌
23 ˼
30˺˹

MON
ϪΒϨηϭΩ

3
˺˼
10
˻˹
17
˻̀
24
̊

WED
ϪΒϨηέΎϬ̩

THUR
ϪΒϨθΠϨ̡

FRI
ϪόϤΟ

SAT
ϪΒϨη

4

5

6

7

8

˺̋
12
˻˻
19
˻̂
26
̌

˺̌
13
˻˼
20
˼˹
27
̀

DECEMBER 2008
˺˼́̀ ̵Ω ϭ έΫ

˺̌
˺̂
13
15
˻˼
˻̌
ϝϭ 20
22
ϦϳΩέϭήϓ
˻
27
29
́
̂

MON
ϪΒϨηϭΩ
MON
2
ϪΒϨηϭΩ

˺˼
9
˻˹
7
16˺̂
˻̀
14
23˻̌
˼
21
30 ˻
˺˹
28
̂

TUES
ϪΒϨη Ϫγ
TUES
3
ϪΒϨη Ϫγ

˺̊
1
10˺˼
˻˺
8
17˻˹
˻́
15
24˻̀
̊
22
˼
29
˺˹

2

7
9

˺˼

˺̀
˻˹
14
16
˻̊
˻̀
21
23
˻
˼
28
30
̂
˺˹

SAT
SAT
ϪΒϨη
ϪΒϨη

1
3

˺˺
˺̊
8
10
˺́
˻˺
15
17
˻̋
˻́
22
24
˼
̊
29
31
˺˹
˺˺

ϥί ̶ϧΎϬΟ ίϭέ αέΎϣ ́
ή̳έΎ̯
̶ϧΎϬΟ
ίϭέ αέΎϣ
Ϫϣ ϩΎϣ ˺́
ϝϭ
βϳέΎ̡ ϥϮϤ̯
Ϟϴ̰θΗ
˺́̀˺
ίϭέϮϧ Ϊϴϋ αέΎϣ ˻˹

WED
ϪΒϨηέΎϬ̩
WED
4
ϪΒϨηέΎϬ̩

˺̋
2
11˺̊
˻˻
9
18˻˺
˻̂
16
25˻́
̋
23
̊
30
˺˺

THUR
ϪΒϨθΠϨ̡
THUR
5
ϪΒϨθΠϨ̡

˺̌
3
12˺̋
˻˼
10
19˻˻
˼˹
17
26˻̂
̌
24
̋

FRI
ϪόϤΟ
FRI
6
ϪόϤΟ

˺̀
4
13˺̌
˻̊
11
20˻˼
˼˺
18
27˼˹
̀
25
̌

-

--

SAT
ϪΒϨη
SAT
7
ϪΒϨη

˺́
5
14˺̀
˻̋
12
21˻̊
ήϴΗ ˺
19
28˼˺
́
26
̀

SUN
ϪΒϨθ̰ϳ
SUN
ϪΒϨθ̰ϳ

MON
ϪΒϨηϭΩ

1
MON
˺˺
ϪΒϨηϭΩ

SEPTEMBER 2008
˺˼́̀ ήϬϣ ϭ έϮϳήϬη
NOVEMBER 2008
TUES
WED
˺˼́̀ έΫ
ϭ ϥΎΑ THUR
ϪΒϨη Ϫγ

ϪΒϨηέΎϬ̩

ϪΒϨθΠϨ̡

2
3
4
TUES
WED
THUR
˺˻ ϪΒϨηέΎϬ̩
˺˼ ϪΒϨθΠ˺̊
ϪΒϨη Ϫγ
Ϩ̡

FRI
ϪόϤΟ

SAT
ϪΒϨη

5
FRI
ϪόϤΟ˺̋

6
SAT
ϪΒϨη˺̌

FRI
FRI
ϪόϤΟ
ϪόϤΟ

SAT
SAT
ϪΒϨη
ϪΒϨη

7
8
9
10
11
12
113
˺̀
˺́
˺̂
˻˹
˻˺
˻˻
˻˼
˺˺
214
315
416
517
618
719
820
˻̊
˻̋
˻̌
˻̀
˻́
˻̂
˼˹
˺˻
˺˼
˺̊
˺̋
˺̌
˺̀
˺́
22
23
24
25
26
27
921
10
11
12
13
14
15
˼˺ ήϬϣ
˺̂
˻˹˺
˻˺˻
˻˻˼
˻˼̊
˻̊̋
˻̋̌
28
29
30
16
17
18
19
20
21
22
˻̌̀
˻̀́
˻́̂
˻̂
˼˹
έΫ˺
˻
έΩ ̶γΎϴγ ϥΎϴϧΪϧί
23 ˼ ( ˺˼̌̀
24 ) ϥήϳ25
26 ̵ήγήγ
27έΎΘθ̯ Ωή̴ϟΎγ
28έϮϳήϬη ϝϭ
29 30˺˹β̯έΎϣ ϝέΎ̯
̊ έΎ̰ΘΑ ϪΑ ̶Θδϴϧ
̋ ϮϤ̯ ϞϠϤϟ̌ϦϴΑ Ϧϴϟϭ Ϟϴ̰θΗ
̀ ˺́̌̊ ήΒϣΎΘ̢γ
́ ˻́ ̂-

OCTOBER 2008
DECEMBER 2008
˺˼́̀ ϥΎΑ ϭ ήϬϣ
˺˼́̀ ̵Ω ϭ έΫ

TUES
ϪΒϨη Ϫγ

˺̊
11
˻˺
18
˻́
25
̋

˺̋
˺́
12
14
˻˻
˻̋
19
21
˻̂
ΩΩήΧ˺
26
28
̀
́

˺˻

JUNE 2008
˺˼́̀ ήϴΗ
ϭ ΩΩήΧ
APRIL
2008
˺˼́̀ ΖθϬΒϳΩέ ϭ ϦϳΩέϭήϓ

NOVEMBER 2008
˺˼́̀ έΫ ϭ ϥΎΑ
FRI
ϪόϤΟ
FRI
3
ϪόϤΟ

˺̊
˺̀
11
13
˻˺
˻̊
18
20
˻́
˼˺
25
27
̌
̀

1

FRI
FRI
ϪόϤΟ
ϪόϤΟ

5

˺˼
8
9
10
˺́JUNE˺̂
2008 ˻˹
15˺˼́̀ ήϴΗ
16 ϭ ΩΩήΧ17
˻̋
˻̌
˻̀
22
23
24
TUES
WED
THUR
ΩΩήϣϪγ˺ ϪΒϨηέΎϬ̩˻ ϪΒϨθΠϨ̡˼
ϪΒϨη
29
30
31
3
4
5
˺˹
˺̊́
˺̋̂
˺̌
10
11
12
˻˺
˻˻
˻˼
17
18
19
˻́
˻̂
˼˹
24
25
26
AUGUST
̊
̋2008 ̌

˺˼́̀ έϮϳήϬηϭ ΩΩήϣ

SUN
ϪSUN
ΒϨθ̰ϳ
ϪΒϨθ̰ϳ

˺̀
14
˻̊
21
έΫ˺
28
́

1

˺˺

˺́
15
˻̋
22
˻
29
̂

SUN
SUN
ϪΒϨθ̰ϳ
ϪΒϨθ̰ϳ

5
7
˺̊
˺̀
12
14
˻˺
˻̊
19
21
˻́
̵Ω˺
26
28
̋
́

MON
MON
ϪΒϨηϭΩ
ϪΒϨηϭΩ

1
˺˺
6
8
˺̋
˺́
13
15
˻˻
˻̋
20
22
˻̂
˻
27
29
̌
̂

TUES
TUES
ϪΒϨη Ϫγ
ϪΒϨη Ϫγ

2

˺˻
7
9
˺̌
˺̂
14
16
˻˼
˻̌
21
23
˼˹
˼
28
30
̀
˺˹

WED
WED
ϪΒϨηέΎϬ̩
ϪΒϨηέΎϬ̩

1
3
˺˹
˺˼
8
10
˺̀
˻˹
15
17
˻̊
˻̀
22
24
ϥΎΑ˺
̊
29
31
́
˺˺

THUR
THUR
ϪΒϨθΠϨ̡
ϪΒϨθΠϨ̡

2
4
˺˺
˺̊
9
11
˺́
˻˺
16
18
˻̋
˻́
23
25
˻
̋
30
̂

3
5
˺˻
˺̋
10
12
˺̂
˻˻
17
19
˻̌
˻̂
24
26
˼
̌
31
˺˹

4
6
˺˼
˺̌
11
13
˻˹
˻˼
18
20
˻̀
˼˹
25
27
̊
̀

Ϫϴγϭέ ̶ΘδϴϟΎϴγϮγ ΏϼϘϧ ˺̂˺̀ ήΒΘ̯ ˻̌
ϮΠθϧΩ˺̂̊̂
ίϭέ έΫ
˺̌˺
Ϧϴ̩ ϦϳϮϧ ̮ϴΗή̯ϮϣΩ ΏϼϘϧ
ήΒΘ̯

--
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Vancouver: (604) 921-IRAN R. Mahjouri

5655 Sherbrooke W.




















































































































































































































Hossein Torabi
(M. Arch.)

Affiliated Real
Estate Agent










































































Cell: (514) 969-2492

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

Cell:514-885-8635

Royal LePage Village (DDO)

Hossein Torabi (M. Arch.)

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

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

DOLLARD DES ORMEAUX, QC H9G1X1

HOME of ELECTRONICS































































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


























New Style
New Brand Names
For the New Millennium

UDIO VIDEO QUEBEC
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www.audiovideoquebec.com
Info@audiovideoquebec.com
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Financing Available Up To 24 Months No Payment- No Interests

NDG




















AUDIO VIDEO QUEBEC
46, Boul. St-Jean-Baptiste
CHATEAUGUAY, Qc J6J 3A4
Tel.:( 450) 691-8801,Fax: (450) 691-4086
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انواع سوپ های آماده سوپ
ADORA
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رسید... مرغ و، جو،ماست
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Island











































»چاشنی غذا «مگی




















































ساخت ایران رسید
















































































6170 Sherbrooke West, Tel.: (514) 485-4744















www.akhavanfood.com

15760 boul Pierrefonds

(PFDS.)

Tel.: 514-620-5551

