d

ç…Z®†¬Å²¿‰

سال  ،14شماره 824
25دی 1386

ßÅ¹Å£ˆç†f£¨†Í˜®Ž
ßÅ¹Å£ˆç†f£¨†Í˜®Ž

Financial Services
VIPinc.
…çœ£§¿˜50gZÕÅ…£
}fZ`™ä £``›®`zä¿Å…fÂ›Zfd

824 dd

IC.IC.
Pacific
Trading
Inc.
Pacific
Trading
Inc.

Jamshid Torabi
Financial Security Advisor

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

d

www.jamshidtorabi.com

}£®ÁŽ
`ç›£`ç›£
˜` ` `¿† ä…` ` `¿Zd£œ£
}£®ÁŽ
†¿ç›£
`®xZ
Z }£®ÁŽ
˜† ä… Zd£œ£
}£®ÁŽ
ç›£¿†gZ gfZ
gZ gfZv£`v£`º¥œZº¥œZx£›g ã ®†y£`` ` x£›g
…®“¼†Â˜ fdãÔ
z
˜,£fÂ²
®
£
z xZ®``®` ` £
Z z
˜®†y£`` ` †Â˜ fd Ô¼“®… z ,£fÂ²
›£ ßœ£… gZ ®``¥Á… b®œ £… Ð Zf }£gfZ á ¬¤† z ù£› yfz£²
›}fZ™ä £›® Ý ®‘ gZ \®‰£Á› fÂ›Z fd äÅšzZç³³ª† yfz£`` `²›}fZ™ ä £›® Ý ®‘ gZ \®‰£Á› \£›¬‹ w£¨œZ z yfz£²
…¬\®‰£Á› fÂ›Z áÅ˜z ä¾ÅÂ… úÅ¿¼† \£›¬‹ w£¨œZ z d¯›f£˜xz

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

PAYVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 14, No. 824, Jan. 15, 2008

بوش:ایران حامی شماره یک تروریسم در جهان است
جورج بوش :تهران با
صدها میلیون دالر پول،
تامینکنندهیمالی
نیروهای افراطی در
سراسر جهان است.
دویچه وله :جورج بوش ،رئیسجمهور
آمریکا در س��خنانی در ابوظبی ،دولت
ایران را تامینکنندهی ش��مارهی یک
مالی تروریسم در جهان و تهدیدی برای
امنیت منطقه خواند .بوش گفت تهران
تالش میکند پیشرفت دموکراسی در
کشورهای منطقه را متزلزل سازد.
رئیسجمه��ور آمریکا ک��ه در ادامهی
س��فر خاورمیانهای خود روز  ۱۳ژانویه
وارد امارات عربی متحده ش��ده بود ،در
س��خنانی در ابوظبی گفت« :تهران با
صدها میلیون دالر پول ،تامینکنندهی
مالی نیروهای افراطی در سراسر جهان
است».
ج��ورج ب��وش افزود،

«ایران پیشرفت دموکراسی در لبنان ،وجود دارد».
افغانس��تان ،ع��راق و س��رزمینهای بهعن��وان مثال ب��ه گفتهی بوش،
«مخالفان سیاس��ی نمیبایست به
فلسطینی را متزلزل میکند».
زن��دان بیفتند و ح��ق انتخاب باید
رئیسجمهور آمریکا گفت:
«ایران ب��ا اظه��ارات تهدیدآمیز خود همگانی گردد».
همس��ایگانش را میترساند و با پنهان رئیسجمهور امریکا تاکید کرد:
ک��ردن اهداف برنامهه��ای اتمی خود «تقویت نه��اد دموکراتیک ضروری
منطق��ه را بیثب��ات میکن��د .ایاالت اس��ت و آزادی بیان بایستی تامین
متحدهی امری��کا و متحدان عرب آن شود».
بطور مشترک باید با خطر
س��فر  ۹روزهی رئیسجمهور
ای��ران مقابله کنند ،پیش از "باید در آمریکابهکشورهایمنطقه
آنکه خیلی دیر شود».
چهارش��نبهی گذشته با
مقابل دیدار از اس��رائیل و مناطق
فراخوان برای تقویت
فلسطینی آغاز شد.
ایران
دموکراسی
وی س��پس راه��ی کویت و
ج��ورج ب��وش کش��ورهای ایستاد" بحرین ش��د و روز یکشنبه
از ام��ارات عرب��ی متح��ده دیدار
خاورمیان��ه و حوزهی خلیج
کرد .مقصد بعدی بوش عربستان
ف��ارس را فراخوان��د که به
تقوی��ت دموکراس��ی در جوام��ع خود س��عودی اس��ت .آخرین ایستگاه سفر
بوش به منطقه ،مصر است.
بپردازند .رئیسجمهور امریکا گفت:
«هرچنددرسالهایاخیرپیشرفتهای یکی از هدفهای س��فر رئیسجمهور
بزرگی در این راستا در بیشتر کشورهای آمریکا ب��ه منطقه تالش ب��رای جلب
منطقه مث��ل ،امارات عرب��ی متحده ،حمایت کشورهای منطقه برای “مقابله
کویت ،بحرین ،اردن و عربستان سعودی با نفوذ ایران” اعالم شده است.
بهدست آمده است ،اما پسرفتهایی نیز ب��ا وج��ود کاهش نس��بی تن��ش در
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VANCOUVER

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca
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7368 YONGE St., PH-A
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Toronto@pars.ca
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جنبش ملی
یا جتربه طلبی؟
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دست بزنید و شادی کنید
بای بای با آزادی کنید!!
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groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
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Ninous Givargiznia, BSc.

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

دست راست و پای چپ 5
نفر در زاهدان قطع شد
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پرسپولیس در مونتریال
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1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
)Tel.: (514) 938-7277(PARS
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca
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ARABIAN

مناقش��هی اتمی با ایران ،دولت جورج
بوش فشارهای سیاسی و اقتصادی خود
بر ایران را کاهش نداده است .ضمنآنکه
همچنان بر اجرای قطعنامههای شورای
امنیت از سوی تهران و قطع غنیسازی
اورانیوم اصرار میورزد.
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تقویم 2008

برف تهران...
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“Hottest” party of the year!
(k¹±ÄA Sw») “ I¶nI¨ “ nIM ¼Twn nj ¾Ä¼ºHr 25 ¾÷µ]
Friday night January 25th
11 PM at
at:

Karma Lounge
Lounge - Bar in “West Island”
: k¹§Ã¶ ´Äk£U “ SÃ²ßßH “ ½»o¬

!ÏIw ùHj ÂUnIQ ¸Ã²»H
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4720 St. Jean boulevard, Pierrefonds
For more info. call 514-518-2345 elitegroupmtl@gmail.com

Sponsored by:

Boul. Brunswick

Autoroute 40

Autoroute 20

V.I.P. Financial Services Remorquage MRN towing EVE Spa & Massotherapie
Jamshid Torabi
Holiday inn, Dorval
514- 952-5741

514-369-6341

Boul. de Salaberry

Boul. Des Sources

Regular tickets: $10 at the door. Also available at:
(Montreal) Tapesh Digital 6162 Sherbrooke west
(West Island) Maison des Semiconducteurs 90-e Brunswick blvd. D.DO.

Boul. Pierrefonds

Boul. St. Jean



514-573-3066

514-862-1383

Massotherapie ADAM
YMCA West Island

Maison des
Semiconducteurs
Computer services

514-630-4695

514-421-3333
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خبر...

اخیر آق��ای البرادعی به تهران
در مجم��وع ش��رایط
مساعدی را برای حل
نهای��ی پرون��ده ایران
فراهم آورده است”.
علی باقری وعده داده
است که در حاشیه
اج�لاس مادری��د
این ش��رایط مساعد
را ب��رای ش��رکت
کنندگان در همایش
شرح دهد.
وی گفته اس��ت که
“چهار عامل مذکور
نشانگر این است که
ارسال پرونده ایران به
شورای امنیت مبنای حقوقی نداشته و
اگر هم ابهامی در این باره بوده ،اکنون
مرتفع شده است”.
مقامات ایرانی ارسال پرونده هسته ای
ایران به ش��ورای امنیت را ،که پس از
نادیده گرفتن قطعنامه های ش��ورای
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
توس��ط این کش��ور ص��ورت گرفت،
غیرقانونی و دارای انگیزه های سیاسی
توصیف کرده اند.
شورای حکام در قطعنامه های خود از
دولت ایران خواسته بود تا برنامه غنی
س��ازی اورانیوم را به حالت تعلیق در
آورد و به ابهاماتی که در زمینه سابقه
فعالیت های هس��ته ای این کش��ور
وجود دارد پاسخ دهد اما ایران از عمل

به این قطعنامه ها خودداری ورزید.
مقامات ایران غنی س��ازی اورانیوم را
برای تولید س��وخت نیروگاهی الزم
دانسته اما کش��ورهای غربی در این
مورد ابراز نگرانی کرده اند که ممکن
است ایران قصد داشته باشد از این فن
آوری برای دس��تیابی به اورانیوم قابل
استفاده در ساخت بمب اتمی استفاده
کند.
ماه گذشته روس��یه اعالم داشت که
نخستین محموله سوخت نیروگاهی را
به ایران ارسال داشته و همزمان اظهار
نظر کرد که به این ترتیب ،جمهوری
اسالمی نیازی به ادامه غنی سازی در
داخل کشور نخواهد داشت.
همزمان ،مرکز خبررسانی سازمان ملل
متحد نیز از دس��تیابی ایران و آژانس
بین المللی انرژی اتمی به توافق تازه
ای برای حل مسایل باقیمانده در مورد
پرونده هسته ای جمهوری اسالمی در
جریان س��فر اخیر مدیرکل آژانس به
تهران خبر داده است.
بر اس��اس این گ��زارش ،در مذاکرات
هیات آژانس بی��ن المللی با مقامات
ایران��ی ،عالوه بر بررس��ی پیش��رفت
توافقنامه دو طرف در ماه اوت س��ال
گذشته“ ،توافقی نیز در مورد جدول
زمانی ب��رای تکمیل راس��ت آزمایی
درباره سایر مسایل مشخص مذکور در
برنامه کاری ماه اوت به دست آمد که
براس��اس آن ،اجرای این برنامه ظرف
چهار هفته تکمیل خواهد شد”.

نجات پیدا کرده اند.
در پ��ی بارش برف س��نگین و افت
شدید دما در ایران ،استفاده از وسایل
گاز سوز افزایش بیشتری پیدا کرده
است و گزارش ها نشان می دهد که
گاز گرفتگی نیز بیش��تر شده است.
وسایل گرمایشی غیر استاندارد ،بسته
ش��دن لوله های بخاری و شومینه و
نداش��تن کالهک ها از جمله عوامل

گاز گرفتگی اعالم شده است.
به گزارش تبریز نیوز ،مدیر كل اداره
پزش��كی قانونی آذربایجان ش��رقی
گفت :در زمستان امسال  ۷۱نفر به
دلیل گاز گرفتگی در این استان جان
سپردند.
به گزارش ایرنا در سال جاری  20نفر
نیز در اس��تان خراسان رضوی بر اثر
گاز گرفتگی جان باخته اند.

“تایم��ز دریای��ی” ()Navy Times
گزارش کرد که احتمال دارد که پیام
تهدید دریافت ش��ده توسط ناوهای
آمریکایی هنگام برخورد با قایق های
نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه
هرمز ،از سوی افراد غیرمسئولی ارسال
شده باشد که از شبکه ارتباط کشتی
ها برای پارازیت اندازی در تماس های
رادیویی در منطقه استفاده می کنند.
روز یکش��نبه 6 ،ژانوی��ه ،قایق های
نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران در
تنگه هرمز با ناوهای آمریکایی مواجه
شدند و در یک تماس رادیویی آنها را

مورد تهدید قرار دادند.
ناوه��ای آمریکایی نیز پس از دریافت
این پیام ،متقابال به قایق های ایرانی در
مورد واکنش مسلحانه هشدار دادند و
آنها را وادار کردند از اطراف این ناوها
دور شوند.
واقعهبرخوردروزیکشنبههفتهگذشته
به واکنش تند مقامات آمریکایی منجر
شد و رئیس جمهور و وزیر خارجه آن
کش��ور جمهوری اسالمی را به دست
زدن به اقدام��ی خطرناک و تحریک
آمیز متهم کردند.

مسایل امتی ایران ‘چهل
روز دیگر حل می شود’

در پ��ی دیدار هفته گذش��ته محمد
البرادعی ،مدیرکل آژانس بین المللی
انرژی اتمی از تهران ،روز س��ه شنبه،
 15ژانویه گزارش شد که تا چهل روز
دیگر موضوع��ات باقیمانده مربوط به
پرونده هسته ای ایران بین این کشور
و آژانس انرژی اتمی به طور نهایی حل
و فصل خواهد شد.
ب��ه گفته عل��ی باقری ،مع��اون وزیر
خارجه ایران“ ،گزارش مثبت محمد
البرادعی در خصوص همکاری ایران،
گزارش سازمان های اطالعاتی آمریکا
در مورد غیرنظامی بودن فعالیت های
هسته ای ایران ،ارسال سوخت هسته
ای از س��وی روس��یه به ایران و سفر

گازگرفتگی و مرگ

ده ها نفر در
ایران

روز شنبه  22دی ماه ده نفر در شهر
تهران ب��ه عل��ت گاز گرفتگی جان
سپرده و  22نفر نیز از مرگ حتمی

تهدید ناوهای
آمریکایی ‘شوخی
رادیویی’ بود
یک نش��ریه آمریکایی ای��ن احتمال
را مطرح کرده که ممکن اس��ت پیام
تهدی��دی که هفته گذش��ته ناوهای
آمریکایی ظاهرا از قایق های گشتی
ایران��ی دریافت کردن��د حاصل یک
شوخی رادیویی بوده باشد.
روز دوش��نبه 14 ،ژانوی��ه ( 24دی)،
روزنام��ه گاردی��ن به نقل از نش��ریه

برای اولین بار
نفت خام با قیمت
100دالر برای هر
بشکه معامله شد

بورس تج��اری نیویورک (نایمکس/
 )Nymexتأیی��د کرده ک��ه مبادله
ای ب��ا بهای صد دالر برای ماه فوریه
میالدی انجام شده است.
کارشناسان اقتصادی علت گذشتن
قیمت نفت از رقم نمادین صد دالر
را به نگرانی موجود از خشونت های
جاری در نیجریه و کاهش عرضه در

آمریکا نسبت داده اند.
با ای��ن همه ،فروش نف��ت به بهای
بش��که ای ص��د دالر تعجب برخی
ناظران را برانگیخته چرا که به گفته
آنها در زمان انجام این معامله ،بهای
نفت سبک شیرین برای تحویل در
م��اه فوریه نزدیک به صد دالر نبوده
است.
بنا به گزارش ها ،اندکی پس از انجام
این معامله قیمت نفت کاهش داشته
و نود و نه دالر و چهل و شش سنت
برای هر بشکه به فروش رفته است.
بهای نفت خام در طول سال 2007
میالدی س��یر صعودی داشت که از

دالیل عم��ده آن افزایش تقاضا  -به
ویژه در کشورهای چین و هند  -ذکر
می شد.
روز چهارشنبه (دوم ژانویه) طال نیز
به باالترین قیمت خود رس��ید و هر
اونس آن با رقمی بیش از هشتصد و
پنجاه و پنج دالر مبادله شد.
باالتری��ن قمی��ت طال در گذش��ته
مربوط به دهه هشتاد میالدی است
ک��ه برای مدتی بهای ه��ر اونس در
بازارهای جهانی به هشتصد و پنجاه
دالر رسیده بود.

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

 مالیات بردرآمد -صدور دعوتنامه و...

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

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

BEST PICTURE
BEST FOREIGN LANGUAGE FILM

Golden Globe Award NOMINATION
®

©HFPA

4

ANNIE AWARD NOMINATIONS
BEST PICTURE • BEST DIRECTING
BEST WRITING • BEST MUSIC

WINNER

BEST FOREIGN FILM
NEW YORK FILM CRITICS ONLINE

WINNER

BEST ANIMATED FEATURE

NEW YORK FILM CRITICS CIRCLE • LOS ANGELES FILM CRITICS ASSOCIATION
NEW YORK FILM CRITICS ONLINE • CRITICS’ CHOICE AWARD NOMINEE

“AN UNQUALIFIED TRIUMPH.
”THE MOVIE IS SO ENTHRALLING.
-Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES

PERSEPOLIS
A FILM BY MARJANE SATRAPI AND VINCENT PARONNAUD
BASED ON THE ORIGINAL GRAPHIC NOVEL BY MARJANE SATRAPI
WWW.SONYCLASSICS.COM

IN THEATRES JANUARY 11
V I E W T H E T R A I L E R AT W W W. P E R S E P O L I S M O V I E . C O M

حمیرا قاسم نژاد
مشاوره و درمان

روانکاو

 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 روانفارغ التحصیل از دانشگاه کنکوردیا

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

وکیل دعاوی

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

)Homeira (sedighe

Ghassemnejad
Psychotherapist
COPNN. Member

4823 Sherbrooke W.,
Suite 160

Westmount, Qc., H3X1G7

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

امیرکفشداران

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

دفتر همکاری های حقوقی «نوروز»

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

Tel.: 514-989-9722
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ایـــران عصر یخبندان...

سیروس
یحیی آبادی

بی نظیر!...
همسایه می گریست ،و من هم گریستم
در ِ
سوک شیرزن؟ نه!
که در ِ
سوک مردمی
کین سان به تیغ کینه و مست از غرور و
جهل
رگ های خون ِ
پاک ِخرد را بریده اند
زن ،بی نظیر بود ،اما
تنها! در کوی مردها
مردان کارزار حسد خیز و کینه تاز
آنها که روز و شام ،برای فنای خویش
پیکار می کنند!
ابلیس را به سینه پُر کینه عاشق اند
هر چند نام پاک خدا بر زبانشان!

تلفن با وقت قبلی

1255 Carre Phillip,
bureau 601,
Tel.: (514) 733-9176

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

شیخ صاحل سیبویه

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

موسسه حقوقی

آن سینه ها ،که جام تهی شان
در سردی سیا ِه زمان
صهبای عشق را
بر خاک ریخته ست ،و پُر از با ِد کینه است!

Montreal, Quebec H3B 3G1

Cell..: (514) 652-7623

راحله آزارش به یک مورچه هم نمیرسید...
راحلهای که همه خواستهاش از این دنیا این بود که زنده بماند و برای
(توضیح در صفحه)26 :
دخترک  ۵سالهاش مادری کند...

همسایه می گریست ،و من هم گریستم
من گریه می کنم
در ِ
سوک سینه ها
آن سینه های شسته ز زنگار کینه ها

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

سرانجام راحله اعدام شد

پارسامنش و همکاران

با بیش از  38سال سابقه

تکاپوی دولت ایران برای مقابله با سرمای شدید سال گذشته که
بارش برف خیابان
ه��ای پایتخت را
در پی بارش سنگین برف و کاهش دلیل برودت شدید هوا و افزایش
شدید دمای هوا در سراسر ایران ،مصرف ب��ه تمام نقاط ایران نمی بن��د آورد و مردم س��اعت ها در
مصرف گاز به شدت باال رفته به رس��د و در وس��ط راه تمام می خیابان ها پشت ترافیک سنگین
بودند ،از ترافیک س��ال گذشته
طوری که تولید داخلی تکافوی شود.
نیاز مصرفی من��ازل را نمی کند وزیر نفت ایران گفته اس��ت قاره خبری نبود.
و دولت از مردم خواس��ته اس��ت اروپ��ا با داش��تن جمعیتی  ۲۵۰نیازهای روزمره
تا برای جلوگیری از قطع گاز در میلیون نفری حدود  ۶۰۰میلیون
مت��ر مکع��ب گاز مص��رف می در چنین وضعیتی ،تامین آذوقه
مصرف آن صرفه جویی کنند.
کمبود گاز به خصوص در مناطق کند اما ای��ران با  ۷۰میلیون نفر و س��وخت نی��روگاه ه��ا یکی از
شمالی ایران در استان گلستان ،جمعیت  ۴۵۳میلیون متر مکعب مش��کالت اصلی اس��ت ،زیر در
اکثر راه های ارتباطی در س��طح
مازندران و اردبیل شدیدتر از بقیه گاز مصرف می کند!
مناطق ای��ران بوده و علت اصلی یکی از علل اصلی مصرف باالی کش��ور برف شدید باریده و عبور
آن قطع گاز صادراتی ترکمنستان گاز در ای��ران ،اس��تاندارد نبودن و مرور در آنها به سختی صورت
به ایران است .ترکمنستان روزانه منازل مسکونی است که گرما را می گیرد.
حدود  ۲۴میلی��ون متر مکعب در خ��ود نگه نم��ی دارد و درها ،گزارش ها نشان می دهد که در
گاز ب��ه ایران ص��ادر می کرد که پنجره ها و دیوارهای ساختمان شهرهای ساحلی ایران در جنوب
هفته گذشته به دلیل آنچه بروز ها مناف��ذ زیادی دارد که گرمای دریای خزر ،عالوه بر کمبود گاز،
مشکالتی فنی می خواند صادرات س��اختمان به سرعت تخلیه می تهیه نان و دیگر ارزاق عمومی نیز
دشوار شده است.
را قطع کرده و این گمانه را قوت شود.
بخش��یده که این کشور در صدد از طرفی فرهنگ استفاده صحیح کپس��ول ه��ای گاز در برخ��ی
گرفتن امتیاز برای از س��رگیری از گاز و وسایل گرمایی دیگر کم شهرهای ش��مالی با قیمت های
مجدد صادرات گاز به ایران است .است و به دلیل قیمت پائین منابع گزافی تا ح��دود  ۸۰هزار تومان
مقاماتایرانیچندینباربامقامات انرژی زا نظیر گاز و برق ،مردم در به فروش می رسد ،در حالی که
ترکمنستان مذاکره کرده اند اما استفاده از آنها گشاده دستی می قیمت این کپسول ها در شرایط
به نظر می رسد که ترکمنستان کنند و در بس��یاری مواقع برای عادی حدود ده هزار تومان است.
به چیزی جز افزایش قیمت گاز متعادل کردن هوای س��اختمان در ش��هرهای رشت و بندر انزلی
صادرات��ی رضایت نمی دهد و به ها ،به جای بستن شیر گاز پنجره ارتفاع برف به یک متر رس��یده و
مردم این شهرها که تجربه برف
همین دلیل بخش شمالی ایران ها را باز می کنند.
که از گاز صادراتی ترکمنس��تان کنت��رل چنی��ن ش��رایطی در سنگین س��ه س��ال پیش را در
استفاده می کرد با کمبود شدید وضعیتی بحرانی نظیر امروز ایران ،یاد دارند ،ب��رای تامین نیازهای
بس��یار دشوار است .با این وجود ،روزمره ،بسیاری از فروشگاه های
گاز مواجه شده است.
در تهران نیز برخی مناطق با افت مقامات دولتی به سختی تالش مواد غذایی را در همان س��اعات
می کنند تا از قطع گاز جلوگیری اولیه بارش برف خالی کردند.
فشار گاز رو به رو هستند.
ک��رده و راه ه��ای ارتباطی را باز نانوایی ها در مناطق ش��مالی با
تلویزیون دولتی ای��ران در تمام و نیازهای اولیه م��ردم را تامین ازدحام مواجه است و مردم برای
تهیه نان س��اعت ها در صف می
س��اعات ش��بانه روز از م��ردم کنند.
درخواست می کند که در مصرف محمود احم��دی ن��ژاد ،رئیس مانند.
گاز صرفه جویی کنند ،اما کاهش جمهور ای��ران ،ب��رای کنترل و افت ش��دید دما و بارش سنگین
ش��دید دمای هوا ک��ه در برخی نظ��ارت بر وضعیت توزیع گاز به برف در چند دهه اخیر کم سابقه
مناطق حتی به منهای  ۳۰درجه اس��تان مازندران سفر کرد تا به بوده اس��ت و حت��ی بیابان های
سانتیگراد نیز رس��یده ،افزایش مردم نش��ان دهد ک��ه دولت در کویر لوت ایران نیز از نعمت برف
مصرف را اجتن��اب ناپذیر کرده صدد کنترل اوضاع است و تالش بی نصیب نمانده و بعد از نزدیک
می کند تا گاز مورد نیاز منطقه را به پنجاه س��ال سفید پوش شده
است.
است.
دولت برای محدود کردن مصرف تامین کند.
گاز ،مدارس ،دانشگاه ها و ادارات پلیس و وزارت راه ایران روزهای دومین دارنده ذخایر گاز دنیا در
دولت��ی را برای چند روز تعطیل سختی را پشت سر گذاشته اند ،تامین گاز مصرفی اش با مشکل
ولی پیش بینی های هواشناسی مواجه شده است.
کرد.
گاز نیروگاهه��ا و برخ��ی صنایع نش��ان می دهد که این وضعیت
قط��ع ش��ده و وزارت نفت ایران تا چن��د روز آینده
در ش��رایط بد ج ّوی برای تامین نیز ادام��ه خواهد
سوخت نیروگاهها روزانه بیشتر از داشت.
 ۱۰۰میلیون لیتر گازوئیل و نفت ش��هرداری تهران،
کوره به نیروگاه ها حمل می کند در تمام بزرگراه ها
تا در تامی��ن گاز مصرفی منازل س��طل های بزرگ
ش��ن گذاشته و در
مشکلی پیش نیاید.
تمام ساعات شبانه
مصرف باالی گاز
روز مش��غول پاک
ای��ران ب��ا آن ک��ه  ۴۵۰میلیون کردنمعابرپایتخت
متر مکعب گاز به خطوط انتقال است.
ترزی��ق می کند ،ام��ا این گاز به امس��ال بر خالف



پذیرای امور حقوقی شما اعم از:

محمداستعالمی

* ملکی * خانوادگی * شرکتی

و سایر امور در ایران
___________________

مونتریال 27 -دسامبر 2007

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

پارسوماش
رستوران

انواع غذاهای ایرانی

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

کباب کوبیده

اسپشیالزمستان
خورش های سنتی

5

.99

only for
take out

اسپشیال های هفته:

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

7

.99

ساندوی
چ
ک
و
ب
ی
د
ه
:
0
 4.5دالر
ساندو
یچ کتلت:
 4دالر

همه روزه

4

315-9858
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5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4
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ایـــران...

۲۰۰۸

سال حتوالت سرنوشتساز؟

اكن��ون و در آغ��از س��ال ۲۰۰۸
میالدی بیش از هر زمان دیگری در
دكتر حسین
س�لاحهای اتمی ،چندین س��ال اخیر در چشمانداز قرار
ی مردم كه
از ایران به سوی پاكستان گرفته اس��ت .موج نارضای 
باقرزاده
تغییر یافته اس��ت .از این از شدت گرانی و سایر نابسامانیهای
hbzadeh@btinternet.com
رو ،پس از انتشار گزارش اقتصادی و اجتماعی به جان آمدهاند
ب��ا آغ��از س��ال  ۲۰۰۸می�لادی ،س��ازمانهای اطالعاتی آمریكا ،ترور زمینههای عینی یك حركت اجتماعی
خاورمیانه وارد تحوالت تازهای ش��ده خانم بوتو نیز نقش بزرگی در كاهش آزادیخواهان��ه را فراهم آورده اس��ت.
اس��ت .خطر حمله نظام 
ی ب��ه ایران فشارهای آمریكا بر ایران خواهد داشت .جنبشه��ای صنفی و مدن��ی زنان،
كاه��ش یافته اس��ت .خش��ونت در گرچه به سختی میتوان تصور كرد كه دانش��جویان ،كارگران ،اقوام و س��ایر
كش��ورهای غربی ایران ،و به خصوص مقامات جمهوری اسالمی ترور خانم گروهبندیهای اجتماعی در سالهای
عراق و فلسطین/اسراییل تا حد زیادی بوتو را نیز به حس��اب «پیروزیهای اخیر رشد چشمگیری داشته و به سطح
باالیی رسیده است .فرهنگ و گفتمان
تخفیف یافته است .در مقابل ،كشور بزرگ» خود بگذارند.
اتمی همس��ایه ش��رقی ای��ران یعنی بحران پاكستان در واقع تمامی سیاست حقوق بشری در جامعه ریشه دوانده
پاكستان با ترور فاجعهآمیز خانم بوتو خاورمیان��های آمریكا را دس��تخوش است و آزادیها و حقوق اولیه مندرج
در بحرانی ش��دید فرورفته اس��ت .در تزلزل و ابهام كرده اس��ت .درست در در اعالمیه جهانی حقوق بشر بیش از
ایران ،به دنبال خنثا شدن بمب ساعتی زمان��ی كه حكومت ب��وش با دو برگه هر زمان دیگر در متن خواس��تهای
جنگ ،موضوع رأیگیری برای مجلس كاهش خش��ونت در عراق و آغاز دور مردم قرار گرفته است .اكنون وقت آن
آینده جمهوری اسالمی به محور اصلی جدید گفتگوهای صلح بین اسراییل و اس��ت كه این مبارزات و خواستها با
مباحث سیاس��ی تبدیل شده است .فلسطین میخواست «موفقیتهایی» یكدیگر پیوند بخورند و از هر فرصتی
و بحرانه��ای اقتص��ادی و اجتماعی را ب��ه نام خود ثبت كن��د ،و با فراغت برای طرح و پیشبرد آنها بهره گرفته
جمهوری اسالمی كه در یكی دو ساله از آنها بر فشار سیاسی به جمهوری شود .یكی از اولین فرصتهایی از این
گذشته تحتالشعاع بحران اتمی قرار اسالمی در سال آخر ریاست جمهوری قبیل كه در سال  ۲۰۰۸در پیش روی
گرفته بود ،و به بركت افزایش بیسابقه خود بیفزاید ،تروریستهای پاكستان ما ق��رار دارد ،رأیگیری برای مجلس
درآمد نفت روی آنها سرپوش گذاشته بحران جدید و پر دردس��ری را برای آینده شورای اسالمی است.
ی اسالمی،
میشد ،اكنون بیش از هر زمان دیگر آن ایجاد كردن��د .آمریكاییان امیدوار در ساختار و قوانین جمهور 
بودن��د كه ب��ا انتخاب خان��م بوتو به انتخابات چیزی بی��ش از رأیگیری
فرصت نمود پیدا میكند.
مجموعه این تحوالت ،از جابجاییهای نخس��توزیری ،مبارزه ب��ا تروریزم و برای تأیید نظام نبوده اس��ت .در عین
مهمی در نقشه سیاس��ی خاورمیانه اسالمگرایان افراطی در پاكستان شدت ح��ال ،رژیم جمهوری اس�لامی برای
ی صندوقهای
از ی��ك س��و ،و ابهام��ات و بحرانها و پیدا كند ،و بدنه ارتش این كش��ور از كش��اندن مردم به پا 
نگرانیهای جدید در باره روند حوادث عوامل وابسته به آنان تصفیه شود ،تا رأی ت�لاش میكند كه در هفتههای
از سوی دیگر ،حكایت میكند .عالوه خطر دستیابی آنان به سالح هستهای پیش از رأیگیری از ش��دت سركوب
بر مردم و حكومتهای خاورمیانه كه این كش��ور از بین برود .اكنون با ترور بكاه��د و ب��ه مب��ارزات «انتخاباتی»
در این تحوالت مستقیما نقش دارند خانم بوتو (احتماال به دس��ت همین میدان دهد .در این میدان ،فضا برای
و ی��ا از آن تأثیر میپذیرند ،بزرگترین نیروها) نه فقط این امید تضعیف شده طرح خواس��تههای تازه بازتر میشود
ی
قدرت خارجی حاضر در منطقه یعنی و بلكه خطر یادشده تشدید نیز شده و دامن��ه محدود اظهار نظ��ر و آزاد 
آمری��كا نی��ز در این نقشگ��ذاری و است.
بیان كمی گسترش مییابد .و گاه در
تأثیرپذیری سهیم است .این نكته كه جمه��وری اس�لامی ای��ران البته در همین رأیگیریها فرصتی به دست
حاكمیت این كش��ور نیز در این سال فاجعه ترور خانم بوتو برنده اس��ت ،و آمده است تا مردم با تحریم گسترده
به طور قطع دستخوش تغییر خواهد از مشغولیت ذهنی و عملی آمریكا به رأیگیری ،یا طرد نامزدهایی خاص و
شد و این تغییر ممكن است شكل و بحران پاكستان سود میبرد .اكنون نه رأی دادن به نامزدهایی دیگر ،نارضایی
سیاست ˆÍ±
…£
محتوای جدیدی به
خارجی® :Úفقط خطر حمله نظامی آمریكا به ایران خ��ود را از حاكمیت و سیاس��تهای
آینده
آن به خص��وص در خاورمیانه
`v£نزدیك برطرف ش��ده اس��ت حاك��م بروز دهن��د .در ه��ر صورت،
بدهد fêd،در fd
•45 Øº
‹Zf dÂو …äبلكه
معادالت
› £دلمش��غولی آمریكا به بحران رأیگیریهای جمهوری اس�لامی از
میتواند تأثیر محسوسی درçœ£²œ
۲۰۰۸
پاكستان به
˜„ :¬ÅÀاین معنا است كه آمریكا معدود فرصتهایی است كه میتواند
س��الÔ¼• £ z á`` Å
فوق بگذارد .در مجموع¿ Z ،
را بای��د س��ال سرنوشتس��ازی برای نتواند نیروی خود را كامال برای فشار ب��رای تعمیق و گس��ترش مب��ارزات
@PAYVAND
خاورمیانهدانست.
سیاس��ی و اقتصادی علیه جمهوری آزادیخواهانه و دموكراتیك مردم مورد
VIDEOTRON.CA
ت��رور خان��م بوتو از این منظر ش��اید
اس�لامی
Fax:متمركز كند .كاهش فشار بهرهبرداری قرار گیرد.
(514) 422-8996
بزرگترین حادثهای باش��د كه نه فقط آمریكا به جمهوری اسالمی ،اما ،به این شرایط برای بهرهگیری از فضای پیش
گیری كه دو ماه و نیم آینده را
 pg.
آینده پاكس��تان و بلكه آینده س��ایر معنا نیز هس��ت كه این رژیم نتواند از از 2رأی
علم كردن
«دشمن» در برابر مردم به در بر میگیرد بیش از هر زمان دیگر
NOV.
كشورهای منطقه را در هالهای از ابهام 18
فروبرده است .آمریكاییان كه تا دیروز نفع خ��ود بهره بگیرد و بر بحرانهای از س��ال  ۱۳۶۰ب��ه بعد فراهم ش��ده
نگران مجهز شدن جمهوری اسالمی داخلی كش��ور س��رپوش بگذارد و یا اس��ت .ش��رایط اقتصادی و اجتماعی
ایران به سالح هستهای بودند (و هنوز خواس��تههای آنان را نادیده بگیرد .با كه در باال به آنها اش��اره شد ،كاهش
از این نگرانی بیرون نیامدهاند) اكنون كاهش فش��ار آمریكا ،ش��عار «انرژی فشار آمریكا ،و رشد جنبشهای مدنی
نگران مجهز بودن جمهوری اسالمی هستهای حق مسلم ما اسـت» در برابرpg. 17
ایجاب میكند كه نیروهای سیاسی در
ی سیاستی حد
پاكستان به سالح هستهای هستند .آن حقوق واقعی مس��لمی كه همه روزه برخورد با این رأیگیر 
pg.پیش بگیرند و در راه استیفای
اكثری
خطربالقوهباانتشارگزارشسازمانهای از مردم سلب میش��ود رنگ میبازد.
25
رفت،
çÀÅœzdمردم برای شركت در یك انتخابات
 f£…Â¥fحق
دشمن خارجی
…¬…¯ Âرژیzمهای استبدادی به fd
اطالعاتی آمریكا موقتا به كناری…£
و این خطر با ترور خانم بوتو و نگرانی از نیاز دارن��د ،و از بین رفتن یا تضعیف آزاد ،سالم و عادالنه ،هیچ كوتاه نیایند.
هرج و مرج سیاسی ناشی از آن ،فعلیت دش��من خارجی ،فرصتهای تازهای آنان كه در گذش��ته به «آزادی نسبی
ی با
یافت .اكنون به طور قطع ،كانون توجه برای تشدید مبارزات آزادیخواهانه و انتخاب��ات» (بخوانی��د «رأیگیر 
سیاستگزاران آمریكایی در خاورمیانه ،دموكراتیك در اختیار مردم میگذارد .گس��ترش نس��بی دایره خودیها»)
6162 Sherbrooke
W.
Tel.: 514-223-3336
و به خصوص تیم مس��ئول
فرصته��ا
گسترش ای��ن
تن دادهان��د و آن را تأیید كردهاند ،در
فضای امروز حاكم بر ایران كمترین
ی برای ادامه این سیاست
توجیه 
خود نمیتوانند داشته باشند.
فضای یادشده از جمله تشكیل
كمیته دفاع از انتخابات آزاد ،سالم
1834 Ste-Catherine W., Suite 301
و عادالن��ه و بیانیه  ۲۰مادهای ۶
Tel.: (514) 933-3337 www.clinique-arya.com
آبان  ۸۶این كمیته را در بر میگیرد.
 ` ` ` ``„ X çœdã
Tel.: 514 281-6565
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بیانیهاینكمیته
میتواند ،و باید ،نقطه كانونی و مرجع
همه نیروه��ای دموك��رات (و مدعی
دموكراسی) قرار گیرد و هر موضع آنان
با مواد این بیانیه سنجیده شود .كمیته
اعالم كرده است كه با توجه به اصول
یادشده در بیانیه (كه از اعالمیه جهانی
حقوق بش��ر ،دو میثاق الحاقی آن ،و
بیانیه اتحادی��ه بینالمجالس مارس
 ۱۹۹۴اقتباس ش��ده) «به بررس��ی
عملكرد مسئوالن و مجریان انتخابات
و ارزیابی آنها میپ��ردازد» .میتوان
به همین صورت اضافه كرد كه مردم
آزادیخواه ایران نیز بر اس��اس همین
اصول به بررس��ی عملك��رد نیروهای
سیاسی در مورد رأیگیری/انتخابات و
ارزیابی آنها خواهند پرداخت .برخورد
با مسئله رأیگیری/انتخابات باید از یك
موضعگیری ساده مشاركت یا تحریم
فراتر رود و به گس��ترش یك جنبش
عموم��ی ب��رای شكس��تن قالبهای
انحصاری حاكم فرا روید.
ی
در ماههای اولیه سال  ۲۰۰۸میالد 
دو رأیگیری/انتخاب��ات مهم و بالقوه
سرنوشتساز در خاورمیانه برنامهریزی



ل  ۲۰۰۸میالدی،
با آغاز سا
ارد حتوالت تازهای
خاورمیانه و
ی
خطر حمله نظام 
شده است.
كاهش یافته است.
به ایران
در كشورهای غربی
خشونت
افته ،و در مقابل،
ایران ختفیف ی
ور فاجعهآمیز خامن
پاكستان با تر
انی شدید فرورفته
بوتو در بحر
ی اسفندماه آینده
یگیر
است .رأ 
اند یكی از حتوالت
یتو
ایران م 
ساز این سال باشد.
ت
سرنوش 

شده بود .در پاكستان
ای��ن ام��ر ب��ه صورت
خش��ونتباری با ترور
بینظی��ر بوت��و به هم
ریخ��ت و آن كش��ور را
دچ��ار بحران ش��دیدی
ك��رد .غ��رب ب��ه ای��ن
انتخابات به شدت چشم
دوخته ب��ود و اكنون نیز
تح��والت پاكس��تان را از
نزدیك دنبال خواهد كرد.
انتخابات دیگری كه مورد
توجه غ��رب خواه��د بود
رأیگیری اس��فندماه ایران
است ،تا بر اساس آن رابطه
خود با جمهوری اسالمی را
(به ش��مول ادامه یا تشدید
تحریمهایسیاسیواقتصادی
یا عدم آنها) مشخص كند .اهمیت این
رأیگیری و نقش سرنوشتساز آن را
به لحاظ داخلی و خارجی نباید دست
كم گرف��ت .این دیگر بر مردم ایران و
به خصوص نیروهای سیاس��ی است
كه چگونه بر روند این رأیگیری تأثیر
بگذارند و آینده خود و جامعه خود را

رقم زنند.
فرصته��ای رأیگی��ری در
جمهوری اس�لامی كم نبوده اس��ت.
ولی شرایط داخلی و بینالمللی حاكم
بر رأیگیری اسفندماه آینده امكانات
تقریب��ا بینظیری برای گس��ترش و
تعمیق جنبش دموكراس��یخواهانه
مردم ایران ایجاد كرده اس��ت .از این
امكانات باید بهره تمام گرفت.
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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
SOLD sf land, one bedroom apt in basement
- L’ile Perrot: BANK REPO, best location,3+2 Bedrooms in 7200
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
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1841-C Ste-Catherine West

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







Montreal, QC H4W 1P9


292-8844

)(514

Tel.:

$75 .00

12hr driving

+ car for exam
+Exam CD
+ Farsi Book

2hr driving

Training in exam area
)(henri Bourassa or longueuil

+ car for exam

Villa-Maria 
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ایران کانادا...

کانادا:
تراژدی مرگ
 7دانشجوی

عدم پذیرش
دانشجو از ایران؛
محدودیت
برای حکومت یا
مردم!

بسکتبالیست

باترس��ت ،ش��هر زیبائی که
در ش��مال نیوبرانزویک قرار
دارد ،در س��وگ مرگ سیاه
 7دانشجوی بسکتبالیست
و معلم ش��ان نشسته
public wake fo
r 7 teens
است.
اتفاق افتاد و
مرگ این دانشجویان
اهالی شهر و بسیاری از شهروندان
بر اثر س��انحه تصادف
برخورد خودرو حامل آنها با تریلی کانادا را شوک زده ساخت.
از  12نفری که در خودرو بودند،
در جاده یخی اتفاق افتاد.
این تصادف سهمگین حدود نیمه فقط  4نفر زنده ماندند که  2نفر
ش��ب ،ش��نبه  12ژانویه ،بعد از آنها مربی و دختر وی میباشد.
پایان مسابقه بسکتبال ،در اتوبان  7پس��ر دانش��جوئی که در این
 ،8که فقط  500متر با خروجی تص��ادف جان خود را از دس��ت
 Bathurstبه فاصله  5دقیقه ای دادند ،بین سنین  15تا  18سال
محل س��کونت دانشجویان بود ،بودند .همسر مربی و معلمی که
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Bathurst prepa

res

سوگواران باترست

در مدرس��ه دیگری با آنها همراه
ب��ود ،نیز جان خود را از دس��ت
دادند.
به عقیده کارشناس��ان و پلیس
جاده ،این سانحه فجیع به علت
یخ بندگی جاده بوده است.

رضا نامداری

(مونتریال)

هفته گذشته خبری در رسانه
های جهانی منتشر شد مبنی
بر آن که دانش��گاه های هلند
از پذیرش دانش��جویان ایرانی
در رش��ته های مرتبط با انرژی
هس��ته ای (طب��ق قطعنام��ه
 1737ش��ورای امنیت سازمان
ملل) منع شده اند.
دامن��ه این خبر ت��ا آنجا پیش
رفت که گفته
شد ش��اید از
س��ال آینده
دیگ��ر هیچ
د ا نش��جو ی
ایرانی نتواند
برای تحصیل
ع��ازم هلند
شود.
زمزمه هایی از
اعمال چنین
محدودی��ت

دیوار کوتاه

دانشجویان ایرانی

هایی در کشور سوئد نیز به گوش دانش��گاه های کانادا دانس��ت،
می رسد .در این میان کانادا به مزای��ای مادی اس��ت ک��ه این
عنوان کشوری با دانشگاه های دانشگاه ها به عنوان موسسات
متعدد و اس��تان کبک با وجود آموزشی مستقل از دولت کانادا
دو دانشگاه انگلیسی زبان مک از آن بهره می برند.
گیل و کنکوردیا که هر س��ال می��زان ش��هریه ای ک��ه یک
د ا نش��جو ی
ایرانی می باید
دانشجوی ایرانی 4
به این دانشگاه
برابرکبــــکی
ه��ا بپ��ردازد
(و  2برابر کانادایی)  4براب��ر ی��ک
شهروند مقیم
شهریه می پردازد.
کبک اس��ت و
دو برابر شهریه
پذیرای تعداد زیادی دانشجوی ای اس��ت که یک کانادایی می
ایرانی هستند نیز شاید مجبور پردازد.
به اعمال تغییراتی در سیاست طبیعی است که هر چقدر هم
های پذیرش دانش��جوی خود فش��ارهای دولتی بر دانش��گاه
های غیر دولتی بیش��تر شود،
شوند.
اما دالیلی چند باعث شده که این دانش��گاه ها نمی توانند از
چنین مسئله ای نتواند در کانادا س��ود چشمگیری که از حضور
دانشجویان بین المللی نصیب
خیلی عملی گردد.
نخستین مسئله سخت گیری ش��ان می شود چش��م پوشی
بس��یاری اس��ت که از سال ها نمایند.
قبل در خصوص دانش��جویان آنچه دولت های کانادا و آمریکا
ایرانی برای حضور در دانش��گاه می توانند انجام دهند ( که در
های آمریکای شمالی انجام می سال های گذش��ته از حداکثر
شده است .بسیار پیش آمده که این توانایی خود بهره برده اند)
با انقباض و انبساط های انجام عدم صدور ویزا برای دانشجویان
شده از سوی دولت ها ،دانشگاه ایران��ی دارای پذی��رش از یک
ها نیز ب��ه افزایش ی��ا کاهش دانشگاه آمریکای شمالی است.
پذیرش دانشجو از کشورهایی با توجه به این دو عامل -و اصل
وجود آزادی ه��ای آکادمیک-
همچون ایران دست بزنند.
ام��ا آنچه را که بای��د به عنوان به نظر نمی رس��د محدودیت
عام��ل اصل��ی ادام��ه پذیرش های اعمال شده برای پذیرش
دانش��جویان بی��ن الملل��ی در دانش��جو در اروپ��ا بتوان��د به

آمریکای شمالی نیز سرایت
پیدا کند؛ مگر س��خت گیری
های معمول که دانشگاه هایی
چون مک گیل همواره در مورد
دانشجویان ایرانی داشته اند.
اما گذش��ته از سیاس��ت های
دانشگاه های کانادا ،دولت ایران
خود نیز محدودیت هایی برای
ارتباط دانشگاهی با سه کشور
دارای مراکز عمده دانش��گاهی
دنیا وضع کرده است.
یک س��الی می شود که وزارت
علوم ایران دیگر به دانشجویانی
که از س��ه کش��ور انگلس��تان،
کانادا و آمریکا پذیرش داش��ته
باش��ند ،اجازه خروج از کش��ور
را نم��ی دهد و ب��ه این ترتیب
دانشجویانی که مشکل سربازی
و خروج از کشور دارند حتی در
صورت داشتن شرایط مناسب
برای گرفتن پذیرش از دانشگاه
های معتبر جه��ان ،مجبور به
اخذ پذیرش از اروپا یا اس��ترالیا
می شوند.
درد اینجاست که در میانه بازی
و بده بستان های سیاسی میان
مقامات جمهوری اسالمی و اروپا
و آمریکا ،این مردم ایران هستند
که با سیاس��ت های عجیب و
غریب دو ط��رف می باید تاوان
شکست هر یک در مذاکرات را
بپردازن��د و در این میان گویی
دیواری کوتاه تر از دانشجویان
برای اعمال فشار به طرف مقابل
وجود ندارد.
------------------

قابل توجه عالقمندان برای شرکت
در حتقیقی در مورد

«روابط پدر و مادر و نوجوانان ایرانی»
هدف از این تحقیق طرح یک برنامه جهت بهبود
و ارتقاء روابط گفتمان و سالمت خانواده و اجتماع می باشد.
---------------------شرکت کننده گان عالقمند باید دارای شرایط زیر باشند:
 مدت اقامت در کانادا  5سال و یا بیشتر باشد. دارای فرزند بین سنین  11تا  19سال می باشید. تجربه مشکالت روابطی با فرزند خود داشته و یا دارید. عالقمند برای بهبودی در روابط پدر و مادر و نوجوانان می باشید.---------------------------------

هر اطالعاتی که در اختیار بگذارید کامال محرمانه خواهد بود و برای قدردانی از
همکاریتان به شما هدیه ای تقدیم خواهد شد.
اگر شرایط باال را شامل هستید و عالقمند در شرکت داوطلبانه می باشید
لطفا با من تماس بگیرید .متشکرم.

حمیرا قاسم نژاد

روانکاو

تلفن514-223-6542 :
E-mail: h.ghassemnejud@gmail.com

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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Off. : (514) 426-9595
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کانادا :بازار مسکن...
______________

رضاپدرامی

______________

در سرتاس��ر کان��ادا،
مردم بازار مس��کن را
با احساسی به نوعی
آمیخته با سردرگمی و بیم دنبال می
کنند .افزایش روزافزون قیمت مسکن
نگران��ی ها زی��ادی ب��رای خریداران
مسکن به همراه داشته است.
آیا با ای��ن روند افزایش قیمت امکان
خرید خانه در آینده وجود دارد؟
آیا شرایط کنونی زمان مناسبی برای
خرید مسکن می باشد؟
ی��ا می توان به امید کاهش قیمت ها
در آینده از خرید مس��کن خودداری
کنیم؟
آنانی نیز که خانه های خود را خریده
اند نگرانند که مبادا خانه را با قیمتی
کاذب ب��ه مراتب باالت��ر از ارزش آن
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”?“Buy? Sell? Panic
What’s really going on
”?in the housing market

شود را افزایش می دهد.
رشد بهای مسکن را در سالهای
اخی��ر در کانادا را م��ی توان از جهات
مختلف بررس��ی کرد .ب��ا آنکه بهای
مسکن رشد س��ریعی داشته اما نرخ
ت��ورم آن ن��ه تنها در مق��ام قیاس با
کش��ورهای دیگر کمتر بوده ،بلکه در
مقایس��ه با تورم های پیشین قیمت
مسکن در کانادا نیز کمتر است.
علت اصل��ی آن را می توان در پایین
بودن نرخ بهره اقساط [low interest
 ]rateو قس��ط بندی بلن��د مدت تر
[( ]longer-term mortgageت��ا 40
سال) خالصه کرد.
علیرغم تورم در بازار مسکن کماکان
توانایی خرید مسکن در اکثر شهرهای
بزرگ کان��ادا در حد قابل قبولی می
باشد.

--------------در آمریکا احتمال میرود دو میلیون نفر خانه های خود را از
دست بدهند؛ کانادا اما در وضعیت مناسب اقتصادی قرار
گرفته است :نرخ بهره در سال های  2008و  2009افزایش
پیدا خنواهد کرد ،کم بودن نرخ بیکاری نیز نشان پایداری
اقتصادی است.
---------------

خریده اند و در آینده
ای نزدیک بهای خانه
آمریکــــا
نزول خواهد کرد؛
از س��وی دیگ��ر بیم
به نظر می رس��د که
از افزایش ن��رخ بهره
رشد بهای مسکن در
اقساط به این نگرانی
بعضی از نقاط کشور
ها می افزاید.
ادام��ه خواهد یافت و
در اواخ��ر دهه 1980
در کانادا قیمت مسکن رشدی صعودی رک��ود در آینده نزدیک محتمل نمی
داش��ته اس��ت که بعد از مدتی بهای باشد.
در س��ه سال گذش��ته بهای خانه ی
مسکن با افت شدیدی مواجه شد.
این وضعیت اقتصادی ،رشد بادکنکی یک خانواده متوسط کانادایی هر ساله
نام دارد بدین معنی که در مدت زمان افزایش��ی  10درصدی داش��ته است.
نه چن��دان طوالنی بهای یک کاال به قیمت مسکن نسبت به 5سال گذشته
سرعت باال می رود و بعد از آن بگونه در ح��دود  60درص��د تورم داش��ته
ای ناگهانی ارزش آن سقوط می کند؛ است .البته این میانگین سراسری به
درس��ت به مانند ترکی��دن بادکنک تنهایی برای بررسی بازار مسکن کافی
نمی باش��د .در حالی که نرخ تورم در
[.]Bubble Burst
درخور توجه است که در دهه  1980شهرهای همچون اوتاوا و مونترال کم
بهای مس��کن چندین س��ال رش��د بوده ،قیمت خانه در تورنتو در ده سال
بادکنکی داشت و در سال  1989رکود اخیر  86درصد افزوده شده است؛
قیم��ت یک خان��ه در تورنت��و بطور
به ناگاه گریبانگیر بازار مسکن شد.
به عنوان نمونه قیمت مسکن در آن میانگی��ن به  394هزار دالر رس��یده
س��ال در تورنتو در حدود  41درصد است.
کاهش پیدا کرد و این کاهش به مدت از طرفی دیگر در ونکوور قیمت مسکن
ده سال بر بازار مسکن حکمفرما بوده از سال  2003تا اکنون در حدود 73
درصد افزایش پیدا کرده است؛ قیمت
است.
در مقاله «مک لینز» نویسنده سعی مسکن در ونکوور بطور میانگین 570
دارد وضعیت رشد کنونی بهای مسکن هزار دالر است.
را در چند سال اخیر تحلیل و آن را با در کلگری قیمت خانه در یک محله
اواخر دهه  1980که بازار مسکن پس متوس��ط در حدود  432ه��زار دالر
از رشدی چند س��اله ناگهان متوجه است.
از س��ال  2000ت��ا  2006می��زان
رکود شد ،مقایسه کند.
جالب است بدانیم رکود بازار مسکن اقساط پرداخت نشده [outstanding
در آمریکا و وابستگی اقتصاد کانادا و  ]residential mortgagesدر ح��وزه
آمریکا این احتمال را که بازار مسکن مس��کن بالغ ب��ر  694میلی��ارد دالر
کانادا نیز ب��ه زودی گریبانگیر رکود رسیده که حاکی از رشد ناگهانی 62

تداوم رشد
بهای مسکن

در آمریکا

در آن س��وی مرز بازار مسکن آمریکا
رکودی  13درصدی داشته است که
ش��دیدترین رکود اقتص��ادی در این
ح��وزه بعد از دوران س��الهای پس از
جنگ جهانی دوم می باشد.
در آمری��کا این رکود پس از یک دوره
رش��د بادکنکی قیمت مسکن اتفاق
افتاد.
همی��ن امر ترس از اتفاق مش��ابه در
کانادا را در ذهن ایجاد می کند.
دلیل رکود در بخش مس��کن آمریکا
بیش��تر متوج��ه برنامه ه��ای جدید
موسس��ات مالی برای اعطا وام خرید
مس��کن در س��الهای اخی��ر اس��ت.
موسساتمالیاستراتژیهایمتفاوتی
برای پرداخت وام مس��کن در اختیار
خریدارانگذاشتند.
پرداخت وام به افرادی با اعتبارات کم
و درآمد پایین از آن جمله سیاست ها
بود.
ای��ن وام ها اصطالحا ب��ه subprime
 mortgagesشهرت یافته اند.
این سیاست های جدید حتی خرید
خانه بدون پرداخت هیچ گونه پیش
قس��ط [ ]down paymentرا میس��ر
ساخت.
در روشی دیگر وام هایی با بهره متغیر
در برابر متقاضی��ان وام قرار داند که
پایین آمدن بیش از اندازه مبلغ اقساط
اولیه را امکان پذیر کرد.
اینگون��ه وام ها برای اف��راد با در آمد
پایین بسیار اغواء کننده بود و بسیاری
از مردم بدون آگاهی کامل از عواقب
اینگونه وام ها اقدام به خرید مس��کن
کردند .بس��یاری از خریداران پس از
اتمام اقس��اط اولیه توانایی پرداختن
ادامه اقساط با مبالغ بیشتر را نداشته
ان��د و به همین دلی��ل در حدود دو
میلیون آمریکایی محتمل اس��ت که
خانه های خود را از دست بدهند.
همین سیاستها در رکود کنونی بازار
مس��کن آمریکا نقش بسزایی داشته
است.
نمی توان گفت که رکود بازار مسکن
آمریکا هیچ گونه تهدیدی برای بازار
مس��کن کانادا به همراه ن��دارد ولی
دالیلی که منجر به رکود بازار مسکن
آمریکا شده است در کانادا حکمفرما
نیست.
به نظر می رس��د کش��ور کان��ادا در
وضعیت مناسب اقتصادی قرار گرفته
است .ظهور بازار جدید منابع طبیعی
و معدنی نقش بسزایی در پایداری این
شرایط اقتصادی دارد.
با اینکه باال رفتن قیم��ت دالر کانادا
مش��کالتی را ب��رای کارخانجات در
استان انتاریو ایجاد کرد ،اما حتی در
انتاریو نیز آمار حکایت از اشتغال زایی
در این استان دارد.
کم بودن نرخ بیکاری نشان دیگری از
پایداری اقتصادی در وضعیت موجود
می باشد و با فرض پایین ماندن نرخ
بیکاری ،ایجاد رکود در بازار مسکن را

اوکازیون عالی برای بیزنس

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

ارز

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8
Cote vertu, Bus 121 E

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

www.sharifexchange.com

InfoQuebec Inc

4738 Cote des Neiges

پیوند را مشترک شـــوید:

Montreal, QC H3V 1G2
Tel.:(514) 737-7140
Cell.: (514) 963-5959
Metro: Cote des Neiges

514-996-9692

ع
جما
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م
و
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انواع ساندویچ های سرد و گرم

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

ساندویچ مرغ $4.00 .....................................................................
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
ساندویچ مغز $5.00 .....................................................................
ساندویچ کوکوسبزی $4.00 ....................................................
ساندویچ سوسیس بندری $4.00 .........................................
ساندویچ مارتادال $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

نوشابه های الکلی وغیرالکلی چای قهوه

شنبه و ی
در قلب NDG
ناهـ کشنبه
ـ
ـ
درچندقدمی تپش
ـار:
آب
روبروی ویدئوتران
گ
و
ش
ت
گ
ر
د
ن
________________

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

9






99 










ادامه در صفحه29 :

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

شریف

 ارسال سریع ارز به ایران برعکس -تبدیل ارزهای معتبر

برای آگاهی بیشتر با تلفن زیر آقای
قاضی متاس بگیرید:









Cell.: (514) 998-9147

موسسه
مالی

توسط استاد مجرب
برای بزرگساالن
مبتدی
به زبان فارسی
-----------ویندوز ،اینترنت ،ایمیل و...
-----------شنبه ها ساعت13-16 :
در محل آتلیه
---------------

درصدی است.
این رقم تا پایان سال  2007به 800
میلیارد دالر خواهد رسید.

نعیمهچنگیزی

دا

کالس های آموزش
کامپیــــوتر

از هفته نامه مکلینز کانادا:

بخریم یا صبر کنیم!

PAYVAND: Vol. 14 z No.824 z Jan. 15, 2008

























رقص عربی:
هرشنبه شب

















































































Naimeh (Naomi) Changizi, B. Com
Naimeh
)(Naomi
Agent
Immobilier
Affilié
Groupe
Sutton, Royal
Changizi
B. ComInc
3869
Sources
AgentDes
Immobilier
Affilié








































)Mitra (Persia












Changizi, BA. Sc.
Soltani,

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

Summer

SuperSpecial

Agent Immobilier Affilié
Office
(514)charge.
426-4545
Combinations plate
willPhone:
be additional
Valid only MON.
TO THUR.
Office
Fax: (514) 426-4646

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

cel.: (514) 814-1844

LUNCH & DINNER

Montreal Qc H3H 1M2

Guy

1801 Ste-Catherine W.

Tel. Reserv.: 514-937-7475

A
&

R































Barg,












 Office
Dollard
Phone:Des
(514)Ormeaux,
421-7888 QC H9B 1Y4
koobideh...

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











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

ç†®•£±›ÔœZhò

بودجه ساالنه احمدی
نژاد و زندگی روزمره

Maison de Voyages
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…}Z®… y° z }£ÁT: (514) 842-8000
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Farnaz Motamedi

Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

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

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













































































Avocat-Lawyer




























Tehran:
57 Moghaddas Ardabili
Law Firm of Ali Gholampour
Tel: 01198-21180
Rene Levesque E., Suite 109
22411308-9
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
! †Ø Z®Ž ® £… ã¼±› wZz äÅÁ
! x£½ Zf ç…£ gfZ

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

Epicerie Nouveau Main
قدیمی ترین فروشگاه مدیترانه ای و شرقی مونتریال

احلداد سابق
اکنون در
خدمت شما
هموطنان
گرامی

همه نوع اقالم
و اجناس ایرانی وشرقی

 7روز هفته

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

همین امروز از مغازه ما دیدن کنید....

861-5681

Tel.:
)(514

Epicerie Nouveau Main

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

St-Laurent

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

نقدینگی ۱۴۲ :هزار
میلیارد تومان
تورم%۱۷ :

محمود احم��دی نژاد ،رئیس جمهور
ایران ،الیحه بودجه س��ال آینده را به
مجلس ارائه کرد .بودجه سال جاری
نس��بت به سال گذش��ته  ۱۷در صد
رشد داشته که روال کلی رشد حجم
بودجه در سال های اخیر را دنبال می
کند.
به گفته رئیس جمه��ور ایران بودجه
سال آینده بسیار ساده است به طوری
ک��ه هر ایران��ی که س��واد خواندن و
نوشتن داشته باشد می تواند به راحتی
از می��زان درآم��د و هزینه دولت آگاه
شود.
در دو س��ال گذشته س��هم نفت در
بودجه افزایش یافته و به عقیده برخی
کارشناسان ،تزریق دالرهای نفتی به
اقتصاد ایران باعث شده تا نقدینگی در
فاصله دو سال دو برابر شود و به بیشتر
از  ۱۴۲هزار میلیارد تومان برسد.
این حجم نقدینگی عامل اصلی تورم
اس��ت که در فاصله کوتاهی از حدود
 ۱۲درصد به حدود  ۱۷درصد رسیده
است.
یکی دیگ��ر از عوامل افزایش تورم در
ایران ،کسری بودجه ساالنه است که
به گفت��ه وزیر اقتصاد ایران کس��ری
بودجه سال جاری حدود چهار تا پنج
هزار میلیارد تومان است.
دولت برای تامین این کسری بودجه،
الیحه ای  ۳۶۰۰میلی��ارد تومانی به
مجلس فرستاده تا نمایندگان مجلس
اج��ازه دهند دول��ت از محل بودجه
مصرف نشده و عمدتا بودجه عمرانی،
این کسری بودجه را تامین کند.
منبع اصلی بودج��ه ایران درآمدهای
نفت��ی اس��ت و بر اس��اس گ��زارش
ه��ا ،دولت آقای احم��دی نژاد مبالغ
هنگفتی از درآمدهای نفتی را در دو
سال گذشته هزینه کرده است.
با آنکه قیمت نفت در دو س��ال اخیر
افزایش زیادی داش��ته اما بر اس��اس
آخرین گزارش ها تنها هشت میلیارد
دالر در حساب ذخیره ارزی که مازاد
درآمدهای نفتی در آن نگهداری می
شود ،وجود دارد.

افزایش قیمت نفت

در آخرین روز س��ال  2007میالدی
قیمت هر بش��که نفت به باالی 100
دالر آمریکا رسید ،در حالیکه در آغاز
این س��ال قیمت هر بش��که نفت در
ح��دود  60دالر آمریکا ب��ود .به این
ترتی��ب قیمت نفت در س��ال 2007
با افزایش��ی  60درصدی ،بیش��ترین
افزایش قیمت را در یک دهه گذشته
داشته است.
بس��یاری از کارشناسان بر این باورند

که تنش��های موج��ود در
خاورمیانه  ،کاهش قدرت
دالر آمری��کا و کمب��ود
گنجای��ش ظرفیت کاری
پاالیشگاهها از عوامل موثر
در این افزایش قیمت بوده
است.
افزای��ش قیم��ت نفت بر
ق��درت خری��د مص��رف
کنن��دگان در بس��یاری
از کش��ورها نی��ز تاثی��ر
محسوس��ی داش��ته و
پیش بینی می ش��ود که
قیمت محصوالت نفتی با
افزایشنسبتاچشمگیری
در س��ال جدید میالدی
مواجه شود.

خودكشى در
ایران:
زنگ خطر

روز سى دسامبر ،با وقوع
چهار فقره خودكشى در
كمت��ر از ٩س��اعت در
ته��ران ،پروندههایى با
موضوع فوت مشكوك در
دستور كار بازپرس ویژه
قتل تهران قرار گرفته و
یك مقام قضایى در تهران
آن را “زن��گ خطرى”
خواند و تاكید كرد كه “
آسیبهاى اجتماعى كه
باعث وقوع این حوادث
مىشوند ،به دقت مورد
بررسى قرار گیرند”.
به گفته وزارت بهداشت
در ایران ،س��االنه شش
نف��ر ب��ه ازاى هر ۱۰۰
هزار نف��ر جمعیت در
ایران اقدام به خودكشى
مىكنن��د ك��ه معادل
 ۴۲۰۰نفر در سال است
اما همه خودكش��ىها
موفق نمىشود.

ایران:

رتبه دهم در
جاذبههاى
باستانی



احمد عاشورپور
خوانندهموسیقی
گیلکی درگذشت

احمد عاش��ورپور خواننده،
آهنگس��از و تران ه س��رای
گیالن��ی ،روز ش��نبه 12
ژانویه در س��ن  ۹۰سالگی
بر اثر عفونت ریه و کهولت
س��ن در بیمارس��تان جم
تهران درگذشت.
عاشورپور به سبب فعالیت
“ساز و
ه��ای خ��ود در عرص��ه
موسیقی تأثیر بسیاری
گیالن برگذاشت نقاره
موسیقی فولکلور
و بس��یاری از ترانه هایی را که به جمعه
زبان
گیلکی خواند در کل ایران بازار”
ماندگار کرد.
احمد عاشورپور  ۱۸بهمن ۱۲۹۶
در خانواده ای دهق��ان در غازیان گیالن
متولد ش��د .او در رشته کشاورزی تحصیل کرد.
عاشورپور خواندن را از زمان تحصیل در انزلی به
ص��ورت غیرحرفه ای آغاز کرد ولی هنگامی که
در یکی از برنامه های هنری دانشکده کشاورزی
کرج ترانه گیلکی خواند به فکر خواندن حرفه ای
افتاد.
احم��د عاش��ورپور در س��ال ۱۳۲۲ب��ه مرحوم
ابوالحسن صبا معرفی شد و چند آهنگ در رادیو
خواند و تا سال  ۱۳۲۵با رادیو همکاری داشت و
بیشتر ترانه هایی با لهجه گیلکی می خواند.
او در رادیو با مرتضی محجوبی و حسین تهرانی
همکاری داشت .پس از آن انجمن ملی موسیقی
تأسیس شد و مرحوم روح الله خالقی از او دعوت
به کار کرد .او پیش و پس از انقالب یکی از اعضای
حزب توده بود و به سبب گرایش سیاسی ،مدتی
را در زندان سپری کرد .او در سال  1363از حزب
توده بیرون آمد.
در اوایل دهه هشتاد کارهای او توسط بابک ریوخه
جمعآوری و اجرا شد“ .مهتاب بندرانزلی”“ ،ساز
و نقاره جمعه بازار” از جمله ترانههای مشهور این
خواننده بود.
در حقیقت بخش مهمی از گنجینه موس��یقی
سرزمین ش��مال به ترانه های احمد عاشورپور
اختصاص دارد .او جزو معدود خوانندگانی بود که
از محدوده اقلیم خود فراتر رفت و آهنگ هایش
را در ذهن ایرانیان ماندگار کرد.
او بیش��تر آثارش را جز به زبان محلی به فارسی
هم خوانده است .اش��عار و ترانه های عاشورپور
برگرفته از فرهنگ مردم گیالن و بازتاب خواسته
ها ،رنج ها و آرزوهای مردم این منطقه است.

اما ناموفق در جذب

کم نیستند دانشجویان ایرانی که بنا
دارند تحصیالت خود را در دانش��گاه
های خارجی ادامه دهند .برای آنهایی
که با پیچ و خم این کار آشنا نیستند،
رسیدن به این هدف می تواند دشوار
و چه بسا ناممکن باشد حتی اگر فرد
متقاض��ی از ش��رایط الزم برخوردار
باشد.
چهار مانع اساس��ی برای تحصیل در
دانشگاه های خارجی وجود دارد:
اول دانستن زبان بویژه زبان انگلیسی؛
دوم مس��اله ارزیابی م��دارک علمی
متقاضی نسبت به مدارک کشوری که
می خواهد آنجا برود.
سوم گرفتن پذیرش از دانشگاه؛
و باالخره مس��اله تامین هزینه های
ادامه تحصیل در آن کشور.

توریست Contract of Min. 1 year

روزنامه س��اندى تلگراف چاپ لندن
سى دسامبر ،در مطلبى تحت عنوان
“نقاط جذاب براى گردشگرى ،ما در
س��ال  ۲۰۰۸به كجا م��ى رویم؟” به
خوانندگان خود پیش��نهاد كرده كه
ایران و س��وریه مى توانند كشورهاى
مناس��بى براى گردش��گرى در سال
جدید باشند.
به نوش��ته این روزنامه امنیت در این
كش��ورها ب��ه اندازه
بس��یارى از دیگ��ر
كشورهایى است كه
به مكانه��اى جذاب
ب��راى گردش��گرى
تبدیل شده اند.
براس��اس گ��زارش
س��ازمان جهان��ى
جهانگ��ردى ،ایران
رتبه دهم جاذبههاى
باستانى و تاریخى و
رتب هپنجمجاذبههاى
طبیع��ى را درجهان
دارا است ولى با این
وج��ود تا به حال در
جذب گردش��گران
خارجى موفق نبوده
است.

ax included) / year

no. for 1st payment

ادامه
حتصیل در
خارج از
ایران

ایران :افزایش سن
امید به زندگى

وزیر بهداش��ت ایران ،از افزایش سن
‘امید به زندگى’ در ایران به  ۷۴س��ال
خبر داد.
به گفته وى در  ۳۰س��ال اخیر س��ن
امید به زندگى در ایران از  ۵۷سال به
 ۷۴افزایش یافته كه افزایش كیفیت
بهداشت عمومى و كاهش چشمگیر
م��رگ و میر كودكان زیر  ۵س��ال از
عوامل اصلى این افزایش است.
امید به زندگى یك واحد آمارى است
ك��ه بیانگر زنده ماندن اف��راد به طور
متوسط در یك جامعه است.
كشورهاى ژاپن ،هنگ كنگ ،ایسلند و
سوئیس با میانگین  ۸۰سال در صدر
كشورهاى داراى بیشتر
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خاورمیــانه...
قتل  17فلسطینی
در غزه توسط
ارتش اسرائیل

در جری��ان یک��ی از پرتلف��ات ترین حمله
نیروهای اسرائیلی به نوار غزه ،دست کم 17
فلسطینی که تقریبا تمام آنان پیکارجو بودند،
کشته شدند.
نیروهای اس��رائیلی می گویند آنها در صدد
حمله به یک ش��بکه پیکارجویان بودند که
مردان مسلح به آنان نزدیک شدند و در نتیجه
تبادل آتش شروع شد.

فرانسه در
امارات پایگاه
نظامی ایجاد
می کند

فرانس��ه و ام��ارات عربی متحده
قرارداد همکاری های هسته ای
امضا کرده ان��د که به موجب آن
فرانسه به امارات برای برخورداری
از ان��رژی هس��ته ای غیرنظامی
کمک خواهد کرد.
اینقرارداددرچارچوبسفرنیکوال

ب��ه گفت��ه
نیر و ه��ا ی
اس��رائیلی،
این پیکارجویان به سوی اسرائیلی ها
خمپاره پرتاب کرده بودند.
یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت در جریان
این عملی��ات ،نیروهای اس��رائیلی به طرف
اتومبیلی که سرنشینان آن فلسطینی های
مس��لح بودند و نیز گروه دیگ��ری از مردان
مسلح فلسطینی تیراندازی کردند.
پسر محمود زهار ،رهبر ارشد حماس در غزه،
از جمله کشته شدگان است.
محمود زهار هنگام مشاهده جسد فرزند خود
در بیمارستان گفت “ :این یکی ازنتایج دیدار
بوش است .او اسرائیلی ها را ترغیب به کشتن
مردم ما کرده است”.
محمود زهار س��وگند یاد کرد که حماس به
نحو مناسبی به این حمله پاسخ دهد و افزود
که حماس با تمام امکانات از خود دفاع خواهد
کرد.

سارکوزی ،رئیس جمهور فرانسه
به امارات عربی متحده امضا شده
است .پیشتر ،قراردادهای مشابهی
میان فرانسه و چند کشور دیگر
عربی امضا شده است.
فرانسه همچنین با امارات بر سر
ایج��اد پایگاهی نظام��ی در این
کش��ور به توافق رس��یده است.
قرار اس��ت در این پایگاه ،پانصد
پرسنل فرانس��وی حضور دایمی
داش��ته باش��ند .با امض��ای این
توافقنامه ،نیروی دریایی فرانسه
برای نخستین بار دارای پایگاهی
در منطقه نفت خیز خلیج فارس

محمود عباس ،رئی��س حکومت خودگردان
فلسطینیان حمله اس��رائیل را کشتار مردم
خوانده و آن را محکوم کرد وهش��دار داد که
ای��ن گونه حمالت ،صلح به هم��راه نخواهد
آورد.
نیروهای اس��رائیلی برای جلوگیری از انجام
حمالت موش��کی از داخل غزه به ش��هرها و
روستاهای اس��رائیل ،غالبا به غزه یورش می
برند.
از هنگام از س��رگیری رسمی مذاکرات صلح
بین اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی
در اواخ��ر ماه نوامبر ،تاکن��ون بیش از 100
فلسطینی که اغلب آنان پیکارجو بودند ،در
اثر تیراندازی اس��رائیلی ها در نوار غزه کشته
شده اند
پیکارجویان فلس��طینی می گویند حمالت
آنان به تالفی عملیات ارتش اسرائیل و اشغال
سرزمین های فلسطینی نشین است.

خواهد شد.
دو کشور از سال ها پیش قرارداد
هم��کاری های نظام��ی طوالنی
مدت دارند.
آقای سارکوزی در سفرهای خود
به کشورهای حاشیه خلیج فارس،
چشم انداز همکاری های هسته
ای با عربستان سعودی و قطر را
مطرح ساخته است.
تحلیلگ��ران م��ی گوین��د ک��ه
کش��ورهای حاشیه خلیج فارس
به علت افزایش مصرف انرژی که
ناشی از توس��عه اقتصادی است،
تمایل به استفاده از فناوری هسته

یعقوب اکبری

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

Cell.: (514) 979-8200

ای دارند.
پیشتر ،نیکوال سارکوزی ،رئیس
جمهورفرانسه در ریاض ،پایتخت
عربستان س��عودی گفته بود که
فرانسه آماده است تا به عربستان
برای دستیابی به انرژی صلح آمیز
هسته ای کمک کند.
نیکوال سارکوزی ،رئیس جمهور
فرانسه  15ژانویه ( 25دی) پس از
دیدار از قطر و عربستان سعودی
و مذاکراتی برای همکاری هسته
ای با این دو کشور ،برای دیداری
کوت��اه وارد ابوظب��ی ،پایتخ��ت
امارات ،شد.
پی��ش تر ش��رکت
فرانس��وی توت��ال
اعالم داش��ت که با
مشارکت دو شرکت
سوئز و شرکت آروا-
س��ازنده رآکتورهای
اتم��ی  -دو رآکت��ور
هسته ای نسل سوم
را در ام��ارات خواهد
ساخت.

Yaghoob (Jacob) Akbari

سرویس رایگان برای خریداران
نرخ ویژه برای هموطنان گرامی

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

هادی اسالمی وطن

در خدمت هموطنان گرامی
تصمیم از شما
فعالیت از ما

خدمات ما شامل سرمایه گذاری های
مختلف در زمینه های:

Specialist in
Investment,
& insurance
mortgages

سهام -وام مسکن -بیمه

با سرمایه گذاری از طریق کمپانی معتبر
(IG (investors Group
درآمد سپرده خود را افزایش و گارانتی
کنید
(بخش عمده سرمایه گذاری شما،
شامل مالیات نخواهد شد)
بیمه عمر دائم یا ترم بیمه های مختلف
و ضروری با حداقل پس انداز روزانه
آینده ای درخشان برای خود و عزیزان
به ارمغان بیاورید.
تهیه وام مسکن همراهی با شما از
ابتدا تا به آخر با نازل ترین بهره بانکی
موجود
با تماس با من از مزایای کمک هزینه
دولتی  RESPبرای آینده فرزندان
دلبند خود بصورت رایگان بهره مند
خواهید شد.

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

Financial
planning
designed
to help you
!prosper now
- INVESTMENTS,
MORTGAGES,
INSURANCE, LOANS,
LINES OF CREDIT
- MAXIMIZING
CASH FLOW
- TAX SAVING
STRATEGIES
- INSURANCE
PROTECTION PLANS
INVESTMENT GROWTH
- PERMANENT, TERM
LIFE INSURANCE, UNIVERSAL LIFE, DISABILITY,
CRITICAL ILLNESS,
- LONG TERM CARE,
HEALTH AND DENTAL
INSURANCE
- FLEXIBEL MORTGAGE
SOLUTIONS
- EDUCATION FUNDING

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:
		

		
شبانه:
		

 )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

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...

افزایش قتل زنان در
ایران به دست محارم

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی
ایران میگوی��د  ۱۲درصد قتل ها در
ایران به دلیل سوءظن شوهران یا زنان
اتفاق می افتد.
س��ردار اصغر جعفری درباره زنان به
قتل رس��یده در ایران گفته است ۶۳
درصد آنان توسط محارمشان کشته
می شوند.
آس��ی ه امینی ،روزنامه ن��گار و فعال
حقوق زنان در ایران ،آمار  ۶۳درصدی
زنان به قتل رسیده توسط محارم را با
آمار چند ماه پیش مقایسه می کند و
می گوید این افزایش چشمگیر است و
باید دلیل آن بررسی شود.
رییس پلیس آگاهی ایران پیش از این
گفته ب��ود که  ۵۰درصد زنان به قتل
رسیده توسط محارم خودشان کشته
شده اند.

سوءظن همسران

نسرین س��توده ،وکیل و فعال حقوق
زنان در ایران ،کاستی های حقوقی را
از دالیل افزایش قتل زنان به دس��ت
محارم خود می داند:
“وقتی قان��ون می گوی��د اگر پدری
فرزند خود را بکشد یا این که همسر
ل
ب��ه دلیل س��وءظن زن��ش را به قت 

______
__________ سر خود را
هم
«هر گاه مردی می تواند
ا ببیند،
در حال زن برساند».
را به قتل
______
برساند ،مجازات سنگین نخواهد زن ______
____

شد ،مسلم است که آمار قتل زنان
به دس��ت مح��ارم افزایش خواهد
یافت”.
شهال اعزازی ،جامعه شناس و استاد
دانشگاه ،هم اعتقاد دارد:
“نمی توان به هر آماری اعتماد کرد،
اما به هرحال مشخص است که میزان
جنایت و خش��ونت در ایران افزایش
داشته است”.
بر اس��اس م��اده  ۲۲۰قانون مجازات
اس�لامی ،پدر و جد پدری که فرزند
خود را بکشند ،قصاص نمی شوند.
ماده  ۶۳۰این قانون هم می گوید هر
گاه مردی همسر خود را در حال زنا با
مردی دیگر مشاهده کند ،می تواند در
همان حال زن را به قتل برساند.
در بس��یاری از موارد ،بس��تگان زنی
که به قتل رس��یده ،ادعا کرده اند که
مقتول اعمال منافی عفت انجام داده و
مهدورالدم بوده است.
ش��هال اعزازی معتقد است که برخی
از قوانین برای مردم ناآشنا بود ،اما به
مرور زمان آگاهی از این قوانین ،باعث
افزایش خشونت های خانوادگی شده
است.
اما کاس��تی های قانون��ی تنها دلیل
افزای��ش خش��ونت ه��ای خانوادگی
نیست.
محمد مصطفایی ،وکیل دادگستری،

تأکی��د م��ی کن��د که
افزایش مشکالت اقتصادی در میان
خانواده های ایرانی ،خشونت را افزایش
داده است.
او ی��ک زندانی را مثال می آورد که به
دلیل فقر ،س��ه فرزند خود را با پتک
کشته است.

شوهرکشی پیامد قانون
های نابرابر

با این وجود مقتوالن خش��ونت های
خانوادگی ،همیشه زن نیستند.
محم��د مصطفایی می گوی��د اخیرا
بسیاری از زنان زندانی در اوین به این
دلیل محبوس شده اند که شوهر خود
را معموال با هم دس��تی مردان دیگر
کشته اند.
ش��هال اعزازی ه��م افزای��ش پدیده
شوهرکشی را تأیید می کند“ :به دلیل
همان کاستی های قانونی یا مشکالت
فرهنگی ،مثال در م��ورد حق طالق،
در تمام سطوح جامعه شاهد افزایش
خشونتهستیم”.
خانم اعزازی می گوید اگر جامعه ای
قوانین برابر داشته باشد ،نه تنها به نفع
زنان بلکه به سود کل جامعه است.
ندا سانیچ

دو جوان در ایران به پرتاب از بلندی محکوم شدند
گزارشها از ایران حاکی از این است که
دیوان عالی این کشور ،مجازات اعدام
دو مرد جوان به شیوه پرتاب از بلندی
را تأیید کرده اس��ت ،ای��ن دو جوان
نسبت به اتهام تجاوز به دو مرد جوان
محکوم شناخته شده اند.
نام ای��ن دو محکوم ،طی��ب و یزدان
اعالم ش��ده و برای چه��ار نفر دیگر
که همدست آنها ش��ناخته شده اند،
مجازات یکصد ضربه ش�لاق تعیین
شده است.
به نوش��ته روزنامه دولتی ایران ،نیمه
های شب آخرین روز فروردین (بیستم
آوریل) گذشته پسر جوان دانشجویی
مضطرب و هراسان به مأموران پلیس
شهرستان ارسنجان در استان فارس

مراجعه می کند و با اعالم ش��کایتی
می گوید“ :شامگاه امروز پس از پایان
کالس درس برای بازگش��ت به خانه
سوار خودروی پیکانی شدم که چهار
سرنشین داشت ،پس از طی مسافتی
راننده مس��یر خود را تغیی��ر داد و به
سمت جاده ای فرعی رفت ،زمانی که
به او اعتراض کردم یکی از مس��افران
که کنارم نشسته بود با تهدید کارد از
من خواست سروصدا نکنم ،آنها سپس
مرا به محل خلوتی کش��اندند که دو
نفر دیگر از همدستانشان آنجا منتظر
بودند ،بعد هم ش��ش م��رد جوان با
تهدید کارد مرا مورد تعرض قرار دادند
و پس از س��رقت کیف پولم در جاده
رهایم کردند”.
ای��ن روزنام��ه که حمله
کنن��دگان ب��ه ای��ن
دانشجو را “شکارچیان
شب” نام نهاده نوشته
که چهار تن از متهمان،
ی��ک هفت��ه پ��س از
شکایت بازداشت و ابتدا
منک��ر ارتکاب هر گونه
جرمی ش��دند اما پس
از اینکه جوان دانشجو
با مواجهه حضوری آنها
را شناسایی کرد ،لب به
اعتراف گشودند و جرم
خود را پذیرفتند.
بر اساس این اعترافات
دو همدست دیگر آنها

نیز دستگیر می شوند و آن گونه که در
گ��زارش روزنامه ایران آمده ،در حالی
که تحقیقات از متهمان ادامه داشته،
دانشجوی جوان دیگری نیز به پلیس
مراجعه می کند و از همین متهمان به
اتهام سرقت و تجاوز به عنف شکایت
می کند.
روزنامه ایران از شاکی دوم نقل کرده:
“ابتدا قصد نداش��تم به خاطر حفظ
آبرو ش��کایت کنم اما وقتی پی بردم
متهمان دستگیر شده اند تصمیم به
شکایتگرفتم”.
ش��عبه دوم دادگاه کیف��ری اس��تان
فارس که از پنج قاضی تشکیل شده،
سرانجام در خرداد (مه) گذشته حکم
به اعدام دو متهم اصلی و شالق چهار
متهم دیگر داد.
در قانون مجازات اس�لامی ایران که
بر اس��اس شرع اس�لام تدوین شده،
مجازاتی که برای رابطه جنسی میان
م��ردان (لواط) در نظر گرفته ش��ده،
اعدام از طریق پرتاب از بلندی است،
هرچن��د اجرای چنی��ن مجازاتی در
س��الهای اخیر کمتر از ایران گزارش
شده است.
احکام اعدام در ایران باید برای اجرا به
تأیید دیوان عالی کشور برسد که در
مورد این پرونده ،روزنامه قدس نوشته
که دی��وان عالی حکم دادگاه را تأیید
کرده است.

زاهدان  -دا
رژیم اسالمی مذهب ایران جدی گرفته و دارد به سیستا دگستری کل استان
ن و بلوچ
میخواهد با بریدن جدائیطلبان هشدار میدهد.
قطع دست را ستان از اجرای حکم
س
ت
و
پا
های
ی
 .۳دول��ت ای��ران درگیر
ی چپ  5مرد به
ا
ته
ام
«م
حاربه» و
«افساد فی االرض»
غرب
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دست و پای متهمین م��رزی را نتیج��هی
خ
بر
دا
د.
این
میداند و میخواهد بگوید هرچه قربانیان دادگستری اسامی
دهان مخالفان اعدام
را م.ع .ج
این اخاللگری ادامه یابد به زیان ریگی ,ع.ر .رود اللی ,ع.ب .ریگی ,ا.
ین
ی
و
د .پهلوان اعالم
را ببندد ! معیارهای حقوق بشر غربی تمام نمود و گفت ای
توسط «مر ن حكم بعد از تإیید
اجع
رعایت تشری عالی قضایی کشور با
هر دم از این باغ
فا
ب
ت
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م

ی
ر
س
د
سی و با حضور
!
و نظارت کامل تیم
پزشکی» بهمرحله
اجرا درآمد.

رضاعالمه زاده
(از دور بر آتش)
خب ِر زشت ،شوم ،رعشهآور و شرمانگیز
قطع دست و پای چند متهم در ایران
اسالمی مفسران مسائل داخلی ایران
را به سرگیجه انداخته است.
اگر به خالصه بخواهم بنویسم که چه
میگویند باید به این س��ه نظر اشاره
کنم:
 .۱با یک دست شدن حاکمان در
ایران ،قوانین مجازات اسالمی از جمله
قطع دس��ت و پای متهمی��ن امکان
اجرای بیشتری یافتهاند.
 .۲حکوم��ت اس�لامی خط��ر
تجزیهطلبان را در اس��تانهای سنی
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خواهد شد.
م��ن که طب��ق معمول
تفسیر خودم را از حرکات
وحش��یانه رژیم اسالمی
دارم نظر سهگانه متفاوتم
را به صورت زیر برایتان
مینویسم:
 .۱رژیم اسالمی میخواهد با بریدن
دس��ت و پای متهمین که هزار بار از
اعدام کردنش��ان بدتر اس��ت ،دهان
مخالفان اعدام را ببندد و بهانه به دست
آنها ندهد.
 .۲در س��الهای اول پ��س از پایان
جنگ ای��ران و عراق همواره معلولین
ایرانی در مسابقات المپیک معلولین

جهان به مق��ام قهرمانی
میرسیدند اما چند سالی است که به
دلیل کمبود معلول این رشته ورزشی
عقب مانده است که حاال با آغاز اجرای
احکام دست و پا بریدن اسالمی جبران
مافات خواهد شد!
 .۳دول��ت ای��ران میخواهد به این
طریق چراغ سبزی به طالبان و القاعده
نشان دهد تا بدانند شیعیان بنیادگرای
حاکم بر ایران در اجرای قوانین شرع
در هیچ زمینهای از سنیهای متعصب
کم نمیآورند.
تا شما کدام تحلیل را بهتر بپسندید!
www.reza.malakut.org

ier inc.
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6750 St Jacques

Montreal, QC H4B 1V8

(514) 485-5757

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››

* †Cell: (514) 924-5055 ã¼±› wZz äÅÁ
…®x£½ Zf dfzò
‹® ¬ jz®• z
Agent Immobilier Affilié
Office: (514) 421-7888
Fax: (514) 421-7887

majzachi@sutton.com

çœÂ¼±› z }f£¨† të›Z

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

تا یكشنبه  20ژانویه از  7لغایت  10شب

Mohammad Ajzachi

Agent Immobilier Affilié

›©¿¬çŒZ¯‰Z

مكان 210 :سنت ژاك غربی
(منطقه ویل سنت پیر)
مترو واندوم
اتوبوس  90به مست غرب

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

ای آرام جان
خلیج فارس،
ای
شهباز خنعی (مونتریال)
ای خلیج فارس ،ای آرام جان
بر تـــن ایران و ایرانی ،روان
ای شده بر تارک گیـتی سوار
دشمنت بادا زبون و پست و خوار
هستی ما از تو گیرد رنگ و بو
نام تو خاری ست در چشم عدو
هر که نامت را نخواند آنکه هست

خصم ایران است و بیگانه پرست
تا که نتواند عــدوی بی خرد
نام تو بـــــا واژه ای دیگر برد
در دفاع از تو استـــاده ایم
نقد جـان را در رهت بنهاده ایم
ای به خاک پاک ایران چون نگین
ای همـــه دارایی ایران زمین
گوهریکتایمــــــاممیهنی
خاک ایران تن ،تو جان آن تنی
خاک ایران رود و ما ماهی آن
در تو می ریزیم ای جان جهان
گرچه بر پای وطن خوابیده ای
لیــــک واالتر ز نور دیده ای
مام میهن را تو چون دردانه ای
پــــای بست استوار خانه ای
ای گذرگاهت گلوگاه جهــان
تا جهان باقیست پررونق بمان
ای چو نور دیده ی ایرانیـان
ای خلیـج فارس ،تا پاید جهان
گر همه دنیا دهد تغییر نــام
نام تو پاینـــــده باد و پردوام

دوشنبه عصر (ساعت  7 )4:21ژانویه 2008
سی بی س��ی نیوز کانادا ،زمان پخش اخبار
سراسری (و همچنین بر روی سایت خبری
خود) هنگام گزارش خبر س��قوط دو فروند
هواپیمای جنگی آمریکایی در خلیج فارس،
از لفظ «خلیج عربی» استفاده کرد.
این توهین آش��کار ،از سوی گروهی ایرانیان
مونتریال مورد اعتراض واقع ش��د تا آنجا که
 CBCسریعا ،پوزش خواست و خبط خود را
تصحیح کرد.
توجه شما را به عکس باال جلب می کنیم.
با سپاس از دکتر رضاپدرامی و دیگر دوستان
که صدای اعت��راض ایرانیان را پیش از همه
به گوش س��ی بی س��ی کانادا رساندند .چه
زیباس��ت همواره به گوش و به هوش باشیم
و اج��ازه ندهیم تحت هیچ عن��وان به نام و
تمامیت ایران مان گزندی وارد آید.

بی تفاو
تلیجننشینیم...
ش��عر زیبای خ

فار
قدیم شهباز نخعی س از دوست و همکار
عز
یز
زین
ت
آرای روی جلد
پ
یوند  15( 674ژانویه
5
00
)2
ب
ود.
ش��عر را به انگیزه و در م
نشنال جئوگرافی که قابله با «خبط» بزرگ
آن
«خلیج عربی» نام آور س��ال از جعل بزرگ
ده
بو
د،
چا
پ
کردیم.
شعر زیبای شهباز ،اما
هن
وز
مو
ضو
عیت خود را از
دست نداده است.
بی ل
یاقتی های پرزیدنت اح
های جمهوری اس�لام مدی نژاد و بی غیرتی
یو
هموطنان ،همه روزه د بی تفاوت��ی برخی از
س��
ت
ت
جا
وز از هر سوی بر
تن نجیب ای
ن خلیج گشاده است.

MARIA
COTTONE

COMMISSIONER
OF OATHS

ماریا کتُـنه

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

 kمهاجرت از طریق سرمایه گذاری
(فدرال ،کبک)

تجاری ،کارفرمائی ،حرفه و فن
تحصیالت و تجربه (تخصصی)
خویشاوندی و ازدواج

 kدریافت ویزا و متدید ویزاهای:
کار،دانشجوئی،توریستی
 kتقاضای شهروندی

 kپرونده های پناهندگی

 kتائید کلیه مدارک رمسی

k BUSINESS CATEGORY

رستوران گیالن

با انواع غذاهای محلی گیالن

کباب ترش
ماهی پلو
(ماهی سفید)
کباب چنجه
جوجه کباب

 خورشت ها:باقالقاتوق
میرزاقاسمی
ترش تره
فس�نجان (انار
بیج)
قورمه سبزی
واویشگاه مرغ
و گوشت

کلچهاشنی ها
ک
ز باب
یتو
و
بادمجن پر رده
ماس انبرانی
ساالت و خیار
د

با کیفی
ت استثنائی
وب
های مناسب

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

514-807-8747

)(FEDERAL & QUEBEC
INVESTOR
ENTREPRENEUR
SELF EMPLOYED
INDEPENDENT CATEGORY
FAMILY & SPOUSAL SPONSORSHIP

VISA & VISA EXTENSIONS
FOR TOURIST, STUDENT
+ FOREIGN WORKER
HUMANITARIAN & COMPASSIONATE CASES
PARDONS
CITIZENSHIP
INLAND REGUGEE CLAIMS
PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM
)(PNP

k
k

k
k
k
k
k

اولین مشاوره رایگان خواهد بود
جهت کلیه امور مهاجرتی با زبان شیرین فارسی با من متاس بگیرید.

خواهشمندم
فقط با تعیین
وقت قبلی
مراجعه
بفرمائید

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

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

mariacottone@hotmail.com
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مهاجرت

م
دارا یا اطاع

ت!

آوردن
فرهن��گ و دینی
جدید تاثیرات بسیاری بر روی فرهنگ
صاحب��ان اصل��ی ای��ن آب و خ��اک
(«ایندی��ن» ها) گذاش��تند که در آن
خبری از “مدارای معقول” نیست.

Jamais soumis,
jamais soumise
Albert Jacquard

مهاجران هدایایی هستند که
از سرزمین خود به سرزمینی
جدید می آیند .باید عقاید،
جتارب و دید گاه های آن ها
را شکافته ،از آنها استفاده
کنیم نه اینکه آنها را مجبور به
همرنگیکنیم.
تینافرشادگهر
این روزه��ا در همه
مقاالت و اخبار و حتی زندگی روزمره
صحبت از مهاجران و اثرات فرهنگی
آن ب��ر روی فرهن��گ و اصوال هویت
کبکی است .به گو نه ای که گاه شاهد
جدال مباحثه ای نه چندان خاموش
بین س��ه جامعه کبکی ،انگلیس��ی و
مهاجرینهستیم.
البته واژه مهاجر خود واژه ای نس��بی
است که بنا بر زمان و مکان تعبیر آن
ف��رق می کند و چه عجب که کبکی
های امروز همان مهاجران دیروزند که با

در این راس��تا فرصتی پیدا کردیم که
س��خنی بس��یار کوتاه با آقای آلبرت
جاکارد ،که برای برگزاری س��میناری
در دانشگاه کبک در ترواریویراز فرانسه
به موریسی آمده بود ،داشته باشیم.
آلبرت جاکارد متولد  1925در ش��هر
لیون فرانسه اس��ت.او بعد از اتمام دو
مدرک لیسانس در ریاضیات و فلسفه
وارد دانش��گاه پلی تکنیک ش��ده و
تحصیالت خود را در رشته مهندسی
تولید ادامه داد.او در س��الهای 1966
ب��ه آمریکا س��فر ک��رد و دو دکترای
ژنتیک و دکترای بیولوژی انسانی را از
دانشگاه استانفورد اخذ کرد .تحقیقات
دانش��گاهی ،مقاالت متعدد علمی در
سطح بسیار باال ،دریافت جایزه علمی
علوم بنیادی فرانسه و کتابهای متعدد
او که بیشتر موضوع اجتماعی داشته و
بیان کننده عقیده های انسان گرایانه
اوس��ت ،همه و همه برای او شهرتی
ملی و جهانی به ارمغان آورد.
موسیوجاکاردبهتازگیکتابیمشترک
با یک نویس��نده مس��لمان الجزایری
(فادال آمارا) نوشته و نگرشی بر تفاوت،
شناسایی و کشف فرهنگها دارد.
آقای آلبرت جاکارد در مقابل س��وال
کل��ی ما درباره دیدگاه او به مهاجرین
که موضوع بحث امروز کبک است می

گوید:
...توجه کردید که من امروز در مورد
اثرات آموزش و پرورش در جامعه
صحبت کردم و تکیه بر این داشتم
که سیس��تم آموزش��ی امروز دانش
آموز را بر آن می دارد که فقط سعی
کند جزء بهترین های کالس باشد به
جای آنکه به او فرصت مباحثات علمی
بدهد .اگر ما قابلی��ت بحث و نگرش
جدید داشته باشیم ،چنین برخوردی
به ما این اجازه را می دهد که ماورای
این هرج و مرج ،بتوانیم دیدگاه های
جدید مهاجرین را هم کشف و درک
کنیم.
او سپس اینگونه ادامه می دهد:
ن��گاه کردن به ی��ک مهاجر به عنوان
یک فرد اضافی ما را به جاده غلط می
کشاند.
مهاجران هدیه هایی هس��تند که از
سرزمین خود به سرزمینی جدید می
آیند .باید عقاید ،تجارب و دید گاه های
آن ها را شکافته و از آنها استفاده کنیم
به جای اینکه آنها را مجبور به همرنگی
کنیم .
او با لبخندی آمیخته به رضایت می
گوید:
من کتابی نوشتم و برای آن به کبک
آم��دم  ،اما وقتی گس��تردگی بحث
مهاجرت را دیدم بسیار متعجب شدم.
من فکر می کنم با وجود همه تفاوتها
ما می توانیم همدیگر را درک کنیم و
با همدیگر صحبت کنیم.
او در آخر اضافه می کند:
فکر می کنم تبادل عقیده و حتی بحث
کردن راجع به مسائل اجتمائی مانند
کاری که هم اکنون در کبک انجام می
شود بهتر اس��ت از خاموش بودن در
مقابل انها ،یعنی همان کاری که ما در
فرانسه می کنیم و نتایج زیانبار آنرا می
بینیم .حت��ی در مورد مدارای معقول
هم باید عقیده ای نو ارائه داد!
نامکتابپروفسورجاکارد“فرمانبرداری
هرگز” است ،که حتی خود آن هم به
گونه ای سخنی آخر برای بیان اندیشه
ایست.

In The Name of God, The Beneficent, The Merciful
Noor Cultural Center
Centre Culturel Noor

کانون فرهنگی نور

گزارش
اجنمن
جشن
دوستداران
شب
زرتشت
یلدا

آدینه  21دسامبر 2007بار
دیگر همانند سالیان پیش در طوالنی
ترین شب سال در نقطه ای از زمان مان
که پس از آن به س��مت نور که رشدی
از ش��ناخت معرفت که تکیه بر اصالت
ایرانی مان دارد ،گرد هم آمدیم.
آمدیم تا آنچه را که میراث نیاکان مان
اس��ت ،بر نسل جدید و دور از سرزمین
م��ان بشناس��انیم و گس��ترش دهیم،
فرهنگ ایران��ی را همراه با حفظ آداب
و رس��وم آن که پاکی اندیش��ه است و
سرشار از مهر و بخشش و صداقت ،این
قسمتی از ویژه گی های فرهنگ پربار
قوم ایرانی است.

السالم علیک یا اباعبداهلل

بسمهتعالى
سرهای قدسیان ،همه بر زانوی غم است
گویا عزای اشرف اوالد آدم است
کاروان ساالر شهیدان رهسپار دیار عشق گردیده و خیمه گاه
خاندان رسالت در صحرای کربال برپاست.
با ما و دیگر شیفتگان آستان حسینی در ابراز عشق و ارادت و
سوگواری بر امام شهیدان ویاران مظلومش همنوا شوید.
با وعظ و مرثیه حجج االسالم و المسلمین:

حجة االسالم واملسلمین باقری تهرانی
و سید محمد باقر منظور االجداد
برنامه :مناز جماعت ،زیارت عاشورا،
سخنرانی ،عزاداری و پذیرایی

زمان :پنجشنبه  10ژانویه لغایت یك شنبه  20ژانویه
همه شب از ساعت  7الی 9
مراسم ویژه روز عاشورا شنبه  19ژانویه
از ساعت  10صبح و شام غریبان

مکان( :مؤسسه آیت الله خ ِویی)
7085 Côte-des-Neiges
Tel: (514) 677-4302

www.noorcenter.com

کانون فرهنگی نور

اعالم برنامه های جش��ن را آقای
درویش��علی ب��ه عهده داش��تند،
جش��ن با سرود ای ایران آغاز شد.
سپس خانم دارابی درمورد فلسفه
برگزاری جشن یلدا سخنانی ایراد
نمودند و آقای دکتر شریف نائینی
نیز گزارشی از فعالیت های انجمن
را بیان نمودند .سپس تئاتر آرش
کمانگیر که با همیاری آقایان خس��رو
ش��میرانی ،ج��واد میرفتاح��ی ،رحیم
رحمانی ،با دکلمه بس��یار زیبا به اجرا
درآم��د و مورد توجه باش��نده گان در
جشن قرار گرفت.
در گوشه ای از سالن ،میز بسیار زیبائی
که به عنوان نماد شب یلدا بو سیله خانم
شیرین تزئین شده بود ،توجه همگان
را به خود جلب می نمود .پس از صرف
شام و دسر ،چای و قهوه ،باشنده گان
با هندوان��ه و انار هدیه ش��ده از طرف
رستوران کارتیه پرس به مدیریت خانم
مهین پذیرائی شدند.

دی جی ک��والک نیز با انتخاب آهنگ
ه��ای متنوع ایرانی ،ش��ادی و نش��اط
فراوانی را در فضای جشن بوجود آورده
بود و رقص و پایکوبی تا پاس��ی از شب
یلدا ادامه داشت.
با س��پاس از تلویزی��ون ج��ام ،آقایان
نوروزی ،رضا هومن و سعید نازلو که ما
را در این مهم یاری نمودند .و بانو سارا
عباسی (تبلیغات) و بانو مهین (مدیریت
رس��توران کارتیه پ��رس) و همچنین
مدیریت تپش دیجیتال ،ویدئوخورشید،
فروشگاه سن لورن برای فروش بلیت و
آقای درویشعلی یاور جشنهای انجمن
و فرد فرد ش��ما عزیزان ک��ه همواره با
شرکت در جش��ن های ملی و سنتی،
انجمن دوس��ت داران زرتشت را مورد
تشویق و حمایت خود قرار می دهید.
روابط عمومی انجمن دوست داران
زرتشت

امریکا :رکود اقتصادی؟!
“قطعا روزهای سختی
را از نظر اقتصادی
در پیش رو داریم!”

بن برنانکه رئیس بانک مرکزی آمریکا
از وخیم ب��ودن دورنمای اقتصاد این
کشور در سال  2008به خاطر بحران
بازار مس��کن و مش��کالت موسسات
اعتباری خبر داده است.
آقای برنانکه که پس از انتشار گزارش
چند بانک سرمایه گذاری عمده درباره
رکود اقتصادی در آمریکا صحبت می
ک��رد ،از آمادگی بان��ک مرکزی برای
مقابل��ه ب��ه موقع برای حف��ظ توازن
اقتصادی خبر داد.
کارشناس��ان با اشاره به سخنان آقای
برنانکه پیش��بینی م��ی کنند بانک
مرک��زی آمریکا ب��رای مقابله با کند
شدن رشد اقتصادی ،بار دیگر در پایان
ماه ژانویه نرخ بهره را کاهش دهد.
این در حالی اس��ت ک��ه این بانک از
تابستان پارس��ال نرخ بهره را سه بار

کاهش داده و این رقم در حال حاضر
به  4/25درصد رس��یده که کمترین
حد در دو سال گذشته است.
در ای��ن حال ،موسس��ات مالی مانند
مریل لینچ و گلدمن ساکس با اشاره
به افزایش میزان بی��کاری در آمریکا
به  5درصد و ادامه مش��کالت بخش
مسکن و موسس��ات اعتباری ،از بروز
رکود اقتصادی در ایاالت متحده خبر
داده اند.
تشخیص بروز رکود به بررسی عواملی
مانند میزان ب��ی کاری ،میزان درآمد
خانواده ها ،میزان فروش کاال و تولید
صنعتی نیاز دارد و معموال تشخیص
قطعی بروز این پدیده چند ماه پس از
شروع آن امکان پذیر می شود.
کریس��تیان ولر ،کارشناس اقتصادی
موسس��ه تحقیقاتی “پیشرفت برای
آمریکا” ،می گوید ادامه بحران بخش
مسکن و موسسات اعتباری به خاطر
ناتوانی خانواده ها در پرداخت اقساط
بدهی های بانکی دورنمای اقتصادی
آمریکا را تیره کرده است.
“ما به طور قطع روزهای سختی را از

نظر اقتصادی در پیش رو داریم .هنوز
مشخص نیست آیا این به معنی بروز
رکود اقتصادی اس��ت یا نه؟ ما دچار
عدم توازن اقتصادی هستیم و بهایی
که برای آن خواهی��م پرداخت ،کند
شدن آهنگ اقتصاد آمریکا ،بروز رکود
یا هر دوی آنها است”.
متوسط بدهی خانواده های آمریکایی
در سه ماهه سوم  ،2007معادل 133
درصد از متوس��ط درآم��د آنها بوده
است .این خانواده ها به طور متوسط
 14/3درص��د از درآمد ماهانه خود را
برای پرداخت اقساط بدهی های خود
هزینه می کنند.
بعضی کارشناسان چندان به کارایی
کاه��ش نرخ بهره امیدوار نیس��تند و
آن را یک شمش��یر دو لبه می دانند.
به گفته آنها این اقدام در کنار افزایش
بی س��ابقه بهای نفت ،تزریق خارج از
کنترل نقدینگی را به بازارهای مالی
ب��ه همراه دارد و باع��ث افزایش تورم
خواهد شد.

گروه خیریه پردیس

خامن پروانه ابهری 784-0305 )514( :

MEKIC
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منایشگاه و

خانه کتاب ایران

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

:این شب ها عبارتند از
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www.plexisign.com

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












1257 Boul. Laird

Mont-Royal,
QC H3P 2T1

Cell.: (514)








































562-SOLD (7653)

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$

www.iranica.com

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

نازلترین قیمت

www.iranica.com

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

v£ ®¥œÂ› ã¹¾†

www.iranica.com

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

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

• پیــــــاده روی
:)تلفن اطالعات (مهراب

• بازی شطرجن در نیما

Ottawa Persian Radio

مدرسه دهخدا

اوتـــاوا
»«نماشـــوم

 شب9  تا7 :دوشنبه ها

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

رادیو هم صــدا

www.chinradio.com

514 369- 6313

روزهای چهارشنبه
20.30  تا17.30 از ساعت

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

514-886-4768 :تلفن

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

www
radionasim
com.

جمعه شبهای
کتابخانهنیما

رادیو بهائی

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

:رادیو نسیم
فارسی زبان

،بهترین کیفیت

خدیجه و ناصر
----------------

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

(514) 369-7955 Ext.120 :v£ ®¥œÂ› ã¹¾†

کتابخانهنیما

)514( 626-5520 :تلفن
----------

* سرویس رایگان تحویل غذا
 نفر به باال50  سفارش غذا برای:* توجه

âÅÀ¼œ jÂ›Z®• Zf £¼ÅœZ® Z é›£À²œZd

-1801 Saint-Joseph, Plateau Mont-Royal

وست آیلند
 شنبه ها:برای کودکان

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

£¼ÅœZ® Z é›£À²œZd

7701 Ostell Crescent, CDN

اجنمن فرهنگی ایرانیان

کیترینگشیراز












د اوکازیون عالی برای
چن
فروش و یا اجاره

Farkhondeh Bodaghi

کالس های فارسی

421 ) داخلی613( 244-0979

پگـاه

13

...درشهر

 شب11 تا9 :یکشنبه ها

کتابفروشی

g
Awnin

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

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX CARTIER

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

Board

¯Á¨› y£™f£˜
xÂÉœ äÅ¾†ò ä…

E-mail:plexisign@videotron.ca

Sandwich

) مارس21( اول فروردین ماه
) ژوین21( شب اول تیر ماه
) سپتامبر21( شب اول مهر ماه
)دسامبر21( شب اول دی ماه
-------------------Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.

1386دی25 d 824شمارهd 14سالd

:  ژانویه18  جمعه: بحث آزاد
خرافات و تابو شکنی

:  ژانویه25  جمعه-

: بحث آزاد
1357 مروری بر رخدادهای بهمن
__________
برنامه های کتابخانه نیما و بحث
و گفتگو برای بهتر کردن و غنی
...کردن و پیشنهادات و نظرات
 دوستان و یاران،ازهمه اعضا
کتابخانه نیما و نیز همه عالقمندان
دعوت می کنیم با شرکت فعال
 آنها را پر،خود در برنامه های ما
.بارتر سازند

-----کتابخانهنیما

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

گروه
خیـریه
پردیس
د رمونتریال با

âÅÀ¼œ jÂ›Z®• Zf £`` ` ` ` ` ` ` `¼ÅœZ® Z é›£`` ` ` ` ` ` ` ` ` `À²œZd
خامن پروانه ابهری
:متاس بگیرید

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

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

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

£¼ÅœZ® Z é›£À²œZd
âÅÀ¼œ jÂ›Z®• Zf
â fZd g£Åœ uf¯… Ú‰®› ã Z ä… £› x£™¬À ò ä¿ z £›

ÍZ Ý¾·¥› £› é¿ ä… £¼ÅœZ® Z
dfZd g£Åœ x£ÅœZ® Z é¿ ù£› Í £¿Š z Ý Â²† ä… z
(514) 369-7955 Ext.120 :v£ ®¥œÂ› ã¹¾†

www.iranica.com

(514)
784-0305

آموزش دف

تشکیل کالس های گروه نوازی

آموزش آواز اصیل ایرانی

(ردیف و تصنیف) فروش دف
(514) 485-0739
(514) 993-0739
Babai,will pay akavan: oct-nov:80
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چرا خدا انسان شد؟

hh

()1

داد بس عظیمتر از صرفاً آمرزش
شدن او در طبیعت الهی
گناهان ما از طریق مرگ مسیح بر
خدا ان
س
صورت میگیرد .خدا در
ا
ن
خصوص مینویسد« :زیرا
ش
د
ت
ا
صلیب است .خدا در تجسم در کار
:
طبیعت بشری ما شریک
تنها یک خدا هست و
خلق انسانی تازه است .خدا در کار
شد تا ما در طبیعت الهی او
خ
و
د
بین خدا و آدمیان نیز
را به
رهایی خلقت کهنه از قید فساد
ما بشناساند
شریک شویم .در شخصیت
ا
ن
جود
تنها یک واسطه و
س
ا
و تباهی است .در زندگی ،مرگ و
نی تازه
ب

ه
و
ج
و
و زندگی عیسای ناصری ،بشر
د
آ
و
دارد ،یعنی آن انسان که
رد
رستاخیز مسیح انسان دچار یک
برای آمرز
ش
گ
ن
ا
شریک پسر ازلی خدا و با او
ه
برای آمرزش گناهان ما
ا
ن
ح عیسی است؛ او
مسی 
دگردیسی روحانی شد .در مسیح کرم
ما مبیرد
 با ماه
م
د
ر
د
همارث شد .در او انسان فرزند
ش
ود
که با دادن جان خود
مبیرد
سان شدن به پروانه تبدیل شد.
خدا شد .تا پیش از ان
عهدجدید مرگ مسیح را در مرکز
بهای رهایی جملۀ
تنها شخص دوم
مأموریت نجاتبخش او قرار میدهد.
آدمیان را پرداخت»
خدا در مسیح،ای خاص پسر خدا انسانی تازه ب هوجود آورد
شی
بخ
نیز
یان
بران
(اول تیموتائوس ۲ .)۵:ع
یدارد که
از تثلیث به معن
کالم خدا ب هروشنی اعالم م 
یزیست؟
اگر خدا انسان بود چگونه م 
یکند از مشکل او را
و محبوب او بود .ولی از آن زمان
مسیح را کاهن اعظم ما معرفی م 
ات
نج
بدون مرگ مسیح فراهم آمدن
شکیل میدهد و نه تمام آن را .عالوه
یکرد و
اگر او انسان بود چگونه رفتار م 
آن را انسان بودن مسیح تلقی ت
که پسر خدا انسان شد ،از آن زمان
سی
برر
ود.
برای انسانها امری ناممکن ب
زمه
و ال
رهایی از مجازات ،انسان باید تبدیل
کل گرفت ،چگونه سخن میگفت؟ با نگاه کردن
ارد« :از همین رو الزم بود از هر بر
که رو که عیسی در رحم مریم ش
یح
جامع ابعاد مختلف معنای مرگ مس
یشم
م
شود .طبیعت گناهکار و فاسد او
ال ،طبیعت به مسیح پاسخ این سؤاالت را پیدا
یث همانند برادران خود شود تا بتواند
طبیعت بشری او در عین ح
تی
رص
و نجاتی که از آن به بار آمد ،به ف
ح
به سوی مرگ دارد ،باید شفا بیابد.
یکنیم .خدا با انسان شدن در مسیح
بشری پسر ازلی خدا بود .از آن زمان،
ولی جای تردید نیست در مقام کاهن اعظمی رحیم و امین،
م
دیگر نیاز دارد.
حال ،نکتۀ بسیار مهم این است که
عالیترین سرمشق را برای انسان
بشریت در زندگی این انسان ،یعنی
در خدمت خدا باشد و برای گناهان
هم
فرا
عاد،
اب
ین
ا
ین
تر
م
ِ
که یکی از مه
در
غلبه بر گناه ،مرگ و شیطان باید
بر جا گذاشت .عالیترین الگوی هر
یسای ناصری ،از همۀ امتیازات پسر
.)۱
۷
:
۲
یان
بران
(ع
دن
د»
هانی
کن
ر
اره
و
هان
کف
قوم
آوردن آمرزش گنا
ع
درون همین طبیعت بشری بهوقوع
انسانی خدای اوست .خدا تبلور هم
زلی خدا برخوردار شد .و اینگونه راه
ت.
اس
دی
اب
ا
انسان از مجازات
یپیوست .آنچه خارج از این طبیعت
ارزشهایی است که شخص واقعاً به
م
باز شد تا در اتحاد با او ،همۀ مؤمنان
ۀ
یح
رد
مس
آو
رگ
ود
انسانی تازه ب هوج
کالم خدا در بیان معنی م
یداد سودی به حال انسان
نها اعتقاد دارد .ولی خدا در الوهیت
روی م 
بتوانند در امتیازات پسر ازلی خدا
آ
ید.
دن
جو
ش
ی

سان
م
سود
ان
داف
از استعارههای مختلف
اه
ین
یکی از مهمتر
نداشت و قادر به شفا و احیای او نبود.
یتوانست نمونهای ملموس
صرف نم 
لت
غف
دی،
ً
دوم تثلیث ،طبیعت شریک شوند.
خدا در مسیح که غالبا مورد
یکی از این استعارههای بنیا
یتوانست
پسر خدا ،شخص
که برای شفای درختی برای انسانها باشد .او م 
اقع شده ،بهوجود آوردن انسانی نوین
ابق
مط
با متحد کردن یکی از کارهایی
ت.
استعاره یا تصویر دادگاه اس
و
بشری به خود گرفت و
احکام یا اصول اخالقی مورد تأیید
با میوۀ تلخ انجام میدهند ،پیوند
ً
زیر
ین
است .چنانکه دیدیم معموال بر ا
این تصویر ،انسان در نتیجۀ گناه
آن با طبیعت الهی خود ،آن را از
خود را با آنها در میان بگذارد و از
است .تکهای از درختی دیگر را که
با
زات
تا
شد
مجا
سان
محکومیت قرار دارد و منتظر
میشود که خدا ان
ون تبدیل کرد .ب هعبارت دیگر ،او به
تأکید 
ها بخواهد مطابق آن اصول یا احکام
در
یوۀ آن شیرین است میگیرند و آن
آن
یکند مرگ خود بر صلیب مجازات انسان
لت خدا ایجاب م 
ابدی است .عدا ِ
دشمن پا گذاشت تا از درون او م
زندگی کنند .ولی چنین اصول یا
قلمروی
ً را در محل مناسبی از درخت تلخ به
زوم
دل
ل
عا
خن،
داور
را بر خود بگیرد .به دیگر س
که گناهکار مجازات شود.
شکست دهد .او انسان شد ،او کامال
احکامی هرگز نمیتوانستند به انداز
در ارتباط با لزوم را
آن پیوند میزنند .اگر این کار ب هطرز
یده
ناد
را
ناه
تمامی جهان نمیتواند گ
قط
انسان شدن خدا ف
عت ما
ون طبی ِ
ک الگوی زنده و ملموس بر زندگی
همانند ما شد ،تا از در ِ
درست انجامشود معجزهای بهوقوع
ۀی
دف
بت
مح
ه
صلیب درک میشود .گویی تنها
بگیرد و از آن چشم بپوشد .ولی
همۀ عواملی که ما را در اسارت خود
انسان اثر بگذارند.
بر
میپیوندد .طبیعت شیرین درخت
بود
سر
ین
پ
ا
او نسبت به گناهکار سبب شد
یح
مس
خدا از انسان شدن در
داشتند غلبه کند .پیروزی بر دشمن
ولی ما در مسیح با خدا در شخصیتی
وم ،باعث شفای طبیعت تلخ درخت
خود را بهعنوان جایگزینی برای او به
که بتواند بر صلیب جایگزین انسان
د
یتوانست ب هواسطۀ یک
بشری و در شرایط واقعی زندگی
ً کی از انسان تنها م 
بهگونهای که میوۀ
ناه
یشود 
این جهان بفرستد .مسیح عواقب گ
ی
ا
طع
گناهکار شود .هر چند این ق
نخست م 
انسان به دست آید .از همین رو الزم
یک انسان روبروییم .عملها و
آن شیرین میگردد .حال خدا برای
مترین اهداف انسان شدن خداست،
بشر را که همانا رنج ،دوری از خدا
ال همانند برادران خود شود تا
مه
سالعملهای او در شرایط طبیعی و
بود او کام ً
شفای طبیعت بشر در دو مرحله ب ه
عک
ولی تنها هدف آن نیست .بر خود
و مرگ است تجربه کرد و اینگونه
شوار زندگی او را به بهترین سرمشق
بتواند آنها را برهاند.
عمل پیوند دست زد .مرحلۀ نخست
د
دن
ی،
آور
جایگزین او شد .با این جایگزین
هم
فرا
گرفتن مجازات گناه و
مسیح حتی همۀ وسوسههایی را که
زنده برای ما تبدیل میکند .رابطۀ
در انسان شدن خدا در مسیح بهوقوع
آمرزش گناهان تنها بخشی از برنامۀ
انسان بیگناه محسوب میشود.
ما انسانها تجربه میکنیم تجربه کرد
شی از وجود صمیمانۀ مسیح با خدا ،سرسپردگی،
پیوست .خدا در مسیح بخ
دن
آور
دن
جود
روشن است که بدون انسان ش
و
بزرگتر خدا بود که همانا به
و بر آنها غلبه یافت .او تا به مرگ
توکل و اطاعت کامل وی نسبت به
خود را به درخت نسل بشر که گرفتار
یتوانست برای
خدا در مسیح ،او نم 
انسانی نوین است.
حاضر نشد به گناه تن دهد و اینگونه
او ،پاکی و قدوسیت او در همۀ ابعاد
فساد و تباهی شده بود پیوند زد .در
ول
ساله
ا
آدم
ر
آمرزش گناهان ما بمیرد .چنانکه
یدارد که
کتابمقدس اعالم م 
رگ خود بر صلیب در واقع طبیعت
هی و طبیعت زندگی ،محبت بیشائبه او به همه،
با م
روست عیسای ناصری طبیعت ال
وت
سل
تفا
ن
به عبرانیان در زمینهای کمی م
می
تما
گناه کرد و با گناه آدم
کهنۀ بشری را کشت .از همین
سوزی او نسبت به نیازمندان ،فیض
بشری در یک شخص واحد به هم
دل
او دچار فساد و تباهی شد .نسل بشر
بیان میدارد« :از آنجا که فرزندان
که پولس میگوید انسانیت کهنۀ ما با
دگرگونی و و بخشش او نسبت به گناهکاران،
او در پیوستند و این پیوند باعث
که
ست
نیز
خدا
از جسم و خون برخوردارند ،او
نسلی سقوط کرده و دور از
مسیح مصلوب شد (رومیان ۶.)۶:
شم و ایستادگی او در برابر مذهبیون
در شفای طبیعت بشری شد .در عیسی ما خ
یکند
در اینها سهیم شد تا با مرگ خود،
در اسارت گناه و مرگ زندگی م 
مام مراحل زندگی خود و بخصوص
قدرتطلب و ریاکار ،همه و همه،
ت
نخستین نمونۀ انسان تازه روبروییم،
به
صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را
کند
و اگر از این وضع رهایی پیدا ن
اوج آن یعنی مرگ صلیب بر گناه با
ً شیرین شده عالیترین الگو را برای پیروی فراروی
طۀ
نق
مردگان انسانی که طبیعتش کامال
زیر کشد» (:۲ .)۱۴مسیح انسان شد تا روزی به هالکت ابدی دچار خواهد
و شیطان پیروز شد .و وقتی از
حلۀ دوم ،روحالقدس مسیح انسان قرار میدهد.
شان
شد .بهعالوه ،کتابمقدس به ما ن
بتواند برای ما و به جای ما بمیرد.
نوینی را به وجود آورد ،است .در مر
******************
برخاست ،انسان
را در قلب هر یک از مؤمنان ساکن
یح
و
مت
مس
در همین راستا کتابمقدس از
حک
میدهد که انسان با قوت،
انسانی را که دیگر ذرهای تحت اسارت
یگرداند .این پیوند دوم باعث شیرین
تالش خود نمیتواند خودش را نجات
بهعنوان واسطه یا میانجی ما سخن
م
حتی تحت تأثیر گناه و پیآمدهای
یا
شدن طبیعت هر یک از ما میشود.
یگوید .برای اینکه او بتواند این نقش
هد .او اسیر است و نمیتواند خود را
د
م
آن زندگی نمیکند.
آنچه خدا در تجسم ،یعنی در تولد،
آزاد کند .همچنین باید توجه داشت
را بازی کند باید انسان باشد .پولس
برای انجام این کار ،او باید انسان
دگی ،مرگ و رستاخیز مسیح انجام
به شاگرد خود در این که محکومیت به مجازات ابدی تنها
شفای انسان با پیوند و شریک زن
میبود.

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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تاریخ جدید:

عکس ماه:

جمعه  8فوریه 2008
محل اجرا سالن دبی کالرک
(دانشگاه کنکوردیا)

همایش شیرخوارگان حسینی در تبریز

کلیه خدمات عروسی
و تزئین سفره عقد

شیرین افشاری
Shirin Afshari

تاریخ جدید اجرای منایش « زنها چه میخواهند » جمعه  8فوریه 2008
محل اجرا سالن دبی کالرک (دانشگاه کنکوردیا)

Tel.: 450.689.4393
Cell.: 514.993.6843

Concordia University
D.B. Clarke Theatre
1455 de Maisonneuve W.
)(Montreal

sofre_aghd@yahoo.ca

رستوران کارون
www.sweetwedding.ca

(514) 483-6990
7421 Harley

در

ب NDG
قل

ق
لیه ماهی
با پلو

Montreal, QC H4B 1L5

FREE

DELIV
ERY

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

با نا
ن
ت
ا
ف
ت
و
ن
تازه
خشخاشی

انواع خورش

با کیفیت استثنائی
و بهای مناسب

خورش قورمه سبزی
خورش قیمه
خورش کرفس
باقال پلو ماهیچه
زرشک پلو با مرغ
سبزی پلو ماهی

انواع ساندویچ

ساندویچ کوبیده
ساندویچ اولویه
ساندویچ زبان
ساندویچ بندری
ساندویچ مرغ
ساندویچ کوکو
سبزی
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یخبندان تهران:

مدیر فرودگاه
امام خمینی
برکنار شد

وزارت راه و ترابری ایران غالمحسین
باقریان ،مدیرعامل فرودگاه بین المللی
امام خمینی را برکنار کرد.
به نظر می رس��د دلیل این تصمیم،
تاخیر طوالنی در انجام پروازهای بین
المللی و نابس��امانی در امور فرودگاه
در طی روزهایی بوده است که دمای
هوا در پایتخت ایران به شدت کاهش
یافته بود و برف و کوالک ،حمل و نقل
در این شهر را با مشکل روبرو ساخته

بود.
بارش برف بی سابقه در تهران در هفته
اخیر باعث ش��د در مقاطعی طوالنی
رف��ت و آمد زمینی به ف��رودگاه و از
فرودگاه ناممکن شود و برخی مسافران
تا  72ساعت در فرودگاه امام خمینی
منتظر انجام پروازشان بمانند.
در طی این مدت امکانات رفاهی کافی
برای رفع نیاز مسافران منتظر وجود
نداشت و برخی منابع خبری از فقدان
سازماندهی برای برخاست و نشست
پروازهای خارجی خبر داده اند.

از جمله برخی شاهدان عینی عنوان
کردند در طی مدتی که پروازها بطور
کامل متوقف ش��ده بود و مس��افران
زیادی اجبارا در فرودگاه مانده بودند،
تنها رستوران موجود در این فرودگاه
توان پاس��خگویی ب��ه نی��از فزاینده
مشتریان را نداشت و صفهایی بسیار
طوالنی برای تهیه غذا از این رستوران
ایجاد شده بود.
(در همین ش�ماره گزارش شاهد
عینی ،دکتر بهارنوری را از تهران
بخوانید :صفحه)24:

ف��رودگاه بین المللی امام خمینی در
 30کیلومت��ری
جنوب تهران قرار
دارد.
ورود ی��ک جبهه
هوای سرد به ایران
و بروز س��رمای
بی سابقه ،باعث
اخالل در فعالیت
فرودگاهشهرهای
رشت ،کرمانشاه،
هم��دان ،خرم

آباد ،ایالم ،ش��یراز ،و اهواز نیز ش��ده
است.

مشاور امالک

جتاری و مسکونی
در خدمت هموطنان
سراسر مونتریال

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 ایرانی

بدون
ن
ص
ب
دیش
(از طر
یق

ا
ینترنت)
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Elegance

Leasing

& Financing
With or Without Credit

Montreal, Qc. H4B 1T6

(2nd floor) 
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FOR LIMITED TIME

$27900

2007

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

LEASE FOR

$499.00 /month

Purchase

$ 399.00 /month

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






















































































































HONDA

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

www.autoultima.com
















6400-A St-Jacques W.
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 زرشک پلو مخصوص آشپز،خرچنگ
، آبگوشت روی هیزم، قرمه سبزی،ما
،(کباب ترش) باقالی پلو با ماهیچه
جوجه،کبابسلطانی،میرزاقاسمی
 سوالکی، شش کباب،کباب
انواع دسرهای ایرانی و چای خوش
عطر الهیجان آماده پذیرایی از
.هموطنان عزیز می باشد
.لطفا شراب و آبجوی خود را بیاورید

در زیباترین نقطه پرنس آرتور

،به مونتریال می آئید

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


































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













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

TOYOTA

$18900

CAMRY LE

2007

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

$299.00 /month

Purchase
$ 269.00 /month

BALANCE OF
WARRANTY
MANUFACTURIE















































































































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

 2007رخت بر بست!

زنده باد !2008
سرانجام خالص شدیم.
سال  2007تمام شد.
اما بدبیاری هائی که در این س��ال بر
ما رفت چه پیامدی در س��ال 2008
خواهند داشت؟
معلومنیست.
کمی خوش بینانه آرزو کنیم.

جای خ��ود در نقش
سوم برگردد و باالخره
– به کمک ش��ما -از
ح��زب م��ا ی��ک یا 2
نماینده به مجلس راه یابند!

انتخابات در کبک

کمیسیون
Bouchard Taylor

ح��زب  Quebec Solidaireچش��م
امید داش��ت ک��ه در انتخابات مارس
 ،2007حداقل در ح��وزه ای که من
در آن نامزد شده بودم ،یک کرسی در
پارلمان کبک به دست آورد.
بخت به ما پش��ت کرد و من با فاصله
کمی دوم شدم.
ولی بدتر از آن ،نشستن ماریو دومون،
در کرسی ریاست اپوزیسیون رسمی
کبک بود ،چراکه پ��س از آن جهان
سیاست در کبک رنگ  ADQگرفته
است.
ه��م لیبرال ها و ه��م  PQمرتب می
کوشند سر در آخور ماریو دومون کنند
و گوی س��بقت عوام پس��ندی را از او
بگیرند:
تقلیل برنامه های اجتماعی ،خصوصی
سازی در اقتصاد و حتی در بهداشت،
پیشرفت قومی گرامی در تعریف هویت
ملی ،اصرار بر افزایش ثروت و کاهش
مالیات به جای تقسیم ثروت از طریق
سیستم مالیاتی عادالنه تر و ...و...
شاید در سال  2008دولت اقلیت ژان
شاره ،س��قوط کند ،ماریو دومون ،به

دیداری کوتاه

سرانجام تمام شد.
منظ��ره ناپس��ند بعض��ی از گفتار و
برخورده��ای س��یخکی (!) و گاه
نژادپرستانه تنی چند از افراد در مقابل
کمیسیون – که ش��مار کمی بودند
ولی آس��یب زیادی رساندند -به پایان
رسید.
این کمیسیون باید کار خود را می کرد
تا بهانه و پیراهن عثمان را از دس��ت
عوامفریبانی مانند ماریو دومون ،خارج
کند.
ولی دیگر تحمل جامعه به لب رسیده
بود چ��ون نح��وه پوش��ش جنجال
آفرینانه مطبوعات که از هر کاهی ،کوه
میساخت ،کار کمیسیون را هم دشوار
کرده بود.
آتش نش��ان میرفت که به آتش بیار
تبدیل شود!
ش��اید جمع بندی کمیسیون  B-Tو
گزارش آنان در  2008این صدمات را
جبران کند و تب تنش های اجتماعی
را علیه مهاجرین و اقلیت ها بخواباند.

امیرخدیر....
با دکتر

هارپر ،دیون و جک
لیتون

باالخره  NDPب��رای اولین بار در 20
س��ال اخیر به یک کرس��ی در حوزه
 outremontدر سپتامبر  2007دست
یافت.
ولی چه حاصل برای اینکه پیروزی در
شرایطی به اندازه استثنائی وقوع یافت
که شاید قابل تکرار نباشد.
هر چه هست در س��ال  2007دخل
آبروی کانادا در دنیا به دس��ت دولت
هارپ��ر ،در آم��د .فرمانب��رداری او از
سیاس��ت های جن��گ جویانه بوش،
در افغانس��تان ،نفی اهمیت تغییرات
جوی و محی��ط زیس��تی (Global
 )Warmingو پایمالی بیشرمانه پیمان
کیوت��و ( ،)Kyoto Accordحیثی��ت
دیرینه کانادا را –هر چند اصالت واقعی
نداشت و فقط در حد حفظ ظاهر بود-
کامال بر باد داد.
دولت او هم ش��اید در س��ال 2008
سقوط کند.
اس��تفن دیون ،هم به خ��ود آید و در
نقش نخس��ت وزیر یک دولت اقلیت
ب��رای حفظ قدرت مجب��ور به جلب
هم��کاری  NDPو پذیرفتن برخی از
سیاست های آن حزب شود.
زنده باد سال  ،2008سالی بدین گونه
که آرزو کردیم!

www.skylawn.net

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

0

برای آگاهی
نیاز بیشتر در مورد کلیه
با م های مسافرتی خود
شاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

امیر:

8-1588 Ex.: 24

9

Phone: 514-38

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

Edmonton Office
72A-4003-98 Street
Edmonton ,AB T6E 6M8
Phone: 780-468-3331
Toll free: 1-866-845-8472

Head Office
433 Chabanel West, #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone: 514-388-1588
Fax: 514-388-2815
Toll free: 1-877-SKY)LAWN(759 5296

Toronto Office
14 Holloway Road
Markham , Ontario L3S 4P4
Phone: 416-748-1588
Toll free: 1-877-SKY)LAWN(759 5296
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درنگی بر خبرهای کبک و کانادا
______
علی اشرف
شــادپور
_______

جلسه خنست وزیران
کانادا و نتایج حاصله
از آن















له نویسان
مقا
ر کانادا این روزها ک خود»،
دیدن کش
نامدار بجای «سائ الند!!».
م
قتصادی،
مند همسایه را می  ،از نظر ا
2
«
سال 008
منی رسد.
ا
آشکار ش��ده است-
د
ا
ن
ا
ک
ر
CARUSO COIFFEUR UNISEX
ی به نظر
ممکن است کانادا را  -د ندان آسان
سال چ




























جهان��ی را 
هم در برگیرد.

بنابر این ،سال ،2008
از نظر اقتصادی سال
آسانی به نظر نمی رسد.
به این ترتیب ،جلس��ه نخست وزیران
کانادا در اولوی��ت قرار گرفت تا پیش
«ما دیکتاتور نیستیم
بینی های الزم را بکند .نخست وزیران
کان��ادا قب��ل از مالقات ب��ا هارپر ،در
کهخودســـرانه
یک جلس��ه جداگانه ،برای هم آهنگ
پول بپردازیم!»
کردن نقطه نظرهای خود
ای!» ب��ه بحث و تب��ادل نظر
مبلغ افز
پرداختند.
م کن و بر
«تعارف ک
باالخره هارپر هم مالقات با
همتایان خود را ،که دومین جلس��ه از
فضای خبری هفته های گذشته این نوع از ژانویه  2006است ،پذیرفت.
را جریانات عید نوئل و سال نو مسیحی وی ع�لاوه بر برنامه نخس��ت وزیران
از یک سو ،و هوای متغیر کره زمین از استانها و تری توری ها ،سه موضوع را
نیز در نظر داشت که مطرح کند:
سوی دیگر ،پر کرده بودند.
خریدهای نوئل ،جش��ن های سال نو ،رفورم در مجلس سنا ،افزایش کرسی
حراج ها و آب کردن کاالهای مانده و های مجلس عوام و محدودیت قدرت
غیره بخش بزرگی از رسانه ها را بخود فدرال برای هزینه ها.
قبال اعالم ش��ده بود که دولت فدرال
اختصاص داده بودند.
برف و سرمای روزهای آخر پائیز و اول یک میلیارد دالر در اختیار اس��تانها و
زمستان هم به نوبه خود بخش دیگری تری توری ها ق��رار خواهد داد که به
از رسانه ها را اشغال کردند .برف های هزینه های یاد شده برسانند ،مشروط
سنگین باعث خوشحالی برف دوستان بر آنکه بودجه ف��درال در پایان فوریه
یا اوایل مارس به تصویب مجلس عوام
و موجب دردسر برف روبان گردید.
ولی هوای گ��رم و باران های نابهنگام برسد .هارپر این تدبیر سیاسی را یکبار
بهاری دسته دوم را خوشحال و دسته دیگر ه��م در قبال حزب بلوک کبکوا
بکار برده بود.
اول را دمق کرد.
البت��ه انتخاب��ات مقدماتی ریاس��ت نخس��ت وزی��ران کان��ادا و رهب��ران
جمه��وری همس��ایه جنوب��ی را هم اپوزیس��یون ن��ه مبل��غ یاد ش��ده را
نباید دس��ت کم گرفت ،بگونه ای که پذیرفتند و نه شرط را .استفان دیون،
حتی مقاله نویس��ان نامدار هم بجای رهبر لیبرالها ،گفته است که او از کمک
«سائیدن کشک خود»« ،نمد همسایه های مالی فدرال حمایت خواهد کرد،
ولی مبلغ اعالم ش��ده کافی نیست .او
را می مالند».
بهرحال ،اگر اینها ه��م نبودند ،در اثر هارپر ،را به تکروی متهم کرده و افزوده
تعطیل ارگان ه��ای اداری ،خبر مهم اس��ت که نخس��ت وزیر در این مورد
دیگری هم نبود که جلب توجه بکند .قبال با نخس��ت وزیران استانها و سایر
مهمترین خبر دو هفته اخیر در سطح طرفهای ذینفع مشورت نکرده است .او
کش��ور کانادا ،جلسه نخس��ت وزیران می گوید:
استانها و «تریتوری»های این کشور در «وقتی موضوعاتی مهم مانند صنعت
مهمانی شامی بود که جمعه شب  11توریسم و صنایع جنگلی و کارخانه ا ی
ژانویه ،در منزل استفان هارپر ،نخست مطرح است که در اثر قوی شدن دالر
کانادا و افزایش قیمت انرژی آس��یب
وزیر کانادا ،برگزار شد.
قبل از تشکیل این جلسه ،مطالبی که دیده اند ،باید بگونه تیمی کار کرد ،نه
قرار بود در آن مطرح ش��ود ،از سوی فردی ».جک لیتون ،رهبر  ،NDPهم
بعضی از نخست وزیران و سران احزاب می گوید« :متاسفانه یک مهمانی شام،
اپوزیس��یون مورد گفتگو قرار گرفته در مدت دو سال ،حکایت از فدرالیسم
باز نمی کند».
بود.
فکر تشکیل چنین جلسه ای هنگامی به این ترتیب ،مالحظه می ش��ود که
بوجود آمد که در م��اه نوامبر ،بخاطر یک میلیارد کمک هارپ��ر ،نه تنها از
صع��ود دالر کانادا به اوج بی س��ابقه ،سوی نخس��ت وزیران ،بلکه از سوی
بعضی از جنب��ه های اقتص��اد کانادا احزاب اوپوزیس��یون و شرکتها و سایر
تحت تاثیر آن قرار گرفت و ژان شاره افراد ذینفع نیز مورد انتقاد قرار گرفته
با همتایان خود به مشورت پرداخت .است .مخصوصا مشروط کردن آن به
بیش از همه صنایع جنگل و تولیدات تصوی��ب بودجه موضوع را پیچیده تر
کارخانه ای از این ضربه آسیب دیدند و هم کرده است.
تعداد زیادی از کارگران این دو بخش بای��د توجه داش��ت که اگ��ر بودجه
تصویب نش��ود ،نتیجه آن انتخابات
شغل خود را از دست دادند.
دو اس��تان کبک و انتاریو از این بابت عمومی خواهد بود که در آن صورت
پیروزی کنس��رواتورها ،از هم اکنون،
بیشتر از سایر استانها متضرر شدند.
کبک به عن��وان اقدام عاجل و کمک زیر سوال رفته است .زیرا طبق آخرین
ب��ه دو بخش آس��یب دیده ،ش��رکت نظرس��نجی در ایالت آلبرت��ا ،زادگاه
های مربوطه را مخیر نمود ،به منظور هارپ��ر ،لیبرالها با افزای��ش دوپوئن،
ایجاد تسهیالت جهت خرید ماشین  35درصد و کنس��رواتورها با کاهش
آالت جدید ،مالیات های خود را دیرتر دو پوئن 33 ،درصد حمایت عمومی
بپردازند .سپس ش��اره از دولت فدرال را کس��ب کرده اند .به این ترتیب ،در
خواست تا به آنانی که شغل خود را از صورت پیش آمدن انتخابات زودرس،
دست داده اند کمک مالی فوری بکند .هر کدام از احزاب لیبرال یا کنسرواتور
از طرف دیگ��ر عالوه بر درخواس��ت که برنده ش��ود ،باز هم ش��اهد یک
کمک به صنایع جنگل و کارخانجات ،دولت اقلیت خواهیم بود.
ماریو دومون ،برای سرمایه گذاری در اثر دیگر تصویب نشدن بودجه عبارت
بخش تاسیس��ات مخصوصا در بخش از ای��ن خواه��د بود ک��ه همین یک
میلیارد دالر هم ص��رف بازپرداخت
ترانزیت عمومی ،اصرار می ورزد.
همچنین یکی از س��خنگویان  PQبه بدهی های دولت کانادا خواهد شد که
نخست وزیر کبک توصیه می کند که به  467میلیارد دالر بالغ شده است.
 600میلیون دالر کمک بیشتر برای با وجود این هارپر گفته است:
بهبود شرایط آموزش فوق دبیرستانی «ما در دوره ای زندگی می کنیم که
از دول��ت فدرال مطالبه کن��د و برای اقتصاد رو به ترقی کانادا ،در تاریخ این
پرداخ��ت  450میلی��ون دالر بدهی کشور ،هرگز به این قدرت نبوده است.
دولت ف��درال برای جبران خس��ارت نرخ بیکاری در کمترین سطح خود
ناش��ی از طوفان یخ س��ال  ،1998آن در  30سال گذش��ته است .در میان
کشورهای  ،G7ما تنها دولتی هستیم
دولت را تحت فشار قرار دهد.
از اینها گذش��ته ،رک��ود اقتصادی در که بدهی های خود را کم کرده است.
آمری��کا –که آث��ار آن از ه��م اکنون ولی ما نباید آس��یب پذیری اقتصاد
چندان
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فراموش کنیم».
باالخره ،جمعه شب  11ژانویه فرا رسید









و نخس��ت وزیران کانادا به خانه هارپر 











رفتند و  4/5ساعت در آنجا بودند.


























































روز شنبه  12ژانویه گازت نوشت :



«نخست وزیران کانادا از خانه استفان





































هارپر گرسنه (؟) بیرون آمدند ».







































البته منظور گزارشگر گازت گرسنگی 
غذائی نیست .چون با توجه به منوی
سرو ش��ده ،نباید به مهمانان زیاد بد
گذشته باش��د .گویا منظور گزارشگر
گازت زبان حال نخست زیران کبک و
انتاریو است که گفته باشند «تعارف کم





514-738-2842 
کن و بر مبلغ افزای».










514-738-1336 
گفتنی است که کبک و انتاریو بیش از
سایر جاها آسیب دیده اند و به مبالغ










بیشتری نیز نیاز دارند تا این دو صنعت





































در آنجاها احیا شود.
شاره ،قبل از مالقات با هارپر ،به همتای


















5783 Cote-Des-Neiges
اونتاریائی خود گفته بود:










«سهم کبک از این کمک  217میلیون


















دالر خواه��د بود که فق��ط ده درصد 
Elendale & Cote Ste-Catherine
کمک های الزم ب��ه صنایع جنگل و
کارخانجات را تامین می کند .این اصال
کافی نیست .بدتر از آن ،مشروط بودن
کمک است ،یعنی کارگران کبک باید
صب��ر کنند که بودجه تصویب ش��ود
آنگاه ...باید خیلی فوری به آنان کمک
شود».
نخست وزیر انتاریو هم ،با بیان مطالب
مشابهی ،این کمک را ناکافی دانسته
اس��ت .ولی هارپر ،علیرغم انتقادات و
تقاضاهای افزایش مقدار کمک ،سفت
و سخت در موضع خود ایستاده است،
نه مبلغ را اضافه می کند و نه ش��رط
را ملغ��ی می کند .دلیل ملغی نکردن
شرط را بهتر است از زبان وزیر دارائی
کانادا بشنویم که می گوید:
«ما یک دموکراسی هستیم .اول باید
بودجه تصویب شود ،بعد مبلغ معهود
Groupe Sutton Sur L'ile.
پرداخت گردد .ما دیکتاتور نیستیم که
Courtier Immobilier Agree
خودسرانه پول بپردازیم».
Bur.: (514) 769-7010
ژان شاره ،بعد از خروج از منزل هارپر،
Cell.: (514) 815-6344
به خبرنگاران گفت که نخست وزیران
Fax:(514) 769-7030
پیش��نهادات زیادی به نخس��ت وزیر
www.suttonquebec.com
G. Veulet Ramazanpour B.A.
gramazanpour@sutton.com
کان��ادا دادند ،ول��ی او هیچ قولی نداد.
Agent Immobilier Affilié
باید صبر کرد و دید تا چه حد همراهی
خواهد کرد.
در پای��ان گفتن��ی اس��ت ک��ه تنها
پنج دقیق��ه از وق��ت مذاکرات صرف
موضوع اصالحات در سنا ،که از موارد
پیش��نهادی هارپر بود ،ش��د .بقیه 3
ساعت تماما به بحث و گفتگو در باره
اقتصاد گذشت.
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INDIVIDUALS, COUPLES AND FAMILY THERAPY
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McGill University
CLINICAL PSYCHOLOGIST
PSYCOLOGUE CLINICIEN
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- FEAR OF FAILURE
- PANIC ATTACK
- PHOBIAS - WEIGHT CONTROL
- PAIN CONTROL
- SMOKING CESSATION
- SELF HYPNOSIS TRAINING
- GOAL IN LIFE THERAPY

ydZgx£›g ®¥˜d
Dr. Zamanzade, M.Sc

Montreal, QC H3H 1V2

Psychotherapy
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)Tel.: (514
578-5411

Cote-Des-Neiges #1109

3555

با بهترین جتربه و سرویس

1-866-421-AMRO

قابل توجه هموطنان عزیز ایرانی
آژانس هواپیمایی AMRO
واقع در وست آیلند با همکار ایرانی

برای آگاهی بیشتر
در مورد کلیه
نیازهایمسافرتی
خود با مشاور مجرب
فارسی زبان تماس
بگیرید.

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

یش
قمه
ست
داری
ئین
توا و

آرش

KLM, LUFTHANSA,
AIRWAYS
AIR FRANCE, BRITISH
, QATAR,
ES
AT
SWISS AIR, EMIR
RWAYS,
AI
IT
IRAN AIR, KUWA
DA,
NA
CA
AUSTRIAN,AIR
C,
RO
MA
ROYAL AIR

بهترین نرخ به تمامی کشورهای
دریای کارائیب (کوبا ،دومینیکن
ریپابلیکو)...

OTTAWA
1393 Carling Ave
Hampton, Park Plaza, K1Z 7L6
Tel.: (613) 792-1805
Fax: (613) 792-1808
travelinfo@amrotravel.com

_____________
Ottawa
Toronto
Calgary
Vancouver
New York
Washington
Los Angeles
San Diego
Miami
Seattle
Dallas
New Jersey

________________

AMRO TRAVEL
ساعات کار :روزهای
هفته از ساعت 9
تا  18شنبه ها :از
ساعت  10صبح تا
 3بعدازظهر

AMRO TRAVEL

MONTREAL:
11809, Pierrefonds Blvd. Qc
Tel: (514) 421-0244
Fax: (514) 421-0326
travel@amrotravel.com
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م.رضا علیدوستی

توجه:

_____________
آشنایی با انواع غذاها در
کشورهای مختلف نه تنها
راهگشای خوبی هنگام
انتخاب در رستوران
هاست بلکه دریچه ایست
به فرهنگ های گوناگون.
از بر کردن فهرست زیر
یقینا بیش از یک بار در
زندگی به آبرو ،جیب ،و
شکم گرسنه یکایک ما
کمک خواهد کرد!
_________________

fd
›®˜¯ –¾Ì
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820 Atwater

Montreal, QC H4C 2H1

(514) 933-0-933

سوس سبز رنگ
همراه سوشی “واسابی”
نام دارد و بسیار تند است و
گیاه خرد شده صورتی رنگ
همراهش زنجبیل است که
تند و محرک می باشد.
  Sashimiتکه های خامماهی ُتـن یا سالمون و ماهی
های دیگر است و بیشتر
مناسب سوشی خواران قهار
است تا افراد تازه وارد!
  Nigiriقطعات ماهی خامو گاه پخته است که روی یک
بلوک کوچک از برنج پخته و
به هم چسبیده قرار میگیرد و
با نواری از علف دریایی به هم
میچسب .د
  Makiقطعات ماهی ،میگو،یا خرچنگ که دراز بریده
شده همراه آووکادو یا خیار یا
هویج یا آمیخته آنها در لوله
ای که با برنج شفته و علف
دریایی پیچیده و به صورت
استوانه های کوتاه بریده و سرو
میشود( .از نظر هندسی شبیه
مسقطی) نوع فقط گیاهی
ماکی هم وجود دارد.
  Conesشبیه ماکی است بااین تفاوت که به جای استوانه
شبیه بستنی قیفی است.

غذاهای
ایتالیایی:

(در زبان ایتالیایی کلمات
تقریبا چنانکه نوشته میشوند
تلفظ میگردند ،مگر در
مواردی مثل حرف س که چ
تلفظمیشود)
  Affumicatoدودی  Aglioسیر  Agnelloبره  Alfredoسوس پنیر و خامه  Arrabiattaسس تند گوجهفرنگی فلفل چیلی و سیر
  Arrostoبریان  Bisteccaاستیک  Bologneseسس گوشت  Carbonaraسس خامه بانخود فرنگی و گوشت خوک
  Dolciشیرین ،کیک Formaggioپنیر  Forno, Al fornoبریانیا پخته
  Frescoتر و تازه ،خام وناپخته
  Funghiقارچ  Gnocchiلقمه های کوچکپخته شده خمیر که با سوس
سرو میشود
  Grigliaبا آتش یا گرما وبدون روغن سرخ شده
  Insalata Verdeساالد(سبز)
 Manzoگوشت گاو
 Marinaraسوس گوجه
فرنگیسنتی

داد و ستد
یا بیزنس با
ایرانیان
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De Kebab

  Agnelleگوشت بره  Bearnaiseسوس مایه ای(مایه به معنای خمیره اولیه)
که از آمیخته شراب سفید،
تخم مرغ و کره درست میشود
  Beurreکره  Bifteckکباب (بیفتک)  Boeufگوشت گاو- -  Bouruignonneپختهشده در شراب ،خوک و پیاز
(بورگینیون)
  Champignonsقارچ(شامپینیون)
 Chouکلم ( Consommeکونسومه)سوپ شفاف
  Coqخروس  Epinardsاسفناج  Escargotحلزون زمینی(اسکارگو)
  Florentineآمیخته بااسفناج(فلورانتین)
  Foieجگر یا کبد (فوآ)  Fromageپنیر (فروماژ)  Hollandaiseسس زردهتخم مرغ آمیخته با لیمو ترش
  Jambonگوشت خوک(ژامبون)
  Jusآب میوه و عصاره  Lapinخرگوش  Legumesسبزی ها  Noixآجیل  Oeufتخم مرغ  Painنان  Poissonماهی  Pomme fritesسیبزمینی سرخ شده
  Potageسوپ  Pouletمرغ (بریان)  Rizبرنج  Rouileرب آمیزه گوجهفرنگی ،فلفل ،روغن زیتون
و سیر
  Sauce a Vinسوس شراب  Steak Fritesاستیک(کباب) با سیب زمینی سرخ
شده
  Tomateگوجه فرنگی Veau -گوساله

(گروهی از
غذاهای ژاپنی)

اتیکت

La Maison
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Lionel Groulx

اصول پایه
معاشرت ...

سوشی

غذاهای فرانسوی:

AMRO

اند.
ت به
بند
د با
سین
تدار

پنجــره دوستی

ب��ا توجه به اصرار عزی��زان از ابتدای
شروع بحث اتیکت ،در یکی دو شماره
آینده گریزی خواهیم زد به “اتیکت
داد وستد یا بیزنس با ایرانیان”.
همه ما خاطرات تلخ و شیرین زیادی
در معامالت با هموطنان داشته ایم.
همچنین در آینده ای نه چندان دور
به “تعارف” ،زیبایی ها و خس��ارت
ه��ای گاه جبران ناپذی��ر فرهنگی،
روانشناس��ی ،اجتماعی و اقتصادی
این نشانه بارز فرهنگ و تمدن ایرانی
خواهیم پرداخت.

 Melanzaneبادمجان
  Olioروغن Pencettaگوشت خوک
ورقه شده
  Pesciماهی Pomodoroسوس گوجه فرنگی
  Polloمرغ  Primaveraهمراهسبزیجات
  Porsciuttoگوشت خوک بهروش ایتالیایی
  Puttanescaسوس گوجه باروغن و سبزی ها
  Risottoبرنج  Tiramisuنوعی دسر کیکاسفنجی با الیه های خامه،
قهوه اسپرسو و رام (عرق
نیشکر) درست میشود.
  Tortelliniتکه های تا شدهپاستا که با گوشت ،پنیر و یا
سبزیها پر شده باشد
  Vitelloگوساله Zuppa -سوپ

پاستاها:

  Capelliniپاستای بلندو باریک که به موی فرشته
معروف است
  Farfalleپاپیونی  Fettuccineدراز و پهنو پَخ
  Fusilliمارپیچی  Penneنازک لوله ای  Rigatoniکلفت لوله ای  Taglioliniبلند و باریک ومسطح (پَخ)

غذاهای چینی:

  Lo Meinرشته سرخ کردهنرم که با گوشت ،مرغ یا میگو
و سبزیهای سرخ شده سرو
می شود
  Chow meinرشته سرخکرده برشته که با گوشت ،مرغ
یا میگو و سبزیهای سرخ شده
سرو می شود
 General Tao’s Chickenگوشت تیره رنگ مرغ (ران
و )...که معموال با کلم براکلی
پخته سرو میشود
  Sesame Chickenمرغسرخ شده همراه سس
شیرین سویا و کنجد
  Chop sueyدر لغت بهمعنای باقیمانده غذاست
وآمیخته گوشت و سبزیهای
خرد شده است.
  Fortune cookieاختراعرستوران ژاپنی تیگاردن در
سان فرانسیسکو است و امروزه
به عنوان “بیسکویت شانس”
در بسیاری از رستورانهای
چینی سرو میشود و معموال
در آن فال یا یک مثل چینی
وجود دارد.
  Mongolian beefگوشتیکه معموال روی تنور باز سرخ
میشود گوشت مغولی نام
میگیرد.

غذاهای

اتیکت

عربی:

  Arayessساندویچ بره سرخکرده
 Ataif, gatayef, kataifپنکیک های کوچک که در
آنها پنیر پر شده و روی آنها
شیرهمیریزند
  Baba Ghanoushبادمجانکباب شده با روغن زیتون،
ارده ،آب لیمو و سیر له شده
درست میشود
  Baharat bjarمخلوطادویه عربی
  Bamiaخورشت بامیه باگوشت بره
  Baklawa baklavaباقلوا  Ejjeاملت عربی  Falafelکوفته نخود با ادویهفراوان
  Fatayerورقه های نازکنان که قبل از پختن مرغ،
پنیر یا گوشت در آن پیچیده
شده ،در مراکش به آن بریوات
میگویند.
  Fattoushساالد نان برشته،خیار و گوجه فرنگی
  Foulباقالی  Haleebشیر  Hommusنخود پختهآمیخته با ارده
  Jebneپنیر سفید  Kabsaچلو گوشت سنتیعربی
  Kibbehکتلت  Kouziبره درسته که رویبرنج پخته شود
  Labenahماست چکیده  Lahma Bi Ajeenپیتزایعربی
  Ma’amulشیرینی خشکیکه با خرما درست میشود
  Mehshiدلمه Musakhanنوعی مرغ پختهبا سماق
  Sambusekمثلثهایی ازنان نازک پر شده با گوشت و
پنیر و مرغ
  Shawermaکباب ترکی  Sheeshaقلیان(خوراکی نیست! ولی در
لیست بعضی رستورانهای
عربی دیده میشود)
  Shish Taoukجوجه کبابزغالی

ادامه در صفحه30 :

باید اعت��راف کنم افتخار آش��نایی
هموطنانی را دارم که در میان صادق
ترین ،فهمیده ترین و محترم ترین
مشتریان تاریخ فعالیت اقتصادی من
بوده اند و در عین حال همه ما معدود
کس��انی را می شناس��یم که مانند
بسیاری از بیگانگان از روی ندانستن
با کردار نادرست شان موجب آزردگی
خ��ود و دیگ��ران را فراه��م آورده با
س��وء استفاده ها و رفتارشان محیط
صمیمی و ش��اد تجاری را به ج ّوی
خسته کننده تبدیل نموده ،مرزهای
ادب و احترام و دوس��تی و معامله را
نادیده انگاشته و در نهایت همه را از
بین برده اند.

دچار مشکل میشوند؟
 -2بدترین و بهترین خاطره شما از
کار با ایرانیان چیست؟
 -3آی��ا ایرانیان بهتری��ن یا بدترین
مشتریان یا کسبه هستند؟
 -4راه ه��ای صحیح داد و س��تد با
ایرانیانچیست؟
 -5اعتماد و رودربایستی و گفتار غیر
مس��تقیم و کنایه بیشتر به تعمیق
دوستی کمک میکنند یا ُرک بودن؟
 -6آیا با هموطنان منصفانه ولی مثل
خارجی ها رفتار کردن بهتر است یا با
تعارف و پیچیدگی؟
 -7چه سوال های دیگری باید در این
باره مطرح و پاسخ داده شود؟

در مجموع به موارد کلی زیر خواهیم
پرداخت:

در ای��ن بخش ما را ی��اری کنید ،از
خاط��رات تلخ و ش��یرین خ��ود در
«بیزن��س» ب��ا هموطن��ان برایمان
بنویسید.

 -1چرا و چگونه ایرانیان در کار با هم
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گوناگون...

(اشپیگل)

بسیاری از پدران و مادران در سالهای
آغازین یادگیری زبان مادری ،کودکان
خ��ود را وادار ب��ه فراگی��ری چند زبان
میکنند .کارشناسان میگویند ،فشار
به کودک ب��رای یادگیری زبان ،ممکن
است بعدها دشواریهایی برای کودک
به وجود آورد.
از دید بس��یاری از پ��دران و مادران ،در
عصر جهانیش��دن ،دانش زبانی اساس
پیشرفت شغلی مناسب است .از دیدگاه
روانشناسی رشد ،یادگیری چند زبان
در خردسالی مزیتهای خاص خود را
دارد.
ب��ه عقی��دهی نیک��وال کوپلیکین��چ،

روانش��ناس و کارش��ناس وی��ژهی
فراگیری زبان ،که فرزندان خود را به
شیوهی س��ه زبانه تربیت کرده است،
کودکانی ک��ه به ش��یوهی چندزبانه
تربیت میشوند ،در سالهای آیندهی
زندگی خود ،زبانهای خارجی را آسانتر
فرا میگیرند؛ زیرا شمهای از نظام نهفته
در ی��ک زبان را در ذهن دارند .عالوه بر
این چنین افرادی قادرند در بزرگسالی،
واقعیتها را از زاویهی دیگری بنگرند و
در برخورد با زندگی روزمره به شیوهای
خالقانه واکنش نشاندهند.
به پدران و مادران توصیه میش��ود در
آموختن چن��د زبان به کودک ،زبانی را
برگزینند که بیش��ترین تسلط را به آن
دارند؛ چون در غیر این صورت نمیتوانند
آن را به خوبی به کودک بیاموزند.
پیوند عاطفی با زب��ان نقش مهمی در
یادگیری آن ایفا میکند.

یائس��گی ،تغییرات هورمونی در بدن یک
زن ک��ه ب��ه توقف چرخه ه��ای قاعدگی
میانجامد ،ممکن اس��ت خیلی زود و در
س��ن  40س��الگی بروز کند ،اما در اغلب
موارد یائسگی در زنان بین  45تا  55سال
ایجاد میشود.
عالئم شایع یائسگی اینها هستند:
قاعده نشدن دست کم برای  12ماه ،بدون
اینکه علت دیگری جز یائس��گی برای آن

یافت شود.
قاعدگیهای غیرطبیعی مانند لکه بینی،
تغیی��رات زمانی چرخهه��ای قاعدگی یا
میزان خونریزی قاعدگی
خشکی دستگاه تناسلی
تغییر وزن ،اش��کال در به خ��واب رفتن،
تعریق شبانه و گر گرفتگی
اشکال در تمرکز ،فراموشکاری ،افسردگی
و نوسان خلق
پوکی استخوان
احساس درد یا سوزش هنگام ادرار کردن،

کودکان و تربیت
چندزبانه

عالئم یائسگی

کودک بای��د بتواند با زب��ان مورد نظر
پیوند عاطفی برقرار کند .بنابراین پدران
و مادران��ی که قصد دارند با انگیزههای
روشنفکرانه کودکان خود را به شیوهی
چندزبانه تربیت کنند ،ممکن است به
موفقیت چندانی دست نیابند.
موفقی��ت در درسه��ای مدرس��ه نیز
نمیتوان��د دلیلی کافی برای گرایش به
آموزش چند زب��ان مختلف به کودک
باشد.

توجه توجه:
کودکان را نباید وادار
به آموخنت زبان کرد!
یا از دس��ت دادن کنترل مثانه یا تضعیف
کنترل آن
نكتهبهداشتی:
پیشگیری از چنگههای قاعدگی
چنگههای ش��كمی یك عالمت شایع در
سیكل قاعدگی ماهانه زنان است.
با آماده كردن بدن برای قاعدگی میتوان
به كاهش این چنگهها كمك كرد.
دست كم از دو هفته پیش از آغاز قاعدگی
این توصیهها را به كار ببندید:
خ��وردن ی��ك رژیم غذایی س��الم مملو از

ارتباط با زبانی جدید نباید لزوماً از دوران
نوزادی آغاز ش��ود .این کار را میتوان از زندگی سالم ‘ ۱۴سال به
دوران کودکستان نیز شروع کرد که
طی طول عمر اضافه می کند’
آن کودک میتواند فراگیری دوزبانه را
آغاز کند .از دید کارشناسان ،باید تربیت
در شهر نورفولک
چندزبانه را در زندگی روزمره جای داد
دن میوه و
انگلستان انجام شد.
و از از کارب��رد صرف آموزش
ش ،خور
واژه ب��ه واژه و غیرزن��دهی ورز
ن سیگار و
س��ن ش��رکت کنن��دگان در این
ی ،نکشید
تحقیق  ۴۵تا  ۷۹س��ال بود .این
زبان در قالب پرسش و پاسخ
خودداری کرد .زبان جدید باید سبز ن الکل کم
افراد از طبقات اجتماعی مختلف
نوشید
و بیشتر آنها سفیدپوست بودند ،و
برای کودک آن قدر تکرار شود
نتایج یک تحقیق نشان تا حدی که خودشان اطالع داشتند
تا او به آرامی آن را فراگیرد .نکته
داده اس��ت که ورزش کردن ،پرهیز در هنگام شرکت در این تحقیق به
مه��م ترتی��ب و نظاممندی این
یادگیری برای کودک و والدین اوست .از مصرف زیاد الکل ،خوردن میوه و سرطان یا بیماری های قلبی مبتال
و از همه مهمتر ،کودکان را نباید وادار سبزیجات کافی و سیگار نکشیدن ،نبودند.
به یادگیری چند زبان کرد .توقع بیجا می تواند تا  ۱۴س��ال به عمر شما برای هر یک از این موارد یک امتیاز
به افراد داده ش��د :سیگاری نبودن،
از خردساالن و زیادهروی در روشهای بیفزاید.
تربیت چندزبانه نیز س��ودمند نیست؛ این پژوهش که  ۲۰هزار تن در آن نوشیدن الکل بین یک تا  ۱۴واحد
زیرا در این صورت ممکن اس��ت فشار شرکت کردند نشان داد افرادی که در هفته (معادل نیم لیوان تا هفت
یادگیری و تجربهی منفی در فراگیری این م��وارد را رعایت نکنند ،امکان لیوان ش��راب) ،خ��وردن پنج وعده
زبانی خارجی ،باعث بروز دشواریهایی مرگشان نسبت به دیگران چهار برابر میوه یا سبزیجات در روز و همچنین
تحرک داشتن .منظور از تحرک ،این
بیشتر است.
در فرایند آموختن کودک شود.
نتایج به دست آمده در همه موارد ،بود که فرد ش��غلی داشته باشد که
صرفنظ��ر از وضعیت مالی یا میزان انجام آن به تحرک نیاز ندارد ولی در
عوض روزانه نیم ساعت ورزش کند؛
چاق بودن افراد ،صدق می کرد.
این پژوهش بین س��ال های  ۱۹۹۳یا اینکه فرد شغلی داشته باشد که
سبزیجات و میوهجات و اجتناب از غذاهای
تا  ۲۰۰۶توس��ط دانشگاه کمبریج انجام آن به تحرک نیاز داشته باشد
پرچرب و هلههولهها
و “ش��ورای پژوهش های پزشکی” مثل پرستاری یا لوله کشی.
پروتئی��ن غذایی را از گوش��ت بیچربی،

ماهی و تخ م مرغ تامین كنید
با خوردن ماهیهای چرب مانند ماهی آزاد
و تون مقدار اضافی اسیدهای چرب اومگا-
 3دریافت كنید
مصرف نمكتان را كاهش دهید
مص��رف قه��وه و س��ایر نوش��یدنیهای
كافئیندار و مواد قندی را محدود كنید

فنونآرامشبخشی
relaxation

شیوهای عالی برای كمك به شما برای
مقابله با استرس و حفظ سالمت است.
برای آرامشبخشی به خود به این نكات
عملكنید:
 ماساژ به عضالتتان نیرو می بخشد. به موسیقی مالیم گوش كنید. تمرین تنفس عمیق انجام دهید. خودتان را در یك مكان آرامشبخش مانندكوهستان یا كنار دریا تصور كنید.
 افكار استرسزا را پیش از آن که كنترل شمارا به دست گیرند ،از خود دور كنید.
 هنگامی كه احساس استرس میكنید،عضالتتان كشیده میشود ،با چند حرکت
نرمشی می توانید عضالت خود را شل کنید.

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول
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!“Hottest” party of the year
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Friday night January 25th
11 PM at
at:

Karma Lounge
”Lounge - Bar in “West Island
¬: k¹§Ã¶ ´Äk£U “ SÃ²ßßH “ ½»o
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4720 St. Jean boulevard, Pierrefonds
For more info. call 514-518-2345 elitegroupmtl@gmail.com

Boul. Pierrefonds

Boul. Brunswick

Autoroute 40

Boul. St. Jean

Boul. Des Sources

Boul. de Salaberry

Regular tickets: $10 at the door. Also available at:
(Montreal) Tapesh Digital 6162 Sherbrooke west
(West Island) Maison des Semiconducteurs 90-e Brunswick blvd. D.DO.

Sponsored by:

Autoroute 20

Maison des
Semiconducteurs
Computer services

Massotherapie ADAM
YMCA West Island

514-421-3333

514-630-4695
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V.I.P. Financial Services Remorquage MRN towing EVE Spa & Massotherapie
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

(کبک)

بچه ها و شکالت

یکدانشجویدکترادردانشگاه
 Tulaneآمریکا کش��ف کرده
که پودر کاکائو که در شکالت
وجود دارد بهتر از فلوئور برای
سخت ش��دن مینای دندان و
در نتیجه خراب نش��دن (کرم
خوردگی) آنها عمل می کند.

کوله پشتی
مواظب بچه ها باشید!

یک کوله پش��تی پر از کتاب
که نوجوانان و جوانان ما روی
پشت ش��ان حمل می کنند
می تواند باعث درد در ستون
فقرات بشود مخصوصا اگر روی
یک شانه حمل شود .وزن یک
کوله پشتی نباید بیشتر از 15
درصد وزن حامل آن باشد.
و حام��ل باید س��تون فقرات
پش��تی و گردنی را مستقیم و
صاف نگهدارد (قوز نکند).
در این حالت عضالت پشتی و
شکمی وزن کوله پشتی را بهتر
تحمل می کنند .در صورتی که
حامل کوله پشتی دچار درد و
یا ناراحتی می ش��ود
با متخصص مشورت
فرمائید.

اگر سیگار می
کشید بدانید که:

ش��یرخواران و
کودکان ش��ما در
خط��ر تنفس دود
سیگار شما هستند
و بیش��تر دچ��ار
بیماریهای دس��تگاه
تنفس��ی مانند برونشیت و
آسم و مشکالت گلو مانند تورم
لوزه ها می شوند.
حتی تورم مری ،ش��ش برابر
بیش��تر در نزد آنه��ا دیده می
ش��ود زیرا نیکوتین باعث می
شود ترش��حات معده به مری
برود و تولید تحریک بکند.
یکمطالعهعلمینشانمیدهد
که ک��ودکان پ��در ،مادرهای
سیگاری بیشتر از دیگران دچار
س��رطان ه��ای خطرناک می
شوند (سارکوم ،لنفوم ،سرطان
خون و سرطان کلیه).

ماساژ و افسردگی
ی��ک مطالع��ه
علمی در آلمان
نش��ان می دهد
که یک ماس��اژ
سبک اثر مهمی
روی افسردگی دارد مخصوصا
نزد اش��خاصی که مش��کالت

بهدا
شت دهان و دندان
بیماری های لثه
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و دوباره ش��روع کردن) ،کلیه زدن خونریزی می کند ،مسواک
تغیی��رات در ع��ادات ماهانه زدن را قطع نکنید ،بلکه بیشتر
روانی دارند.
خانم ها تاثیر مهمی در تورم مسواک بزنید.
ما س��ا ژ
لثه ها دارد و می تواند وضع خونریزی عالمت اینس��ت که
درمانی بعنوان یک درمان
لثه را بشدت خراب تورم بر اثر وجود پالک میکروبی
کام��ل کنن��ده روی این بیماریهای لثه می توانند باعث
است.
تر بکند.
بیم��اران باعث احس��اس خرابی Pardontieکهمجموعه
 کم ش��دن دفاع  -هرگز بطور مستقیم نمک رویآرام��ش و کم ش��دن نسوجی که دندانها را به فک
ب��دن کم��ک به زخم نگذارید.
عصبی��ت ،خ��وش مربوط می س��ازند بش��ود ،این : Parodontie
حمل��ه باکتریها نمک احساس سوزش را زیادتر
تخریب بصورت غیرمحس��وس  -تخریب پیش
اخالقی می شود.
می کند .استرس ،کرده و مش��کل را تش��دید می
همین ط��ور در نزد انج��ام گرفته و معم��وال با یک رونده اس��تخوان
خس��تگی و هم��ه کند .ولی می توانید با آب نمک
افراد سالم باعث کم ت��ورم و عفونت لث��ه که درمان فک که دندان را
در می��ان دارند و باعث می بیماریهائی که سیستم دفاعی را دهان را شستشو دهید.
شدن فش��ار خون و نشده تولید می شود.
بیمار از بوی بد دهان ،مزه بد در ش��وند که دندانها بطرف جلو و ضعیف می کنند معموال باعث  -هرگز از آس��پیرین خرد شده
افسردگی می شود.
نکته مهم این است که دهان ،خونریزی لثه ها رنج می یا عقب حرکت کنند و یا تولید می شوند که پیشرفت مشکالت روی مخاط لثه ب��رای رفع درد
استفادهنکنید.
فاصله بین دندانها بکنند که قبال  Paradentalبیشتر بشود.
یک ماساژ سبک احتیاج به برد ،ولی معموال درد ندارد.
اسید موجود در آسپیرین نسوج
دوره دیدن ندارد و افراد فامیل بخاطر داش��ته باشیم دندانهای وجود نداشته ،باعث حساسیت  -زخم های تولید
مبتال را می تواند بسوزاند.
شده بر اثر دندانهای
میتوانند شخص مورد نظر را مصنوعی نیز گاهی تولید تورم و دندان و لثه می شود.
 سعی نکنید رسوب بین دندانمصنوعی:
عفونت لثه می کنند.
ماساژ بدهند.
 علل ب��ر اثر در جا گذاری بد دندان ها را خودت��ان تمیز کنید .میتورم لثه:
مصنوع��ی و ی��ا تک��ه هائی از توانید لثه ها را زخمی کنید.
 تورم و عفونت لثه:استخوان های
 ت��ورم س��بک لثه که ب��ر اثر  -نرس��یدن به سالمتی دندانها غذاهای سفت و آجیل ها تولید  -منتظر نشوید درد تمام شود تانوجوانان
به دندانپزشک مراجعه کنید.
تحریک لثه که بص��ورت تورم باعث می شود که باکتریها یک می شوند.
هشتاد درصد اهالی کبک (از و قرمز ش��دن همراه ترشحات غالف دیده نشدنی تولید بکنند  -بیماریه��ای قارچی ،که بر اثر درد معم��وال عالم��ت تخریب
که اگر تمیز نشوند در طول زمان دندانهای مصنوعی که بطور دائم پیشرفتهاست.
جمله ما ایرانیان) در س��نین چرکی و بوی بد دهان است.
 از مسواک نرم و خمیر دنداناستفاده می شوند.
 6تا  16س��الگی 4 ،گروه مواد  -زخم بر اثر دندان مصنوعی ،که ضخیم تر میشوند.
محتوی فلوراید استفاده کنید.
غذائی توصیه شده در دفترچه موجب تحریک لثه و می تواند با
 ارثیفراموش نکنید که هر س��ه ماه
راهنم��ای تغذیه ب��رای اهالی درد و خونریزی
 چند راهنمائییکبار مس��واک خ��ود را عوض
دخانی��ات.
مص��رف
کانادا را ،به اندازه کافی مصرف همراه باشد.
داشنت بهداشت خوب
کنید.
حمله
نسوج
به
نیکوتین
نمی کنند و در نتیجه کمبود
برای دهان و دندان:
 مناطق حس��اس را با آب ولرمکرده و باعث بیماریهای
ویتامی��ن ها و ام�لاح معدنی بیماری
تمیزکردن پالک های میکروبی مسواک کنید.
لثه می شود.
قارچی:
مانند منیزیوم دارند.
 قرمزی سقفی��ک مطالع��ه علمی نش��ان
 تغیی��رات هورمون��ی با مس��واک زدن روزان��ه بطور پائین آمدن لثه ها باعث ُلـختمانن��د حاملگ��ی و یا دقی��ق ،اس��تفاده از ن��خ های شدن ریشه دندان شده و ریشه
ده��ان و لثه ها
میدهد که اگر این نوجوانان از
مص��رف ق��رص های مخصوص الی دندان و استفاده بیش��تر مورد حمله ق��رار می
هم��راه با پالک
کامل کننده های تغذیه حاوی
گیرد.
ضد حاملگ��ی بصورت از دهانشوی ضد میکرب.
های سفید رنگ
منیزیوم استفاده کنند دارای
متناوب (قط��ع کردن  -اگر تورم لثه هنگام مس��واک
و بوی بد دهان
اس��تخوانهای محکم تری می
شوند و در بزرگی کمتر دچار
ادامه در صفحه بعد:
پوکی استخوان می شوند.

Gingivite
Pardonti
e

تاریخ ایران 9

23

dسالd 14شماره25 d 824دی1386

برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر

Persian Histo
ry

توران س��پاه
راه دس��تور
FOR
کشتار داد.
باز هم با همه
ای��ن تدابیر
افراس��یاب
شکس��ت خورد و به دژ پناه
برد و نام��ه به فقفور چین
ه بیان
ب
نوشت.
ه
د
ولی کیخسرو گنگ دژ را
پی��ران پیش��نهاد او را سـا
تسخیر نمود و افراسیاب
نپذیرف��ت و مجددا جنگ
فرار کرد .کیخس��رو به خانواده
با ژوبین آغاز ش��د و گودرز
افراسیاب آزاری نرساند و آنها را آزاد
ژوبین بر او افکند و کش��ته شد.
بدین ترتیب پهلوانان ایران یازده تن ساخت.
از دلی��ران توران زمی��ن را به خاک افراسیاب با لشگریان بیشمار فقفور
چین پس از مدتی به جنگ کیخسرو
هالکتافکندند.
لهاک و فرشید ورد آخرین پهلوانان آمد .لیکن فقفور چین با کیخسرو از
نامی س��پاه ت��وران از میدان جنگ در صلح درآمد و خراج گذار او ش��د،
گریخته و گس��تهم و بی��ژن آنان را پس از آن کیخسرو به مکران رسید
و ف��رد جهاندیده ای را پیش ش��اه
تعقیبکردند.
شبانگاه گستهم با هر دو دالور روبرو مکران فرس��تاد که با او جنگی آغاز
نکند و پیشنهاد اطاعت از خود را به
شد و بر آنها چیره گردید.
در پایان جنگ ،کیخس��رو به بازدید ش��اه مکران کرد ،ولی شاه مکران با
سپاه آمد و پهلوانان را نواخت .آنگاه کیخسرو از در جنگ درآمد و در این
گیو گروی زره قاتل س��یاووش را به جنگ کشته شد.
نزد کیخس��رو آورد و او قاتل پدر را
به س��زای عمل��ش رس��اند .پس از گرفتار شدن افراسیاب به
این شکس��ت تورانیان از کیخس��رو دست هوم از نژاد فریدون
تقاضای عفو کردند و کیخسرو آنان افراس��یاب پس از گریختن از جنگ
کیخسرو همیش��ه در بیم و هراس
را بخشید.
برد .و باالخره در غاری پنهان شد و
پهلوانی از نژاد فریدون به نام هوم او
جنگ بزرگ کیخسرو با
را یافت و با او درآویخت و دستگیرش
افراسیاب
این جنگ یکی از بزرگترین جنگهای کرد.
افراسیاب با ایران بود ،که در آن شیده هوم دستهای او را بست.
(پس��ر افراسیاب) با خس��رو پادشاه افراس��یاب زاری کرد و گفت :من را
ایران روبرو ش��د .خسرو با رشادت او ببخش.
را کش��ت .آنگاه دو لشکر بطور انبوه و آنق��در ناله کرد که ه��وم را دل به
باهم در آویختند و جنگی سخت در رح��م آمد و کمند را سس��ت کرد و
افراسیاب ناگهان از دست او فرار کرد
گرفت.
سرانجام افراسیاب در این جنگ نیز و به دریا گریخت.
شکست سختی خورد و متواری شد هوم ماجرا را برای کیخسرو و کاووس
و ب��ه گنگ دژ رفت .کیخس��رو او را تعریف کرد .کیخسرو کنار دریا رفت
تعقیب کرد و بار دیگر جنگ سختی و به ابتکار هوم گرس��یوز را که اسیر
بین افراسیاب و کیخسرو در گرفت .ایرانیان بود ،شکنجه دادند و افراسیاب
ولی سپاهیان توران از وحشت ایرانیان فریاد او را شنید از آب دریا بیرون آمد
متواری شدند و افراس��یاب فراریان و دستگیر شد.

تاریخ اسا
طیری ایران باستان
در جن��گ
پنجم ،رهام با رمان را با نیزه
نابود کرد.

دکترحسن گل محمدی

داستان دوازده رخ
رزم بیژن با رویین و کشته
افراس��یاب به انتقام حمله رستم به شدن رویین

آس��تان خود ،لشگری گران به ایران
کش��ید .در این پیکار اغلب پهلوانان
ایران ش��رکت داشتند .گودرز مامور
مقابل��ه با پیران ب��ود .در این جنگ
هومان پهلوان نامی توران به دس��ت
بیژن کشته شد و نس��تیهن (برادر
هومان) به ایران ش��بیخون زد ،ولی
بیژن به او رسید و گرزی بر سرش زد
تا از پای درآمد.

جنگ فریبرز با کلباد و کشته
شدن کلباد

اولین کس��ی که حمله کرد فریبرز
بود که به جنگ کلب��اد رفت و او را
کشت.

رزم گیو باگروی زره و اسیر
شدن گروی

در شش��مین جنگ بیژن به رویین
حمله ور شد و او را کشت.

رزم هژیر با سپهرم و کشته
شدن سپهرم

در جنگ دیگر هژیر با سپهرم که از
بستگان افراسیاب بود جنگید و او را
از پای درآورد.

رزم گرگین با اندریمان و
کشته شدن اندریمان

در جنگ هشتم گرگین ،اندریمان را
سر از تن جدا کرد.

رزم برته با کهرم و کشته
شدن کهرم

در این نبرد برته ،کهرم را کشت.

گیو با گروی زره در افتاد و او را اسیر رزم زنگه شاوران با
اخواست و کشته شدن
کرد.
اخواست
رزم گرازه با سیامک و کشته در نبرد دهم زنگه شاوران با اخواست
جنگید و او را نابود کرد.
شدن سیامک (تورانی)
گرازه نیز با سیامک تورانی درافتاد و
او را از پای درآورد.

رزم فروهل با زنگله و کشته
شدن زنگله

در چهارمین جنگ فروهل زنگله را
کشت.

رزم رهام با بارمان و کشته
شدن با رمان

رزم گودرز با پیران و کشته
شدن پیران

در روز بعد که در سپاه توران دالوری
نمان��ده بود پیران ب��ه جنگ گودرز
آمد.
پیران از جنگ باگ��ودرز فرار کرد و
کسی از تورانیان به یاری اش نیامد.
گودرز گفت که اگ��ر زنهار بخواهد،
ش��اید ش��اه ایران او را ببخشد .ولی

توت بوده پ��س از برطرف
کردن علت زخم خوب می
شود.

 از وج��ود زخم دردهان نگران نشوید.
با گذش��ت چند روز خوب
می شود .داروهای بی حس
کننده درد را کم می کنند.
 ه��ر  6ماه ی��ک بار برایتمیز کردن دندانها به دندان
پزشک مراجعه کنید.

 بیماریهایقارچی:

گیری کند .هرچه س��وند دندان مصنوعی را باید شب
عمیق تر برود اس��تخوان ه��ا درآورد ،زیرا باعث می
دور دندان بیش��تر از بین شود که لثه ها نتوانند نفس
رفته است و باالخره دندان بکشند.
پزشک عکس��برداری می ای��ن بیماریها ب��ا داروهای
کن��د تا مقدار از بین رفتن مناس��ب درمان می شوند
 چه موقع به(آنتی بیوتیک) معموال پس
دندان دیده بشود.
دندان پزشک
از  7ت��ا  10روز خوب می
درمان بیماری
)Puzzle 26 (Easy, difficulty rating 0.36
)Puzzle 27 (Easy, difficulty rating 0.42
شوند.
مراجعه کنیم
1 8 2 7 3 6 4 9 5
6 3 7 4 2 8 1 9 5
ها:
3Parodontie
4 9 5 8- 2 7 1 6
عالئم 9 5
چند 2 1
یک 7یا 3
وقت 4
هر 8
6
عفونتی 5
4 1 9 8 3 2 :Gingivits
بود4 1 8 5 6 :
موجود 9
زیر 2 3
7
است6که 7باید دقیقا
6
5
4
3
7
1
2
8
9
7
2
1
8
4
6
3
5
9
خونریزی از لثه ها ،بوی بد ت��ورم لثه ها تمی��ز کردن معالجه ش��ود .باید پالک
8 9 7 6 2 5 3 4 1
3 6 9 2 1 5 8 7 4
میکروب��ی 2و عل��ل
رسوبات دور دندان و ریشه ه��ای
دهان ،مزه بد در دهان.
3 1 8 9 4 6 5 7
8 4 5 7 9 3 6 1 2
کنن��ده 5را از میان
بهداش��ت
دن��دان و
دندان
ملتهب 7 6
خوب 9 4 3
1 2
8
را 5 8
لث��ه6ها 3
پزش��ک 7
4 9 2
1
آنتی4 2
برداشت8 .
است1 5 7 9 6 .
3
ببیند 2 7
کن��د 8تا 6 9
می 1
معاینه 5
4 3
بیوتیک های
دهان کافی
9 1 3
دندان 2 6 8 5
زخم بر اثر 7 4
عوض 1 9
آنها 4 3
شکل 5
رنگ و2 7
آیا 6
8
برحسب درجه
مخصوص
Puzzle
29
(Easy,
difficulty
rating
)0.37
Puzzle
30
(Easy,
difficulty
rating
)0.40
و شدت تخریب و یا حتی
شده و آیا با تماس وسائل مصنوعی:
3 6 1 8 5 7 4 9 2
2 7 3 8 6 9 1 4 5
برای ترمیم
باید علت زخم ش��دن را از عمل جراحی
خونریزی می کند یا نه.
7 4 2 3 9 6 8 1 5
4 6 1 3 2 5 8 7 9
الزم باش��د.
بین ب��رد .دندان مصنوعی ممکن اس��ت
بعد چند نقطه دور دندانها
8 9 5 2 1 4 3 6 7
8 5 9 4 7 1 2 3 6
های از 6بین رفته
قس��مت5 7
دندان 1 4 3
گیری  1اگر 7اذیت م��ی 8کند9 2
اندازه 6 9
سوند 4
یک 3 5
را 8با 2
بازگشتنی 9 1
پیدا 3 6 2 8
علت آن5را 7
4
های 3 4
قسمت5 2
عمق 8
میکند تا 6 7
9 1
نیستند باید فورا
پزشک باید
4 2 8 5 7 9 1 3 6
9 8 2 1 5 7 3 6 4
که از1پیشرفت
کرده دندان را ترمیم کند .اقدام ش��ود
خراب شده یا نشده را اندازه
3 6 7 8 5 2 4 9
5 2 4 6 3 8 9 1 7
جلوگیری5شود.
اگر بر اث��ر مواد بیماری
7 4 9 3 2 6 8 1
6 9 8 7 1 2 4 5 3
دلتان شاد و
غذائی
پیوسته2 8
سخت 5و 9 4 6 1
7 3
1 3 7 5 9 4 6 8 2
حل «سودوکو»ی این شماره
خندان باد
لبتان
)0.44میوه
 Puzzleیا هس��ته
Puzzle
32 (Easy, difficulty rating
)33 (Easy, difficulty rating 0.44
شاه 5 3 2 7 8 6
مانند 9
هائی1 4
7 2 1 6 8 9 3 4 5
1
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3

9

6

7

5

3

1

2
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5
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4
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)Puzzle 35 (Easy, difficulty rating 0.22

)Puzzle 36 (Easy, difficulty rating 0.44
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کیخسرو از خون سیاووش
و س��ایر جنایات افراسیاب
با او سخن گفت و آنگاه با
شمشیر هندی گردن
او را زد .پس از مرگ
افراسیاب ،گرسیوز
را به دژخیم سپرد
و دژخیم نیز او را از
پای درآورد .آنگاه
خسرو فرمود تا تن
افراسیاب را از خاک و
خون بشویند و سپس
با احترام تمام افراسیاب
را که ج��د مادری
کیخس��رو بود در
دخمه ای مدفون
ساختند.

مردن
کیکاووس و بر ختت نشسنت
کیخسرو

کی��کاووس پس از یکص��د و پنجاه
س��ال زندگی جهان را بدرود گفت
و کیخس��رو رس��ما تاجگزاری کرد
و توران زمی��ن را به جهن که نبیره
پش��نگ بود و افراسیاب او را در بند
کرده بود سپرد.

گم شدن کیخسرو در برف

کیخس��رو پ��س از ش��صت س��ال
پادشاهی تاج و تخت را به لهراسب،
که از نژاد کیقباد بود ،سپرد و چون از
زندگی سیر آمد به همراهی چند تن
از سرداران خود چون توس و گیو و
فریبرز و بیژن و گستهم به کوه رفتند
و در میان برف ها معدوم شدند.
رس��تم و زال و چندین س��وار دیگر
برای نجات آنها آمدند و چون به آنها
رسیدند کیخسرو و سایر دالوران در
میان انبوه برف از جهان رفته بودند.
ادامه دارد....

  Ϗάϩ̶ਛΧέͿΎࢵࢁϠ

در ط��ول تاریخ بش��ری ،چه
انس��انهایی پا به عرصه وجود
نهاده ،در بس��تر جامعه رشد
و زندگ��ی ک��رده و در نهایت
تسلیم سرنوشت نهایی یعنی
گام نهادی ب��ه جهانی دیگر
)Puzzle 25 (Easy, difficulty rating 0.43
روند این
شده اند .آنچه که از
1 2 4 7 5 3 6 8 9
انسانها 7باقی3مانده،
حرکت از 8 9
6 4 2 5 1
افکار و 1آثار9 6 8
2 3 4 7
آنهاس��ت5 .از روی
6
3
9
5
2
7 8 1 4
آنچ��ه که کرده ان��د و آنگونه
8 1 2 3 4 9 7 6 5
آثاری که بر
که زیس��ته اند و
7 4 5 6 8 1 9 2 3
قضاوت می
ب��ه 4 8
اند 3
نهاده 1
 5 9 2جا7 6
نش��ینیم 4و 7
9 5 1 3 8
آنه��ا 6را در 2معیار
9
5
1
2
8 4 7 6
ارزیابی 3تاریخ محک می زنیم.
Puzzle
28
(Easy,
difficulty
)rating 0.29
حضرت امام حسین (ع) یک
1 2 5 4 6 8 3 7 9
نمونه از این الگوهای مذهبی
6 9 4 7 3 2 8 5 1
اس��ت 8ک��ه 3اگر از
و تاریخی
7 9 1 5 6 4 2
خرداندیش��ی 5به 2زندگی
روی 1 6 7
9 4 8 3
حرکت��ی 6
 7 9 5و8 2 1
ک��ه 3او در4مقابل
8 7 9 5 4 3 2 1 6
حکمرانان زور و
زورمن��دان و
9 1 3 2 8 7 5 6 4
انجام داد
زر و تزویر زمان خود
7 4 2 1 5 6 9 3 8
بدون هیچ
منصفانه و5 6
دید 8 3
ب��ا 9
4 1 2 7
در می
بنگریم
تعصبی
گون��ه
Puzzle
31 (Easy,
difficulty
)rating 0.41
وی 7 6
که 8
یابیم 4
5 3 2 1
پرچمدار9مکتب
2 3 5 7 1 6 9 8 4
است.
آزادی و آزاد اندیشی
8 4 1 2 3 9 7 6 5
ک��ه از 1رفتار،
توج��ه به آنچه
6 3 4 9 2 8 5 7
باقی مانده
ایشان7 8
آثار 4
گفتار 5و 6
3 1 9 2
ما را1به 9 2
است 8
7 4 3 6
اندیشه5 ،فلسفه
4 5 7 3 6 8 2 1 9
و مکتبی رهنمون می س��ازد
6 1 8 9 2 4 5 7 3
آزادگی و
که در سر فصل آن
3 2 9 5 7 1 6 4 8
Puzzleمطرح
انسانی
شرف و شرافت
)34 (Easy, difficulty rating 0.33
چگونه3یک 4انسان
اس��ت 1که9 7
5 8 2 6
حاضر 1می 8شود از
آزاداندیش6 2
3 9 5 4 7
خانمان2و 7 5
جان و4 6
8 1 3 9
بستگان خود
5 8 4 9 7 1 3 6 2
چند روزه
و از زندگی پر تنعم
6 7 1 3 5 2 4 9 8
حکومت
دس��تگاه 9
بگذرد4و با2 3 8
6 7 5 1
حتی 5برای6یک2لحظه
نادرست 1
8 4 9 7 3
نیاید3 4 8 6.
کنار 9
7 2 1 5
1 9 7 5 2 3 6 8 4
همین فلسفه و مکتب شرافت

!Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Thu Nov 23 01:17:41 2006 GMT. Enjoy

و آزادگی اس��ت ک��ه اگر چه
س��الیان دراز از آن واقع��ه
گذشته است ولی این بزرگ
مرد همیشه الگوی انسانهای
آزاده و با شرف برای نجات از
ظلم و بیداد بوده است.
بطوری که بزرگ مردان آزاد
اندیش��ی همچ��ون گاندی و
نه��رو او را الگوی ش��رافت و
آزادگی نامیده اند.

گفتارهایمنسوب
به آن بزرگوار حتت
عناوین:

پـارسی
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«زندگی جز عقیده و جهاد در
راه رسیدن به آن چیز دیگری
نیست».
« مرگ با ش��رف ن��زد من از
زندگی در ذلت برتر است».
« اگ��ر دین و ایم��ان ندارید،
آزاده باشید».
هر یک راهنمای بزرگی برای
حف��ظ ع��زت و ش��رافت در
زندگ��ی اس��ت .از این رو می
نگریم که از ف��ردای حرکت
عاشورایی وی اغلب انسانهای
آزاداندیش و باشرف در طول
تاریخ بدون اینکه حتی پیرو
دی��ن اس�لام باش��ند از این
حرکت و اندیشه بزرگ او در
جهت پیش��برد اهداف خود
استفاده های فراوان برده اند.
این��ک در جهت احت��رام به
چنی��ن اس��وه آزادی و آزاد
اندیشی که در مکتب او شرف
و مردانگی با عش��ق و عرفان
معنوی درآمیخته است ،قطعه
و س��روده زی��ر را تقدیم می
دارم:

عاشقی و کارت
عاشقانه

ای اشرف مظهر شرافت
ای هادی کشتی هدایت
ای اکرم آیه کرامت
ای وارث حلقه والیت
ای صادق الگوی صداقت
ای شاهد عاشق شهادت
ای سالک وادی درایت
ای ساعی منزل سعادت
ای عابد سجده عبادت
ای الیق کرسی زعامت
ای قائد محضر قیامت
ای اسوه کامل امامت
ای شاخص سنجش ارادت
ای قله شامخ شجاعت
ای گوهر معدن نجابت
ای رهبر بارز شهامت
ای عادل مکتب عدالت
ای جاهد سنگر صالبت
ای آمر مصلح دیانت
ای ناهی حرکت ضاللت
ای کافی اکمل کفایت
ای واسط درگه اجابت
ای طاعی مطلق اطاعت
ای نایب راسخ نیابت
ای ناطق منبر فصاحت
ای قاضی صالح قضاوت
ای طاهر ویژه طهارت
ای کشته کینه عداوت
ای دشمن دوره جهالت
ای ناجی نهضت رسالت
ای راضی نادر رضایت
ای قائم کوه استقامت

کاری که تو کرده ای حسین جان

از نهضت جد خود صیانت
عش��ق اس��ت و قاب��ل بیان
نیست
در قالب گفته و روایت
عاشقی و کارت عاشقانه
باقی همه قصه و حکایت
«فریاد» دل شکسته گفت :بنما

در محضر حق مرا شفاعت

فریاد -مونترال

را پاس

بد ا ر یـ��م

̶Ϥθ̪Ϥϫϭ
̶ΑϮ̰ҨΎ̡ Ϯ̴Α κϗέ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖҨϭέ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎΘϔ̳ - ϥΎΘγΩ Ϯ̴Α
Ϯ̴Α ήϴΨΑ ίϭέ ̵ΎΟ ϪΑ
εϮΧίϭέ
ίϭέΩί Ϯ̴Α ΪϟϮΗ ίϭέ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪҨΩ - ϥΪҨΩ Ϯ̴Α ΖҨϭέ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎγέΎ̡ Ϯ̴Α Ϊϫί ̵ΎΟ ϪΑ
ϪηϮ̳ Ϯ̴Α ϪҨϭί ̵ΎΟ ϪΑ
ϒλϮϟ ΪҨί ̵ΎΟ ϪΑ
ήϴ̴Ϥθ̩ Ϯ̴Α
ϝΎϐη Ϯ̴Α ϪϟΎΑί ̵ΎΟ ϪΑ
̶ΟέΎΧ ϥΎΑί ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧΎ̴ϴΑ ϥΎΑί Ϯ̴Α
̶Ҩ ϩέϭΎΤϣ ϥΎΑί ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΎΘϔ̳ ϥΎΑί Ϯ̴Α
ήγΩέΩ Ϯ̴Α ΖϤΣί ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ωέί ΎҨ Ζϋέί ̵ΎΟ ϪΑ
̯ίέϭΎθ̯ ΎҨ ̵ίέϭΎθ
ϩίήϟ Ϧϴϣί Ϯ̴Α Ϫϟΰϟί ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎ̴ϧί Ϯ̴Α ϥΎΠϧί ̵ΎΟ ϪΑ
̶ηΎ̡ϭήϓ Ϯ̴Α ϝϭί ̵ΎΟ ϪΑ
ΖϔΟ Ϯ̴Α Νϭί ̵ΎΟ ϪΑ
̮Ҩ Ζθϫ Ϯ̴Α ΕΎ̯ί ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ϡΎ̯ί ̵ΎΟ ϪΑ
̶̳ΩέϮΧΎϣήγ
έΎϴδΑ Ϯ̴Α ΩΎҨί ̵ΎΟ ϪΑ
ζγή̡ Ϯ̴Α ϝϮΌγ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ϥΩή̯ ϝϮΌγ ̵ΎΟ ϪΑ
̡ϥΪϴγή
Ϧϴθϴ̡ Ϯ̴Α ϖΑΎγ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎϫήΘθϴ̡ Ϯ̴Α ˱ΎϘΑΎγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϨϴθϴ̡ Ϯ̴Α ϪϘΑΎγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎ̴θϴ̡ Ϯ̴Α ΖΣΎγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩέΎϨ̯ Ϯ̴Α ϞΣΎγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩΎγ Ϯ̴Α ΡϮϟ ϩΩΎγ ̵ΎΟ ϪΑ
ζҨΪϧ ϩΩΎγ - ή̴ϧ
ΩίΩ Ϯ̴Α ϕέΎγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥϮ̴ϧήγ Ϯ̴Α ςϗΎγ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΎΟ ϝΎγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϝΎδϣ Ϯ̴Α
ϪϧΎҨΰΒγ Ϯ̴Α ΩϻΎγ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖγέΪϨΗ Ϯ̴Α ϢϟΎγ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ΘϧήΘϨҨ ΖҨΎγ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎϤϧέΎΗ Ϯ̴Α
ή̴ҨΩ Ϯ̴Α ήҨΎγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥή̴ҨΩ Ϯ̴Α ϦҨήҨΎγ ̵ΎΟ ϪΑ
ΕΎΠҨΰΒγ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ ̵ΰΒγ Ϯ̴Α
̶θϴ̡ Ϯ̴Α ΖϘΒγ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ϪϧΎϋϮΒγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧΎθϨϣΩΩ
ίΎϤϧΎΟ Ϯ̴Α ϩΩΎΠγ ̵ΎΟ ϪΑ
̮Βγ Ϯ̴Α ϒϴΨγ ̵ΎΟ ϪΑ
ήϴΒ̯ήϴϣ Ϊγ ̵ΎΟ ϪΑ
ήϴΒ̯ήϴϣ ΪϨΑ Ϯ̴Α
ίέ Ϯ̴Α ή˶γ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫίήϣ Ϯ̴Α ΕΪΣήγ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΩίΩ Ϯ̴Α Ζϗήγ ̵ΎΟ ϪΑ
ήϴδϟ ϊҨήγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϭέΰϴΗ - ϭέΪϨΗ Ϯ̴Α
ΪϨΗ Ϯ̴Α ϊҨήγ ̵ΎΟ ϪΑ
ήΗΪϨΗ Ϯ̴Α ήΘόҨήγ ̵ΎΟ ϪΑ
ΕΩΎόγ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ΘΨΒηϮΧ - ̵ίϭήϬΑ Ϯ̴Α
ζηϮ̯ Ϯ̴Α ̶όγ ̵ΎΟ ϪΑ
ΰҨήϧϮΧ Ϯ̴Α ̭Ύϔγ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧϮ̴ϧήγ Ϯ̴Α ρϮϘγ ̵ΎΟ ϪΑ
έΰϓ ̲ϨΟ Ϯ̴Α Ρϼγ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϧϴσϼγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϫΎηΩΎ̡ Ϯ̴Α
ΩϭέΩ Ϯ̴Α ϡϼγ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ϡϼγ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΎγΎγ ϩέϭΩ έΩ) ίϭέ ̮ϴϧ
(Ζγ ϪΘϓέ ̶ϣ έΎ̯ ϪΑ ήΘθϴΑ

ΪϴηΎΑ Ζϣϼγ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϴηΎΑ ϩΪϨҨΎ̡ Ϯ̴Α
ΪϴηΎΑ Ζϣϼγ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϴηΎΑ ϩΪϧί Ϯ̴Α
̶ϧΎ̰η ϪϠδϠγ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΎ̰η ϥΎϣΩϭΩ Ϯ̴Α
- ϩήϴΠϧί Ϯ̴Α ϪϠδϠγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘηέ - ϥΎϣΩϭΩ
Ϯ̴Α ϝΎΒΟ ϪϠδϠγ ̵ΎΟ ϪΑ

رشته کوه ها
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سپاســـگزاری

ازتهران عصریخب
ند
ان
به
آ
ست
انه
قط
ب
مون
تری
ال
ب
اع
شق
و
ر
جن.
..
ارتباطات ،تلفن و
توجه به حجم باالی مسافر در این
اینترنت مرده! و من همچنان
فصل حاال حاال ها مهمان خانواده
باید انتظار بکشم و تنها راه رهایی
موضوع انشاء :خواهم بود.
تلفن پنج شماره ای اطالعات پرواز من این است که بنشینم روبروی
فرودگاه امام به طور باور نکردنی در مسئول فروش بلیت و ُزل بزنم به
طول روز اشغال بود( .تنها شماره در چشمهایش تا مرا یادش نرود و
یک جوری مرا در پروازهای بعدی
دسترس!) سرانجام بعد از انتظاری
لوفتانزا جا دهد.
طوالنی اخبار عصر زیرنویس در
مورد پروازهای لغو شده و پروازهای و گوشم هنوز پر است از داستان
با تاخیر از جمله ایران-ایر به مقصد های پردرد مسافران در برف مانده
و در فرودگاه انتظار کشیده
_______________________
تا صدای گریان خانمی که
سالن ترانزیت به فیلم های جنگی حامتی کیا شبیه بود! از شیراز آمده بود و تا صبح
در فرودگاه امام معطل بود و
منی دانستم بخندم یا بگریم ،احساس می کردم در
خسته و پریشان حتی جایی
عصر حجر زندگی می کنم و تکنولوژی ارتباطات ،تلفن برای استراحت در تهران نمی
شناخت.
و اینترنت مرده!
یا خانمی دیگر که مامور
ایکاش شخص رئیس جمهور دولت مهرورز ،سوپرمن
عوارض اتوبان تهران -قم،
 120دالر آمریکایی از او رشوه
انرژی هسته ای ،به کمک مستاصالن می آمد!!
گرفته بود که اجازه
_______________________
بدهد وارد اتوبان
شده به فرودگاه
برود
اروپا ارائه کرده ،پرواز من
بعد از چند سال زندگی در کانادا
(عوارض در
جزوشان نبود.
و یکنواخت شدن مراسم پر زرق
حالت غیر
خیالم کمی راحت شد.
و برق کریسمس تصمیم گرفتم
بحرانی! 250
ولی بعد از چند ساعت
از توفیق اجباری روزهای تعطیل
تومان -معادل
هوا به قدری خراب شد
استفاده کرده و به ایران سفر کنم.
چند سنت-
سفر دلچسبی بود تا دو روز قبل از که تصمیم نهایی رفتن
است!)
یا نرفتن به فرودگاه را
بازگشت به مونترال.
نزدیکی های
به رای اکثریت شورای
صبح روز قبل از پروازم ،برف در
ظهر سروکله
تهران باریدن گرفت .حتی برای من خانگیگذاشتم.
گروه جدیدی
که به قول پدرم در قطب(!) زندگی با سه رای موافق!
از مسافران
می کردم برف و بوران غیرعادی به راهی فرودگاه شدیم.
دردسرتان ندهم تا
نظر می آمد.
د
ک
تر
موگه بها
اواسط بزرگراه نواب
بنابه عادت زندگی در مونترال
رنوری (مونتریال)
چندی یکبار تلویزیون را روشن می دوبار ماشین بطور
بدی روی یخ ُسر خورد
کردم تا از اخبار هواشناسی در 24
و وقتی بار سوم از آن سر اتوبان سر خسته پیدا شد.
ساعت آینده مطلع شوم ،ولی چه
تقریبا تمامی آنها یا زیر چشمشان
در آوردیم ،به پدر گفتم:
فایده که اخبار برف خالصه شده
کبود شده یا صورتشان زخم و
هر چه باداباد .برگردیم خانه.
بود در مصاحبه با مردم در اقصی
باندپیچ شده بود و تعریف می
از طرفی تمام فکرم پیش استادم
نقاط کشور در مورد محسنات و
کردند که چطور  2روز تمام خسته
بود که شمارش معکوس را برای
زیبایی برف و اینکه موهبتی الهی
بازگشت من شروع کرده بود و کلی و گرسنه در فرودگاه فاقد امکانات
است و چنین و چنان و...
کار روی هم انبار شده که انتظار مرا امام خمینی سرگردان بوده اند
بعدازظهر آن روز برای خرید
می کشید .سرانجام اخبار  10شب و بنده های خدا اعصابشان به
ضروری بیرون رفتم.
موئی بند بود و از هر فرصتی برای
اعالم کرد ،فرودگاه تا  9صبح فردا
از ثانیه اول حضور در خیابان
فریادکشیدن و پریدن به گروه خود
فهمیدم اوضاع خرابتر از آن چیزی تعطیل می باشد.
و دیگران استفاده می کردند و
نفس نیمه راحتی کشیدم.
است که در اخبار پخش شده بود.
مادرم هم پشت سر هم خدا را شکر
تا ساعت  7صبح چشمم به برف
ماشین مثل گهواره بچه روی یخ
می کرد که دیشب ماشین مان
بود که با لجبازی تمام می بارید.
ُسر می خورد .برادرم خونسردانه
سه بار نزدیک بود چپه شود و به
ساعت  7/5صبح ،دم در دفتر
می گفت:
فرودگاه نرفتیم تا کتک بخوریم!
لوفتانزا بودم .به این امید که خبر
از طوفان شدید برف دو سال قبل،
دقیق تری از وضعیت پروازم بدست ساعت  2بعدازظهر قاصدان مدیریت
ستاد بحران در ایران راه اندازی
پرواز(!) خبر دادند که به سالمت
آورم.
شده و مشکلی وجود ندارد .در
به فرودگاه رسیده اند ولی فرودگاه
پس از  2ساعت انتظار در سرمای
گوشه و کنار خیابان کیسه های
طاقت فرسا سرایدار ساختمان دلش هنوز تعطیل می باشد و اینکه باند
زرد رنگی جلب توجه می کرد.
فرودگاه یخ زده و در چه وضعیت
به رحم آمد و در دفتر را باز کرد.
برادرم توضیح داد:
اسفباری قرار دارد.
خالصه ساعت  10صبح کارکنان
گونی نمک!
تک به تک سر و کله شان پیدا شد .نهایتا ساعت  4/5بعدازظهر دفتر
و توضیح بیشتر این بود که ستاد
لوفتانزا اعالم کرد که پرواز فوق
(ساعت کار اداری دفتر لوفتانزا در
فوق الذکر در روزهای برفی در
العاده بعنوان جایگزین برای
تهران از  8صبح تا  4بعدازظهر
معابر اصلی شهر گونی نمک می
پروازهای لغو شده وجود ندارد(!) و
است!)
گذارد و بقیه مراحل مثل بازکردن
پرواز شب قبل با  18ساعت تاخیر
با خود گفتم نمی شود مالمتشان
گونی نمک و پاشیدن نمک در
ساعت  9شب انجام می شود.
کرد با این وضع اسفبار اطالع
سطح خیابان بسته به همت
رسانی ،بنده های خدا چه می دانند سراسیمه به خانه برگشته و عازم
همشهریان عزیز دارد.
فرودگاه شدیم.
باید بیایند سر کار یا نه!
راستش را بخواهید اول حرف
بنابه توصیه برادرم و با توجه به
از طرفی فکر کردم چطور در این
برادرم را باور نکردم تا چند خیابان
شرایط بحرانی با  2ساعت تاخیر در ضیق وقت تصمیم گرفتیم از اتوبان
آنسوتر با چشمان خودم همیاری
تهران -ساوه به فرودگاه برویم.
محل کارشان حاضر می شودند.
اجباری مردم با ستاد بحران را
کم کم مسافران سراسیمه و آشفته بعد از پشت سر گذاشتن ترافیک
مشاهده کردم.
سنگین داخل شهر به اتوبان
هم به جمع مان اضافه می شد.
آن شب همچنان در بی خبری
رسیدیم که کاشف بعمل آمد ،بله،
ولی هنوز هیچکس بطور قطعی از
کامل گذشت.
فرودگاه امام باز شده ،ولی اتوبان
شرایط فرودگاه اطالعی نداشت.
صبح روز بعد هوا صد برابر بدتر
منتهی به فرودگاه بسته است و
نهایتا مدیر داخلی دفتر لوفتانزا
شده بود .از طرفی مطمئن بودم
حقیقتا اگر باز هم بود ،بعید می
دو نفر از کارمندان را برای کسب
اگر این پرواز را از دست بدهم با
دانم کسی جرأت می کرد روی آن
اطالعات راهی
یخ ضخیم رانندگی کند.
فرودگاه امام
در طول اتوبان تا آنجا که به چشم
کرد( .شایعه
می آمد گونی های سر بسته زرد
بود فرودگاه
هنوز باز نشده) .رنگ نمک بود! تصمیم گرفتیم راه
آمده را برگشته و از مسیر تهران-
احساس می
قم به فرودگاه برویم.
کردم در
برادرم ناگهان گفت:
عصر حجر
صبر کنید من چیزی بپرسم بر
یا در سیاره
می گردم.
ای ناشناخته
زندگی می کنم وقتی برگشت اولین جمله اش
همانی بود که حدس می زدم!
که تکنولوژی

تعطیالت سال
نو را چگونه
گذراندید!

اتوبان تهران -قم هم تا اطالع ثانوی
تعطیل است.
دیگر خنده و گریه ام قاطی شده
بود.
ساعت  6/5عصر بود .خالصه وسط
بوران و برف و یخ در اتوبان متروک
نقشه تهران و حومه را باز کردیم و
به نظرمان آمد از مسیر اسالم شهر
و رباط کریم می توان به فرودگاه
رفت ولی هیچکدام از ما تا بحال
این راه را نرفته بودیم و تنها چیزی
هم که شنیده بودیم این بود که
یکی از ناامن ترین جاده های ایران
در حال حاضر می باشد و قتل و
غارت مسافران و دزدیدن ماشینها
در این مسیر همیشه زینت بخش
صفحه حوادث روزنامه هاست ولی
مگر چاره دیگری هم داشتیم.
وقتی وارد اسالم شهر شدیم تازه
عمق فاجعه را درک کردم ،باز هم
صد رحمت به تهران ،اینجا که
همان گونی های زرد رنگ هم کنار
جاده وجود نداشت و هرچه بود
توده مرتفع برف بود و مردان آشفته
و مستاصل در برف و زنان خسته
بچه به بغل با نگاه ملتمسانه که قدم
به قدم روی یخ ُسر می خوردند و
منتظر تاکسی و سواری مسافرکشی
بودند.
هرچه بود منظره ماشینهای در
برف مدفون شده و فکر آزاردهنده
در ذهن که نکند کسی توی این
ماشینها مانده باشد از طوفان 2
سال قبل شنیده بودم که خیلی
افراد در ماشین هایشان زنده زنده
مدفون شده بودند زیر تل برف.
برای لحظه ای پرواز در فرودگاه
یادم رفته بود .با چشم نگران دنبال
ماموران ستاد بحران بود ،ولی زهی
خیال باطل!
ظاهرا ستاد گونی های زرد! برای
مردمان حاشیه نشین زیادی پر
زرق و برق و زینتی محسوب می
شود و یا شاید دولت خدمتگزار
و در راس آن خود رئیس جمهور
در هیئت سوپرمن ،به مرد انرژی
هسته ای می خواهد به کمک
مستاصالن حاشیه نشین بیاید!
دیگر فیلسوف شده بودم! فیلسوفی
افسرده و مضطرب!

در سوگ درگذشت

شادروان استاد مصطفی شعله

از متامی سروران ،دوستان و مهربانانی که
باحضور خود در مراسم یادبود ،خاکسپاری؛
با اظهار تسلیت حضوری ،تلفنی و
ارسال گل ،درج آگهی های همدردی
در نشریات ،با نهایت صمیمیت با ما
همدلی و همدردی کردند ،سپاسگزاریم.
اگر به دلیل تاملات ،فرصت تشکر
حضوری دست نداد،
پوزش ما را بپذیرید.

خانواده های شعله و حاجیان

دوست گرامی،

سرکار خامن دکترراضیه رضوی
خانواده های محترم سوگوار

تحمل بار گران از دست دادن مـــادری مــــهربان و فداکار
بسیار دشوار است.
ما را در این سوگ بزرگ شریک غم های خود و فرزندان
برومندتانبدانید.

حسین پورشفیعی و خانواده

ادامه از صفحه24 :

راضیه عزیز

اگر چه مرگ بر گشت به آغاز است
و این دایره حیات انعکاس تسلسل است و نه جدایی
اما از دست دادن عزیز اندوهی است همیشه به یادگار
ما را با خود همیار بدار...

نازی مظفری ،هایده طاهری و سیروس سلیمی
الویه قریشی و مانی عالمه زاده

همدردی

سرکارخامن دکترراضیه رضوی نیا
صبر و برد باری ،قدرت هائی از آفرینش هستند که انسان را در ناباوری های خود
استوار حفظ کرده تا توان حتمل جتربه های ناگوار زندگی را در خود پیدا کند.
سخت است ،اما می پذیریم این سیر تکامل هستی را

هیئت مدیره اجنمن دوست داران زرتشت
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فخری رضوی نیا
با شما با

همدردی
راز
ضمن اب همراهیم

دامیرنیا

وحی

با ابراز عمیق ترین مرات
ب
ه
م
د
رد
ی
ب
را
ی
از
د
ست دادن این عزیز
صبر و شکیب
ایی را برایت آرزو دارم
افخم هادی

در اولین روزهای فصل
سرد،

فخری رضوی نیا

بار سفری بی بازگشت
را بست و رفت .دکتر
راضیه رضوی نیا
دوست عزیز ما غم
هجران مادر را به زانو
نشسته است و ما با او
همراهیم.

راضیه عزیز

سرکار
دکتر راضیه رضوی نیا
مصیبت وارده ،
در گذشت مادر گرامی
تان را به ش
ما و خانواده محترمتان
صمیمانه تس
لیت عرض می نماییم
ناصر ،ژیال ،نیکو

را تسلیت می گویم و
مادر گرامی تان
درگذشت ن آرامش آرزو می کنم
برایتا
اسماعیلبهبودی

ما را در
د.

بی مانن

ی ست
جب درد
و
د
متا و نبود او م ک بدانی
ی و مجی
ه
کاه شری
ناتال
در نعمتی بی غم جان
ردید ما
این
یت

وسلیان
دت

ب

ما در زمستان اندوه با
توهستیم و با تو نیز
به چشم انداز بهاران
زندگی می نگریم.

د
رباغ نگاهت
ه
م
ه
گ
ل
در بحر وجودت هم ها شکفته
هد
ه
ر جا که نگاهی ست ل ها نهفته
تو آی
در
با ت هاله ای از مهر به دل ی به خیالم:
ا
بو
سف فوت مادر گرامیتا سه نشانده
ن را ت
سلیت می
گوییم
پر
وین ،صادق،
ساناز و الناز

ضیه رضوی نیا گرامی
دکتر را
لیت می گویم .در این
اندوه بار مادرتان را تس
گذشت
در در کنار خود بدانید.
در ی غم مرا چون یک برا
فرهاد زرعی
روزها

چو
ن زین ق
ف
س
ب
ر
چون این ستی در
گ
ل
ش
ن
صد
چون
است
حق تو را بخوان ف شکستی ،چو مسکن
چون جن د سوی خودت ن گوهر ا
س
ت
م
ر
دن
ت است رفتن ،کشاند
چو
ن کوثر
ا
س
ت
مردن
دیانا ،ج
م
ش
ی
د
،
نصر
و سامی

ما با داشتن
ش
این باوریم که روان مادر شما همواره
چون
بر
زندانی نیکو و نیکو کار بستگان تان
فر
برای شما و
شاد خواهد بود .زو می کنیم.
بردباری آر
رین و بهروز
شی
شریفنایینی

دوست
عزیز خانم دکتر راضیه رضوی نیا در
ان
دوه
ج
انگ
داز
درگ
ذش
ت
م
ادر
گرا
میتان با شما صمیمانه همدردیم و
برایتان آروزی صبر و شکیبا
یی همراه با آرامش و تندرستی داریم
فرخنده و مصطفی حاتم

خانم
دکتر راضی
ه
ر
ض
و
ی
د
را
از صمیم قلب تسلی رگذشت ما
د
ر
گ
را
م
ی
ت
ان
تگ
شکیبایی فته و برای
ش
م
ا
ص
ب
ر
و
آرزو مندیم
شقایق و

شا
هین فیاض

راضیه عزیز
زندگی از اشکها و لبخندها سرشار است .در این اندوه بزرگ ،خود را
در کنار تو ،و در اندوه تو شریک می دانم
سحر مفیدی

مادر تبلور ع

راضیه عزیز
ق است و عشق
ش

هرگز نمی میرد.

ده شد به عشق
رد انکه دلش زن
گز نمی
ده عالم دوام ما
هر ت است بر جری
ثب

خسرو
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

برای راحله که مرگ
را باور نداشت

این دنیا این بود
که زنده بماند و برای
دخترک  ۵سالهاش مادری کند.
نگاهش را دوخته بود زمین و می گفت:
“می دونی مریم ،من مطمئنم که اونها
دخترم را  ۱۵سالش نشده شوهر میدن
و دخترک��م باید همه بدبختیهایی که
من کشیدم تحمل کنه”.

به خاطر زنانی
ک
ه
ه

م
س
رن
و
ش
ت
راحل هاند
مریم
حسینخواه( 9ژانویه :ادوارنیوز)

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  3فوریه ۲۰۰8
 10:30صبح
به همه زنان عالقمند خوشامد میگوییم.

)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

دار میرود و باالی دار نمیرود....
فردا صبح وقتی زهرا برنگشت و راحله آمد ،برای
اولین و آخرین بار اشک هایش را دیدم .در آغوش
یک��ی از زندانی ها هق هق می کرد .باورش نمی
ش��د ناظمیان را اعدام کرده اند .شرمنده بود که
تنهابرگشته.
آن شب تا صبح به خود پیچیدم .نیمه شب که از
خواب پریدم و از هراس کابوسهایم از اتاق زدم
بیرون ،دیدم بیش��تر زندانیها توی راهروی بند
هستند .همه نگران بودند و هیچ کس جواب ما را
نمیداد .راحله که برگشت و ناظمیان نیامد.
شادی و غم داشت منفجرمان میکرد.
م��ن و جلوه آن روز دادگاه داش��تیم و من تمام
مدت��ی که قاض��ی از زندان میگف��ت و وثیقه و
آزادی ،تصویر راحله و زهرا در آن سلول انفرادی
جلوی چشمانم رژه میرفت و می لرزیدم....
راحل��ه بعد آن ش��ب ،دو روزی را گی��ج بود .نه
فروشگاه میرفت و نه روزنامهها را پخش میکرد.
ترس��یده بود ،شاید تازه معنای مرگ را فهمیده
بود .شاید فهمیده بود که فرصت کم است.
ه��ر روز روزنامهها را که م��یآورد کنارمان می
نشست و از ما میخواست که دردهایش را نامه
کنیم.
برای خانواده شوهرش ،برای رئیس قوه قضاییه،
ب��رای کودکانش .ش��اید هم میخواس��ت فقط
حرفهایش را بشنویم .خوشحال بود که باالخره
کسانی پیدا شدهاند پای حرف هایش بنشینند.
ی��ک عمر س��کوت کرده بود و ب��ه قول خودش
همه چیز را قورت داده بود .کتک خوردنهایش
را .تحقیرها ،خیانته��ا را ،هوس بازیها و تریاک
کشیهای شوهرش را و حتی بیپناهیاش را در
برابر شوهرش ،خانوادهاش و قانون...
روزی که از پای چوبه دار برگشت ،میگفت:
”وقتی داش��تند میبردندم برای اعدام همهاش
میگفتم خدایا این دو تا دختر را در گوشه زندان
ناامید نکن .خیلی برای من زحمت کشیدن”
من و جلوه را میگفت.
موقع اعدام هم فکر ما بود .شب قبل از اعدامش
زنگ زده بود به خدیجه مقدم و گفته بود“ :این دو
تا دوستتان خیلی دلشون تنگ شده یک کاری
براشونبکنید”.

شهاب پنجشنبه هرچی که در روزنامهها
میخواس��ت زن��ده بماند تا ش��اید
دخترکش را نج��ات دهد .خیاطی و
درباره راحله نوشته بودند ،برداشته بود
قالیبافی یاد گرفته بود که کار کند برای
تا من عکسهای راحله را نبیبنم و داغ
بچه هایش.
دلم تازه نشود .امروز رفتم سراغشان.
نشد .نشد .نشد که زنده بماند.
تیتر ایران را که دیدم همه خش��مهای
هنوز باور نکردهام که اعدامش کردند.
فروخوردهام دوباره سربرآورد.
نوشته بود:
انگار در آن ش��ب چهارش��نبه متوقف شدهام و
منتظرم که راحله برگردد.
“اعدام  ۸جنایتکار در سحرگاه برفی”
اولین بار پشت پیشخوان فروشگاه زندان دیدمش،
راحله و جنایتکاری؟
آنهم راحلهای که به گواهی همه زندانیانی که سه همهمه افتاده بود در اوین که میخواهند راحله
سال با او زندگی کرده بودند آزارش به یک مورچه را اعدام کنند و او ،داشت زندگی می کرد .وقتی
هم نمیرس��ید .راحلهای که همه خواستهاش از من و جلوه گفتیم از دوستان ناهید و محبوبهایم
و میخواهیم اگر بشود برای اجرا
نشدن حکم کار کنیم ،هزار بار از
حرکت نمی داد.
در میدان ولی
حاال دیگرع�لاوه بر پیاده ها ،ما تشکر کرد و همراهمان آمد تا
عصر تهران روی سواره های ضلع غربی میدان قصه تلخ زندگیاش را بگوید.
ولی عصر نیز با بوق ماش��ین رفتیم اتاقی که ته راهرو خالی بود
داد:
هایشان خواهان پایان ماجرا و راحله هزار بار برای اینکه آنجا
سرد اس��ت ،برای اینکه وقت ما
بودند.
درگیری گشت
تع��دادی از م��ردان به یاری را گرفته و برای اینکه ناراحتمان
ارشاد با مردم
زن ش��تافتند و تالش کردند کرده از ما عذر خواست.
در ضلع غربی میدان ولی عصر خودرو را متوق��ف کنند ،اما می گفتیم نگران ما نباش دختر،
هیاهوی عجیبی برپاس��ت ،نمی شد.
و او با آن ش��رم روستاییاش زیر
جایی ک��ه خ��ودرو ماموران مردم که نظاره گر این ماجرا چشمی نگاهمان میکرد و ادامه
گش��ت ارش��اد با مام��وران بودند عملکرد نیروی انتظامی می داد.
همیشگی اش دو خانم و سه با این زن را ب��ا «هو» جواب آن روزها راحله ،باور نمیکرد که
خانواده شوهرش به اعدام او رضا
مرد بلند قامت درآن از زمان دادند.
اجرای طرح امنیت اجتماعی “بیش��تر مردها می ترسند و دهند .می گفت:
نمی توانن��د دخالت کنند” ”خودش��ان ش��اهد هم��ه
جا خوش کرده است.
از می��ان این هیاهو یک صدا این جمله را مرد میانسالی که بدبختیهای و کتک خوردنهایم
بیشتر به گوش میرسد:
کنار من ایستاده بود و نظاره بودهاند ،چط��ور ممکنه اعدامم
کنن”.
گر ماجرا ،گفت.
”...ولش کنید ،اون مریضه”.
زن ب��ا صدای بلن��د التماس ح��اال دیگر ن��رده های ضلع آنقدر آرام بود ک��ه انگار معنای
می کرد .اما ماموران دخترک غربی میدان ولیعصر نیز گویا مرگ را نمیداند.
 17 -16ساله اش را به جرم مانع رسیدن زن به دخترش انگار نمیفهمد طناب دار یعنی
پوش��یدن پوتین زمس��تانی شده بود .دختر سواره و زن در چه؟!
زندانیه��ا میگفتن��د به خاطر آخ راحله.
داخل ماش��ین انداخته اند و تالش برای رسیدن به او.
تحت هیچ شرایطی نیز حاضر چند زن از آن طرف خیابان ایمان زیادش است که ترسی از تو را کشتند و ما هیچ کاری از دستمان برنیامد.
مرگ و زندگی تو دست همان زنی بود که یکبار
وارد جریان ش��دند و زن را از مرگ ندارد.
به خروج او نیستند.
بار اول وقتی قرار ب��ود او و زهرا با بیل چنان به کمرت زد که لخته لخته خون از
...زنی میانسال با رویی گندمی جلوی خودرو کنار کشیدند.
و مانتو و شلوار سیاه و روسری زن دیگ��ر نیروی��ی در بدن ناظمیان را اعدام کنند ،من رفتم بدنت بیرون میریخت.
نداش��ت .رنگ صورتش نیز دیدنشان.
قرمز.
میگفتم مگه حامله بودی؟
زن بیشتر التماس می کرد و هم رنگ روس��ری اش ،سرخ برده بودندش��ان انفرادی .من که میگف��ت“ :نمیدونم ولی ی��ک چیزهایی مثل
مردم که نظاره گر این جریان شده بود .از میان زنانی که او رسیدم راحله حمام بود .انگار دارد جگر خام از بدنم بی��رون میآمد .افتاده بودم به
خونریزی”.
بودند فریاد« ولش کنید» را را از جلو خودرو کنار کشیده میرود مهمانی.
بودند ،کسی می گفت:
سر می دادند.
مدام تعارفمان میکرد که چیزی جلوه میگفت مدارک پزشکیاش را داری؟
زن که دی��د حریف ماموران «زن دچار تپش قلب ش��ده بخوریم .و من میلرزیدم از تصور می گفت :اصال بیمارستان نبردندم”.
نمی ش��ود خواس��ت همراه است».
اینکه این شب لعنتی صبح شود .میگف��ت فقط آن ی��ک باری ک��ه از زور کتک
دخترش به کالنتری برود.
او را ب��ه ی��ک خ��ودرو تکیه راحله ،راحله س��اده و مهربان ما ،بیهوش شدم بردندم بیمارستان .یک بار هم که
تالش ک��رد از در خودرو وارد دادند و اما این خودرو نیروی گمان میکرد سر بیگناه تا پای ش��وهرم آنقدر
ادامه از صفحه26 :
شود که ماموران مرد بالفاصله انتظامی بود ک��ه مغرورانه از
او را ب��ه عقب هل دادند و در فت��ح صاحبان اش ب��ا چراغ
برنامهری��زی کرده و ب��رای این کار دو
را با شدت هرچه تمام بستند .ه��ای قرم��ز و بوق زن��ان به مردی با ادعای
مارمولک گرفته و خش��ک کرده بودم
حاال دیگر مردم آرام نبودند .از آنان که نظاره گر بودند ،فخر
م��ی فروخت و م��ی رفت تا جلوگیری از فساد،
میان جمع زنی فریاد زد:
و هدفم این بود ک��ه مارمولکها را به
دخت��رم بخورانم و از ای��ن طریق او را
«اگر این عدالت اس��ت نمی سرنوش��ت نامعلومی را برای
دختر بیمار و دیگر سرنشینان دختر  8ساله خودش
خواهیم».
بازداش��ت شده در پیچ و خم
مردی نیز گفت:
کرد.
خفه
را
پدر :دختر م را کشتم
راهروهای سرد کالنتری ها،
«در برابرحق ات دفاع کن».
زن آرام و قرار نداش��ت فریاد رقم زند.
به نوش��ته «اعتم��اد» ،جس��د دختر تا فاسد نشود!
می زد و نمی گذاشت ماموران غ��روب پنجم دی ماه س��ال
 8س��الهای ک��ه نرگس نام داش��ت در
حمام خانه پدربزرگش در اسالمش��هر
دخترش را به کالنتری ببرند 86 .ب��رای آنان ک��ه رهگذر
کشف ش��د و کارآگاهان پس از آنکه با
هر چه بیش��تر مقاومت می میدان ولیعصر بوده اند ،هرگز
بررسی جسد متوجه شدند این دختر بکش��م ،اما چون مارمولکها خش��ک
کرد ،ماموران با زور بیشتری فراموش نمی شود.
خفه ش��ده و به قتل رسیده است .آنان نشده بودند ،تصمیم گرفتم وی را خفه
او را از اطراف خودرو دور می س��رما س��وز عجیب��ی دارد،
در بررسیهای خود متوجه شدند این کنم.
کردند .یک��ی از ماموران زن ،بیش��تر م��ردم در خیابان ها
جنایت به احتمال بسیار زیاد به دست متهم به قتل افزود:
با ش��دت زن را به میله های صورت خود را زیر شال و یقه
پدر  34س��اله نرگس به وقوع پیوسته من همسرم را طالق داده بودم و نرگس
اطراف میدان کوبید ،روسری های پالتو و بارانی خود پنهان
است.
از سر زن برداشته شد .حاال او کرده اند .سرما شوخی بردار
با م��ادرش زندگی میکرد ،اما ش��ب
ای��ن مرد ج��وان که محمد ن��ام دارد ،حادثه آن دو برای شرکت در یک جشن
نیس��ت ویروس جدید سرما
فقط گریه می کرد.
بدون هیچ مقاومتی اتهام فرزندکشی را عروسی به خانه پدری من آمده بودند
زن با مامور زن گشت ارشاد خوردگی در بین مردم شایع
و م��ن از طریق یکی از کودکان حاضر
پذیرفت و گفت:
دس��ت به یقه ش��د .در این شده است.
من فکر میکردم بچهها فرشته هستند ،در جشن دخترم را که در قسمت زنانه
میان یکی از ماموران مرد نیز س��اعت  20دقیق��ه از 19
اما هنگامی که به  20سالگی میرسند ،حضور داشت ،صدا زدم و به حمام خانه
بی کار ننشس��ت و به کمک گذشته اس��ت و این میدان
معصومیتش��ان را از دست میدهند و بردم و او را با دستانم خفه کردم .من در
همکارش آمد .زن را به عقب ولیعصر اس��ت ک��ه زیر گذر
تبدیل به انسانهایی فاسد میشوند .من هنگام قتل هیچ حرفی به دخترم نزدم و
پرت ک��رد و همکارش را نیز عاب��ران بی نام و نش��ان می
گذراند شب را ،روز را و هنوز
سوار خودرو کرد.
نیز برای فاس��د نشدن دخترم تصمیم او نیز فقط مرتب مرا صدا میزد و حرف
گرفتم او را بکشم.
و خودرو آماده حرکت ش��د .را.
دیگری نمیزد.
محمد در ادامه اعترافات تکاندهندهاش وی ادام��ه داد :م��ن با ای��ن قتل حق
باران محمدی
ام��ا این پایان ماجرا نبود .زن
گفت:
( 6دی )1386
با دس��تان باز ،خودش را به
پدریام را ادا کردم و نگذاشتم فرزندم
از  6م��اه قب��ل برای کش��تن نرگس فاسد شود.
جلوی خودرو انداخت و اجازه
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ابطه با آمریکا مفید
رهبر ایران :ر
یشوم
باشد ،پیشقدم م 

دست بزنید و شادی کنید
نیت به آزادی کنید!!

گ زیبای
ن
* لطفا با آه ” با صدای
“بله برونهویگن (ره)
ن
شادروا انده شود.
ζϓϻو
 ϪϤϫخ

ϡϮη̶ϣ ϡΪϘθϴ̡ ˬΪηΎΑ Ϊϴϔϣ Ύ̰ϳήϣ ΎΑ ϪτΑέ :ϥήϳ ήΒϫέ

ζϓΰ̳ ϑϻ
ζϓϼΧ ̲ϨΟ
(˻) ϪϳήΑήΑ ϪϳήΑήΑ

ϡϮη̶ϣ ϡΪϘθϴ̡ ˬΪηΎΑ Ϊϴϔϣ Ύ̰ϳήϣ ΎΑ ϪτΑέ :ϥήϳ ήΒϫέ

ϪϠΑبلهϪϧϭήΑبرونه
ϪϧϮϨ̯ ̶Θη
ϪψΤϟ
ϪΑ ϪψΤϟ
کنونه
آشتی
!!!ϥΎΟ ΩϮϤΤϣ ϪϠΠΣ ϪΑ ϩήϴϣ
ϢϳΩ ϢϳΩ ϢϳΩ ˬ̵ήϳΩ
)̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ
لحظه
لحظه به
(!ϢϳΩ ϢϳΩ ϢϳΩ ˬ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ
میره به حجله محمود جان!!!
* .ΩϮη ϩΪϧϮΧ (ϩέ) Ϧ̴ϳϭ ϥϭέΩΎη ̵Ϊλ ΎΑ "ϪϧϭήΑ ϪϠΑ" ̵ΎΒϳί ̲Ϩϫ ΎΑ Ύϔτϟ
(دیری دیری دیری دیری ،دیم دیم دیم
دیری دیری دیری دیری ،دیم دیم دیم!)

* .ΩϮη ϩΪϧϮΧ (ϩέ) Ϧ̴ϳϭ ϥϭέΩΎη ̵Ϊλ ΎΑ "ϪϧϭήΑ ϪϠΑ" ̵ΎΒϳί ̲Ϩϫ ΎΑ Ύϔτϟ

ϪϧϭήΑ ϪϠΑ
ϪϧϮϨ̯ ̶Θη
ϪψΤϟ ϪΑ ϪψΤϟ
!!!ϥΎΟ ΩϮϤΤϣ ϪϠΠΣ ϪΑ ϩήϴϣ
)ϢϳΩ ϢϳΩ ϢϳΩ ˬ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ
(!ϢϳΩ ϢϳΩ ϢϳΩ ˬ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ

ˬζϫΎ̴ϧ ϕήΑ
ˬζϫΎϴγ Ζϔϧ
ζϫΎ̢γ ΐϤΑ
!!!ϥΎΟΩϮϤΤϣ ϪϠΠΣ ϪΑ ϩήϴϣ
)ϢϳΩ ϢϳΩ ϢϳΩ ˬ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ
(!ϢϳΩ ϢϳΩ ϢϳΩ ˬ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ
ˬζϫΎ̴ϧ ϕήΑ
ˬζϫΎϴγ Ζϔϧ
ζϫΎ̢γ ΐϤΑ
!!!ϥΎΟΩϮϤΤϣ ϪϠΠΣ ϪΑ ϩήϴϣ
)ϢϳΩ ϢϳΩ ϢϳΩ ˬ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ
(!ϢϳΩ ϢϳΩ ϢϳΩ ˬ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ

برق نگاهش،
نفت سیاهش،
بمب سپاهش
میره به حجله محمودجان!!!
(دیری دیری دیری دیری ،دیم دیم دیم
دیری دیری دیری دیری ،دیم دیم دیم!)

ζϓϻ ϪϤϫ
ζϓΰ̳ ϑϻ
ζϓϼΧ ̲ϨΟ
(˻) ϪϳήΑήΑ ϪϳήΑήΑ

̡ϪΒϤγ ϩή

سمبه
پرهϪΒϤϠϗ ΐϴΟ
ϪΒϤΑ ϭ ̮ηϮϣ
قلمبه(
جیب̯˼) Ϫϳή̯ή
̯Ϫϳή̯ή
موشک و بمبه
کرکریه کرکریه ()3
̡ϪΒϤγ ϩή
ϪΒϤϠϗ ΐϴΟ
ϪΒϤΑ ϭ ̮ηϮϣ
̯(˼) Ϫϳή̯ή̯ Ϫϳή̯ή

ϥΩΎη ΪϳέΎϴΑ ϪϠόη

ϥΩΎη ΪϳέΎϴΑ ϪϠόη

شعله بیارید شادان
الله بکارید خندان
ϥΪϨΧ ΪϳέΎ̰Α Ϫϟϻ

ϥΪϨΧ ΪϳέΎ̰Α Ϫϟϻ
ϪϴϳΎΠ̯ ΩΎϣΩ
ϪϴϳΎϨΣ εΎΘγΩ

ϮηϮΑ ΩϮΧ
Ϯηϭέ ϥΪϳΩ
ϪΘγϮΧ ΪΧ ί ϥϭΩϭΎϧ ήϳί
Ϧϳ εϮΑ ΩϮΧ
̳Ϧϳ εϮϤ̩ ̱ή
ϪΘγϮΧ ΪΧ (˺) ϥϮϤϴϣ ϥΪϳΩ
!!! ϥΎΟ ΩϮϤΤϣ ϝΎΣ ϪΑ εϮΧ
)ϢϳΩ ϢϳΩ ϢϳΩ ˬ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ
(!ϢϳΩ ϢϳΩ ϢϳΩ ˬ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ

خود بوشو
دیدن روشو
زیر ناودون از خدا خواسته
خود بوش این
چموش این
گرگ
ϮηϮΑ ΩϮΧ
Ϯηϭέخدا خواسته
)1(ϥΪϳΩ
دیدن میمون
ϪΘγϮΧ ΪΧ ί ϥϭΩϭΎϧ ήϳί
محمود جان !!!
حالϦϳ εϮΑ
خوش به ΩϮΧ
̳Ϧϳ εϮϤ̩ ̱ή
ϪΘγϮΧدیم دیم دیم
دیری،
(دیری دیری
دیری˺( ΪΧ
) ϥϮϤϴϣ ϥΪϳΩ
!!! ϥΎΟ ΩϮϤΤϣ ϝΎΣ ϪΑ εϮΧ
دیمϢϳΩدیم دیم!)
دیری
دیری
دیری
دیریϢϳΩ ϢϳΩ،
ˬ̵ήϳΩ
̵ήϳΩ
̵ήϳΩ
̵ήϳΩ
)
ϭ ΪϴϧΰΑ ΖγΩ
̯(!ϢϳΩ ϢϳΩ ϢϳΩ ΪϴϨ
ˬ̵ήϳΩ
̵ΩΎη̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ
!!ΪϴϨ̯ ̵Ωί ϪΑ Ζϴϧ
ϭ ΪϴϧΰΑ ΖγΩ
ΪϴϨ̯ ̵ΩΎη
!!ΪϴϨ̯ ̵Ωί ϪΑ Ζϴϧ

ϪϴϳΪΧ ζϘθϋ
کجاییه
داماد
̳εήγ ϪΑ Ϟ
دستاش حناییه
حکمشنهاییه
خاک به سرش

ϪϴϳΎΠ̯ ΩΎϣΩ
ϪϴϳΎϨΣ εΎΘγΩ
ϥϮΧ ϕήϏ Ϫ̩Ϯ̯ Ϧϳ
ϪϴϳΪΧ
ζϘθϋ
ϥϭΰϳϭ ϪΘδΒΘγΩ
̳εήγ ϪΑ Ϟ
!!!ΩΎϣϭΩ ϩΎη ϥϮΑήϬϣ ϭ ίέϭήϬϣ

)ϢϳΩ ϢϳΩ ϢϳΩ ˬ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ
(!ϢϳΩ ϢϳΩ ϢϳΩ ˬ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ
ϭ ΪϴϧΰΑ ΖγΩ
ΪϴϨ̯ ̵ΩΎη
!!ΪϴϨ̯ ̵Ωί ϪΑ Ζϴϧ
ϭ ΪϴϧΰΑ ΖγΩ
ΪϴϨ̯ ̵ΩΎη
!!ΪϴϨ̯ ̵ΩΎϣΩ ϪϧϮ̴Ϩϳ
!!ΪϴϨ̯ ̵ΩΎϣΩ ϪϧϮ̴Ϩϳ

ϥϮΧ ϕήϏ Ϫ̩Ϯ̯ Ϧϳ
ϥϭΰϳϭ ϪΘδΒΘγΩ

!!!ΩΎϣϭΩ ϩΎη ϥϮΑήϬϣ ϭ ίέϭήϬϣ
--------------------------------------------------------------------------------)ϢϳΩ ϢϳΩ ϢϳΩ ˬ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ ̵ήϳΩ

یاغی آویزونه
پرخونه
کوچه
ΪϴϨ̯ ̵ΩΎη
!!ΪϴϨ̯ ̵Ωί ϪΑ Ζϴϧ
محمود جان!!!
دولت مهربونه
ϭ ΪϴϧΰΑ ΖγΩ
ΪϴϨ̯ ̵ΩΎη
دیری ،دیم دیم دیم
دیری!!ΪϴϨ̯ ̵ΩΎϣΩ
(دیری دیری ϪϧϮ̴Ϩϳ
!!ΪϴϨ̯ ̵ΩΎϣΩ ϪϧϮ̴Ϩϳ
دیری دیری دیری دیری ،دیم دیم دیم!)

!!ϪΘϓήϧ έΎ̯ ϪΑ ̶ΑΩ ϊϳΎϨλ
ϡΎϬΑϢϳΩ̨ϴϫ
ϭ Ζγ̵ήϳΩ
ϥΪϳΩ̵ήϳΩ
Ζϔλ ̵ήϳΩ
)˺( ΎΠϨϳ έΩ ϭ ̭έΎΒϣ ̶Ϩόϳ ϥϮϤϴϣ
(!ϢϳΩΎϳϢϳΩ
ˬ̵ήϳΩ
)˻( ̶ϧΎδϧ ήϴϏ ϭ ̶θΣϭ ̶Ϩόϳ ̵ήΑήΑ
̶ϧϮΧΰΟέ
ϭ ΪϴϧΰΑ̶Ϩόϳ
)˼( ̯ΖγΩ̵ή̯ ή

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

ϭ ΪϴϧΰΑ ΖγΩ

ΪϴϨ̯ ̵ΩΎη
بزنید و
دست
!!ΪϴϨ̯ ̵Ωί ϪΑ Ζϴϧ
کنید
شادی
ϭ ΪϴϧΰΑ
ΖγΩ
ΪϴϨ̯ ̵ΩΎη
آزادی̯!!ΪϴϨکنید!!
به̵Ωί ϪΑ
نیتΖϴϧ
دست بزنید و
شادی کنید
نیت به آزادی کنید!!

ζϓϻ ϪϤϫ
ζϓΰ̳ ϑϻ
ζϓϼΧ ̲ϨΟ
(˻) ϪϳήΑήΑ ϪϳήΑήΑ

همه الفش
الف گزافش
جنگ خالفش
بربریه بربریه ()2

ایران :اعتیاد در ایران
در میان کارگران ساده
شایع تر است
̡ϪΒϤγ ϩή
ϪΒϤϠϗ ΐϴΟ
ϪΒϤΑ ϭ ̮ηϮϣ
̯(˼) Ϫϳή̯ή̯ Ϫϳή̯ή

پلیس مب��ارزه با مواد مخ��در ایران اعالم
کرد ،بر اساس تازه ترین بررسی ها کارگران
ساده با  22/4درصد بیشترین و کارمندان
ب��ا  6درصد کمترین رقم اعتیاد را به خود
اختصاص می دهند.
علی قلی فودازی ،جانش��ین رییس پلیس
مبارزه با مواد مخدر ،همچنین اعالم کرد،
ϥΩΎη ΪϳέΎϴΑ ϪϠόη
آلودگی محیط مس��کونی به مواد مخدر و
اختالفات خانوادگی از جمله عوامل گرایش
افراد به مواد مخدر هستند.
به گفته وی بر اساس این تحقیق که روی

دست بزنید و
شادی کنید
بای بای با آبادی کنید
دست بزنید و
شادی کنید
بای بای با آزادی کنید
بای بای باااااا آزادی ی ی ی کنییییید!!!!!

)˺( !!ϪΘϓήϧ έΎ̯ ϪΑ ̶ΑΩ ϊϳΎϨλ Ύϳ ϡΎϬΑ ̨ϴϫ ϭ Ζγ ϥΪϳΩ Ζϔλ ΎΠϨϳ έΩ ϭ ̭έΎΒϣ ̶Ϩόϳ ϥϮϤϴϣ
)˻( ̶ϧΎδϧ ήϴϏ ϭ ̶θΣϭ ̶Ϩόϳ ̵ήΑήΑ
)˼( ̶̯ϧϮΧΰΟέ ̶Ϩόϳ ̵ή̯ ή

---------------------------------( )1میمون یعنی مبارک و در اینجا
صفت دیدن است و هیچ ابهام یا صنایع
ادبی به کار نرفته!!
( )2بربری یعنی وحشی و غیر انسانی
( )3کر کری یعنی رجزخوانی

رضا نیک پندار
(مونتریال)

 560هزار نفر از معتادان جمع آوری شده
صورت گرفته ،روش مصرف در  61درصد
م��وارد ،تدخین  10 ،درصد استنش��اق7 ،
درصد بلعیدن و  5درصد تزریق مواد مخدر
بوده است.
افراد  20تا  25س��ال 5 ،درصد  25 ،تا 40
سال 46 ،درصد  40 ،تا  60سال 35 ،درصد
معتادان جامعه آماری تحقیق انجام شده را
تش��كیل میدهند و در این میان ،افراد60
سال به باال نیز  13/4درصد معتادان كشور
را به خود اختصاص میدهند.
آقای فودازی با رد اظهارات برخی مسؤوالن
مبنی بر كاهش سن اعتیاد در ایران گفت،
افراد زیر پانزده س��ال تنها یك دهم درصد
معتادانهستند.
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موزیک...

koolock@videotron.ca

(دی جی کوالک)

www.koolock.com

بهزاد قیامی

پنجاهمینسالگرد
درگذشت ابواحلسن صبا

ب��ه مناس��بت پنجاهمی��ن س��الروز
درگذشت ابوالحسن صبا آموزگار بزرگ
موسیقی ایران ،الزم دیدم که خالصه
ای از زندگینامه این هنرمند بزرگ را
تهیه کنم تا یاد او را در حافظه دوستان
تازه کنم .البته امیدوارم که این مقاله
برای دوستان جوانترمان هم قابل توجه
باشد.
ابوالحس��ن صب��ا هنرمن��دی بود که
در همه بخش��های موس��یقی ملی ما
دست داشت .او تقریبا همه سازهای
س��نتی را با مهارت م��ی نواخت ،می
ش��ناخت ،آموزش می��داد و حتی آن
ها را می س��اخت .توانایی هنری او از
هنر موس��یقی نیز فراتر می رفت .وی
شعر می سرود ،نقاشی و منبت کاری
می کرد و خط خوشی داشت ام نقش
اصلی او در آموزش موسیقی و فراگیر
ساختن آن بود.
ابوالحس��ن صب��ا در س��ال 1281
خورشیدی در تهران متولد شد .پدرش
کمال الس��لطنه فرزند صدرالحکما و
نوه محمود خان صبا معروف به ملک
الشعرا بود که خود دستی در نواختن
سه تار داشت و فرزندان خود را با جذبه
های موسیقی آشنا کرد .کمال السلطنه
او را به دس��ت میرزا عبدالله و شاگرد
برجسته اش درویش خان سپرد تا هنر
موسیقی را به او بیاموزند.
صبای نوجوان ،همزم��ان با فراگیری
س��ه تار از این دو استاد ،سنتور را نزد
علی اکبرخان ش��اهی و تنبک را نیز
نزد حاجی خ��ان ضربی آموخت و در
سن  12سالگی در کالس حسین خان
اسماعیل زاده ،کمانچه کش معروف،
نواختن کمانچه را هم فرا گرفت .با وجود
این ش��ور و شوق فراگیری وی پایانی
نداش��ت .او عالقه زیادی به فراگیری
ویولن بود که تاره ب��ه ایران آمده بود
و بعد از چند س��ال نواختن ویولن را

www.koolock.
com

ه��م در
کال س��ها ی
استادحسینخانهنگآفرینآموخت.
صبا در سن بیست و یک سالگی هم
وارد مدرسه وزیری شد و نت خوانی و
نت نویسی و تئوری موسیقی را که در
آن زمان تازه در ایران رایج شده بود و
از ممالک اروپایی سرچشمه گرفته بود
نیز فراگرفت.
پیشرفت صبا تا آن جا بود که به زودی
خود هنرآموز مدرسه وزیری شد.
صبا پس از بنیاد نخس��تین فرستنده
رادیوی��ی در ایران به جمع هنرمندان
این س��ازمان پیوس��ت و به تکنوازی
ویول��ن و همن��وازی با ارکس��ترهای
کوچ��ک و ب��زرگ پرداخت .از س��ال
 1323ب��ه عضویت هنره��ای زیبای
کش��ور (وزارت فرهنگ و هنر کنونی)
درآمد و رهبری یکی از ارکس��تر های
ششگانه آن سازمان را به عهده گرفت
ک��ه پس از مرگ صبا ،نام او را بر خود
نهاد.
صبا چند سفری نیز برای ضبط صفحه
از نواخت��ه های خود به بیرون از ایران
سفر کرده است .او سرانجام در بیست
و نهم آذر ماه سال
1336ب��ه س��بب
ش��دت گرفت��ن
بیم��اری قلب��ی
درسن  55سالگی
چشم از جهان فرو
پوشید.
اهمیت اصلی صبا
در قدرت نواختن موسیقی نیست.
او نواختن ویولن را به س��بکی که در
موسیقی ایرانی میش��نوید با ترکیب
ش��یوه نواختن کمانچه آفرید و راه و
روش جدیدی در نواختن ویولن بوجود
آورد ک��ه کامال با روش نواختن ویولن
در موسیقی کالس��یک اروپا متفاوت
اس��ت .او در ردیف ه��ای خود با ابداع
نشانه های خاص ،اجرای همه ظرایف
موس��یقی س��نتی از جمله تکیه ها،
تحریرها ،کشش ها و مالش ها را امکان
پذیر ساخت و آرشه کشی ها را به گونه
ای خاص درآورد.
س��بک ویولن صبا دیگر نه مشابه به
س��بک مغرب زمین است و نه همزاد
کمانچه ش��رقی .ویولن او “شناسنامه
ایرانی” گرفته و ب��ه تابعیت فرهنگ

حمید عاملی قصهی
گوی بچهها و پدر
قصه گویی ایران
در  ۶۶سالگی
درگذشت.
با دیدن خبر مرگ صدای آش��نا ،قصه گوی
مهربان رادیو تهران ،حمید عاملی ،احساس
غربت شدیدی بهم دست داد.
ه��ر چند وقت یکبار خب��ری در باره تغییر
اش��یاء ،مکان ها ،و آدم هایی که دوستشون
داریم و باهاش��ون انس گرفتی��م ته دلم رو

مو سیقی
ملی ایران درآمده
است .صبا با دقت
در حفظ ظرائف
و ریزه کاری های
موسیقی سنتی،
زبان هنر س��نت
گرای��ان مخال��ف
حضور ویولن را می بست و بر این نظر
منطقی صحه می گذاش��ت که ساز،
وسیله است نه هدف.
“شهریار” یار دیرین صبا ،در سوگ او
چنین سروده است:
“عمر دنیا به سر آمد که صبا می میرد
ورنه آتشکده عشق کجا می میرد؟
شهریارانه صبا مرده خدا را بس کن
آن که شد زنده جاوید کجا می میرد؟
---------------
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اجرای آهنگ “ ناصریا “ به سبک گروه
 Gipsy Kingsبود که کامال مش��ابه
موزیک فالمنکو بود و شنونده فقط با
دقت زیاد قابل به تش��خیص اشعار به
زبان فارسی میشد.
شنیدن این آهنگ بسیار زیبا را به همه
توصیهمیکنم.
ناصر عبداللهی خواننده موسیقی پاپ
ایران��ی اواخر ماه دس��امبر  ،2006ده
روز پیش از  36مین سال تولدش در
بیمارستان هاش��می نژاد تهران جان
باخت .علت مرگ او اختالل در عملکرد
سالگرد درگذشت کلیه و مغز به دلیل مسمومیت دارویی
از ط��رف مس��ئولین دولت
ناصرعبداللهی
جمهوری اسالمی اعالم شد.
او به مدت چهار هفته پیش
چند تن از دوس��تان از من
از مرگ در بیمارس��تانهای
در خواس��ت ک��رده اند که
بندرعباس و تهران بستری
خالص��ه ای از زندگینامه
شده و در کما بود .دلیل در
ناصر عبداللهی ،هنرمند
کما رفتن او روایای مختلف
معاص��ر و محبوب ایران
دارد ولی اکثر آنها از حمله
را در این صفحه بیاورم.
دست جمعی چند نفر روایت
این مقال��ه را در این
م
میکنن��د ک��ه با
شماره نشریه
پیوند ،رگی
م
ش
ک
و
کتک زدن شدید،
با
مصادف
که تقریبا
ک
اعض��ای بدنش را
اولینسالروزدرگذشت
شکسته و با ضربه
اوست خدمتتان تقدیم می کنم.
ناص��ر عبدالله��ی در س��اعت ده و ده ای مغزی او را به اغما میبرند.
دقیقه ی دهمی��ن روز از دهمین ماه علت ای��ن حمله را برخی مخالفتهای
سال  ۱۳۴۹هجری شمسی در محله علن��ی او با دولت ایران و برخی تغییر
فرق��ه او از س��نی ب��ه ش��یعه روایت
باغ بندر عباس به دنیا آمد.
او موس��یقی را در س��ن  13سالگی با میکنن .د
نواختن گیتار و در همراهی با صدای دلیل مسمومیت داروئی او تزریق بیش
برادرش آغاز نمود .وقت��ی برادرش از از حد داروی دیازپام بود که کلیه های
خواندن دست کشید ،شروع به خواندن او را از کار انداخته بود.
و ساختن آهنگ شد .او در سال 1367
------------هجری شمسی با فهیمه غفوری که
سه سال از خودش بزرگتر بود ازدواج
از ناصر عبداللهی آلبومهای
کرد و از این ازدواج صاحب چهار فرزند
دوستت دارم ،بوی شرجی،
(دو پسر:نوید و نامی و دو دختر :نازنین
هـــوای حوا و ماندگار
و نینا) شد.
منتشر شده اند.
شهرت ناصر با اجرای موسیقی در برنامه
یادش گرامی
“صبح بخیر ایران” و با ترانه “ناصریا”
----------آغاز ش��د .علت شهرت او هم به دلیل

م.رضا علیدوستی
از وقتی من کوچک بودم ...حاال دیگه دلیلی
نداش��ت گریه ام رو پنهان کنم .یادمه شش
س��اله بودم یک بار با رادیوی ماش��ین پدر
بزرگم داشتم حمید عاملی گوش میکردم.
وقتی به خونشون رسیدیم مثل گلوله دویدم
داخل که رادیوی مادر بزرگم رو روشن کنم
و بقیه قصه رو از دست ندم.
نوجوان که ب��ودم هر جمعه غروب وقتی از
دماون��د برمیگش��تیم تو ج��اده “قصه یک
روز تعطیل” حمید عاملی آرامبخش غصه
سنگین عصر جمعه های ایران بود .صداش

حمید عاملی
“راه شب”
خالی میکنه و از خود میپرسم:
وقتی برگردم ای��ران چه چیزهایی رو هنوز
میشناس��م و دنبال چی و کی باید میگردم
ولی دیگه نمیتونم پیداشون کنم؟
تو حال خودم بودم که همسرم وارد اتاق شد
تا بگه موقع خواب رسیده.
دید زل زدم به کامپیوتر .سعی کردم باوقار
باشم .کامپیوتر رو نشون دادم و با صدایی که
بغضم رو پشتش پنهان میکردم ،گفتم:
ای��ن آق��ا ...دیدم زی��اد ح��رف بزنم بغضم
میترکه.....
مرده!
گفت :خوب خدا رحمت��ش کنه .حاال کی
هست؟
گفتم :قصه گوی رادیو.

کامران و هومن
من اگه نباشم
گروه 6 +1
		
بهونه
والی
		
یم
ز
زیم
سعیدشایسته
من سازگارم
علی و دانیال
		
عشق من
منصور
		
ونه
دونه د
کامران و هومن
دوست دارم
کارت درست نیست فرزان
ولی
		
خانمی
گروه 6 +1
خونه عشق

در برنامه “راه ش��ب” مهربان و آرام بود اما
نمیگذاشت آدم پشت فرمون خوابش بگیره.
از بعدازظهر تابس��تون گرم تا شبهای سرد
زمستون ،از جاده های سراسر کشور تا هر
خونه ای که توش رادیو پیدا میش��د ،کمتر
کسی از نسل ما هس��ت که صدای مرحوم
حمید عاملی رو نشنیده باشه.
گوش��ۀ دنجی از جامعه رو گرفته بود و یک
عمر با بیدار نگهداشتن صدها هزار راننده و
زنده نگه داشتن امید و شوق پاک کودکانه
در دل میلیونها ش��نونده از هر سن و سالی
خدمتی بزرگ و به یاد ماندنی کرد.
شعر زیر از یک شنونده غریبه تقدیم به
روان پاک و مهربانش.

قصـــــــه گو رفتی و آن
یک قصه هم تعطیل شد
سرده خیلی ،اشک روی گونه ها قندیل شد
شادی کوتاهمون بازم به غم تبدیل شد
سال سال زندگیمون خسته و غربت زده
بی تحول اومد و دور از وطن تحویل شد
“راه شب” طی شد ولی با وحشت دیو سفید
خواب اون پست پلید آخر چه بد تأویل شد
مایۀ سرگرمی ما جنگ بود و انقالب
نعمت و ایثار و خوشبختی به ما تحمیل شد
دلخوشیمون “قصۀ یک روز تعطیل” تو بود
قصه گو رفتی و آن یک قصه هم تعطیل شد
رفتی اما بی نهایت قصــه گو داریم ما
خفته اندر سینه اسرار مگو داریم ما
با امید کشوری آزاد و شاد و نیکبخت
خود جوانانیم و صدها آرزو داریم ما
بسته و مجروح اما طاغی و گلچهره ایم
نهرها از خون بابک در سبو داریم ما
خاک ایران مهر ما و ریگ هامون سبحه مان
در خلیج فارس آهنگ وضو داریم ما
فارس ماند تا ابد یا سرخ از خونی که پیش
قطره قطره رود رود و جو به جو داریم ما
پور دستانیم و همدستان آرش آمدیم
یک به یک زان پهلوانان رنگ و بو داریم ما
گرچه دشمن جاهل و عصیانگر است و خیره سر
باز مبنای مــــــــــدارا با عدو داریم ما
طبل جنگ افروزیش آفاق را آزرده است
نیت تدبیر جای های و هو داریم ما
راهی میدان فقط ماییم با یزدان خویش
تا نگوید اهرمن یاری جز او داریم ما
شیر تا از مادرانی شیرزن نوشیده ایم
بیم کی از روبــهان زشتخو داریم ما
----------------------------دیماه  1386مونترال کانادا
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امکان جنات جان میلیونها انسان
کشف این است که دوباره سازی
نقش سلولهای بنیادی س��لول های م��رده ،بیم��ار را از
استفاده از دارو و عمل جراحی و یا
«سوش» در ترمیم پیوند عضالت بی نیاز خواهد کرد.
سلول های مرده قلب همچنی��ن اس��تفاده از این روش
احتیاج به زمان بسیار کمی دارد
و یا جانشینی آنها و خرج آن هم بسیار ناچیز است.
به عالوه اس��تفاده از این کش��ف
بریدگی بسیار کمی در بدن بیمار
برگرفته از الپرس:
بوجود می آورد.
ترجمه و تلخیص:
متخصصین و محققین می گویند
ستاره قربانیان
که سلولهای بنیادی «سوش» یا
«اِستم» قابلیت و توانایی تبدیل
س��الهای زی��ادی
شدن به سلولهای اختصاصی را
اس��ت که محققین و
دارند .این سلولها
دانشمندان میخواهند کشف
ی بزرگ هن��وز تخص��ص
وس��یله و روشی
خاص��ی ندارن��د.
cellules
پی��دا کنن��د تا
این سلولها را به نام
souches ...
سلول های قلب  Stem cellsسلولهای اولیه ()Primitives
را ک��ه در اث��ر
یا س��لولهای با چند قابلیت
«آنفارکت��وس»
( )Pluripotentنیز می نامند.
صدمه می بینند و از کار می افتند چون اگر این س��لولها در شرایط
یا دوباره زنده کنند و یا جانشینی الزم رشد داده شوند خوشبختانه
میتوانند ش��کل و کارکرد
«قلب یدکی ما در مغز
ویژه ای به خود بگیرند که
استخوان ها قرار دارد!» مورد احتیاج است و سپس
ب��رای رفع احتی��اج از آنها
استفادهمیشود.
برای آنها بیابند.
هدف از این تحقیقات همین بوده
در روز  19دس��امبر  ،2007آقای است.
دکتر س��میر منصور ،که ریاست یعنی س��لولهای اولیه «بنیادی»،
گ��روه تحقیقاتی متخصصین که از مغز استخوان گرفته شوند و با
از مرکز پزشکی دانشگاه مونترال اس��تفاده از روش های خاص آنها
و تعدادی از متخصصین در رشته را تغییر داده تا به سلولهای قلبی
های مختلف پزشکی از  ،CHUMمبدل شوند.
وبیمارستانروزمون( )Rosemontدر انج��ام این پروژه ،س��لولهای
و نمایندگان چند بخش خصوصی مغز استخوان نخس��ت در مرکز
را ب��ه عهده دارد ،در یک جلس��ه  CHUMاز داوطلب��ان گرفته می
مطبوعاتیپیامدهایکشفبزرگی شوند .سپس آنها را به بیمارستان
را که گروه شان به آن دست یافته روزم��ون ،می فرس��تند .در آنجا
است ،اعالم نمود.
در مرک��ز «درمان س��لولی» این
او گفت :سلولهای بنیادی «سوش» بیمارس��تان متخصصی��ن واجد
یا «اِس��تم» که از مغز اس��تخوان شرایط برای جداکردن سلولهای
تهیه میشوند میتوانند تولید دوباره نابالغ از سلول های بالغ دست به
ماهیچه قلب را امکان پذیر کنند .کار می ش��وند .سپس سلولهای
این سلولها مانند قایق های نجاتی نابالغ را مجددا به مرکز CHUM
هستند که به بدنه کشتی آویخته باز میگردانند ت��ا در بدن بیمار و
می باش��ند تا در مواقع بروز خطر مستقیما در ش��اهرگی که دچار
جان سرنش��ینان کشتی را نجات آنفاکتوس شده کاشته شود.
دهن��د یا مثل چرخه��ای یدکی آقای دکتر فرانسوا ریو Francois
اتومبیل ها هستند که در صندوق  Reeveدر م��ورد تحقیق��ات
عقب ماش��ین جای دارن��د ،تا در همکارش آقای دکتر سامیر منصور
موقعی که چرخهای اتومبیل دچار به ش��یوایی و به وضوح در مقاله
پنچری میشوند به کمک راننده خود ،تحت عنوان «پیش��گیری
بش��تابند و او را از مهلک��ه نجات آنفارکت��وس یا طی ک��ردن آن»
دهند.
نوشته است:
به طور س��اده تر میت��وان گفت «قلب یدکی یا اضطراری ما در مغز
سلول های مغز استخوان یک قلب استخوان ها قرار دارد».
یدکی را همراه دارند .این سلولها او همچنین می نویسد:
در واقع نه ی��ک قلب بلکه در اثر «اولین نتایج این تحقیقات دلگرم
تکثیرشان ماهیچه قلب را بعد از کنن��ده اند ولی ما فعال در ابتدای
یک آنفارکتوس قلبی می توانند این راه هستیم»
تشکیلدهند.
چون هنوز رمز و رموز بس��یاری
آقای دکتر سمیر منصور در مورد برای فهم چگونگی تغییر سلولهای
این کش��ف بزرگ و مهم و جذاب بنیادی وجود دارد.
گفت :اولی��ن بیمار  CHUMیک باالخرهبرایکاملکردنتحقیقاتی
مرد  49ساله بود که پس از انجام که دکتر منص��ور ،اعالم کرد 40
این آزمایش تحقیقاتی کامال شفا بیمار را انتخاب میکنند تا جوابهای
یافته اس��ت و از س�لامتی کامل کاملتری بدست آورند .این عده به
برخوردار است».
دو گروه تقسیم میشوند .یک گروه
قس��مت دوم ای��ن تحقیق��ات و برای انجام معالج��ه و گروه دیگر
آزمایش ه��ا روی  40بیمار انجام ب��رای کنترل .مدت عمل با روش
خواهد گرفت.
جدید بیشتر از یک ساعت نخواهد
“”Phase II Clinical Studies
بود و آماده کردن سلول ها مدت
قبل از اینکه وارد جزئیات تکنیکی شش ساعت وقت میخواهد .بیمار
و علمی بشویم در ابتدا الزم است پ��س از انجام عمل فقط بین 24
یادآور شوم که حاصل و نتیجه این تا  48س��اعت در بیمارستان می
مطالعات و تحقیقات قابلیت درمان ماند و بعد مرخص میشود که به
عده زیادی را خواهد داشت.
منزل بازگ��ردد .نتایج قطعی این
برای نمونه تنه��ا در ایالت کبک عملی��ات فقط بعد از یک س��ال
 450هزار نفر به این بیماری مبتال معلوممیشود.
هستند.
از فوائ��د و نتایج مثبت دیگر این

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

1188 St-Laurent boul.










 آشنائی به زبان:نیازمندیم
.فرانسوی ضروری است

فروش اتومبیل و لوازم خانه

به چند خانم آشنا به زبان انگلیسی
و فرانسوی برای کار کافی شاپ
)در مرکزشهر مونتریال (متروگای
.نیازمندیم
.لطفا حضوری مراجعه کنید
9311570nader

پرستارساملندان

514-814-2075

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

Jan15,AkavanwillPay

استخدام

514-487-9186

 میز، اینچ32 تلویزیون سونی
، کولر نو،و صندلی ناهارخوری
مبلمان و بسیاری وسایل خانگی
)  (نوید...دیگر

514-708-2959
514-489-4021

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

SaeddRazaghipaidAkavan:jan01,15

و خدمات آرایشی

اجاره اتاق

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

استخدام

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

به یک نفر خانم آشپز
برای کار در کلبه عموجمال
.فورانیازمندیم

(514) 573-5934

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

FarokhFarshchi: dec15willpayakavan














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






در
آمریکا
و
کانادا
های
دانشگاه

 شمع و آینه، کارت،فال قهوه
:)با تعیین وقت قبلی (فلور

514-688-5789


















 Tel.:
Tel.: 514-714-3754

زبان






تدریس







استخدام

با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-

JYazdanparast:willpayAkavan

استخدام










وقت
نیمه
کار
برای
نفر
به چند






زیست







شناسی و
تدریس

باتخفیف ویژه برای هموطنان

آموزش رقص ایـرانی وعربی

استخدام

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

solimaniHarly:oct01,15willpay

اولدمونتریال
درمنطقه
،دپانور
در











































 
شناسی
زمین
.نیازمندیم



























و



















 
کالج
دبیرستان
سطح
در
845-2752




(514)









































 
توسط استاد باتجربه



























jan08LeilLesanipaid$120

majidDec01,15willpayakavn

(514)

استخدام

HELP WANTED

NO EXPERIENCE
NESSARRY
WE WILL TRAIN YOU:

342-1810

charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

رستوران گیالن

،باغذاهای شمالی
خوشمزه و
باکیفیتعالی









































 -----












استخدام




































استثنائی
شغل
فرصت











فال قهوه وکارت
ABOVE AVERAGE income





















  بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت
career
opportunity!

















A chance to make

نوشیـن

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
مسلط به
کامال




















ا





ست
خ

د
ا
م
Pizza AVIN

------

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

514-483-6990






















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












514-685-8326















514-813-8326
استخدام













(514) 789-6122 Ext. 229
(514) 928-7019
MehrnazGolchinDec01,15willpayakavn

استخدام

paid til nov1:60

مترجم رمسی

Tel.: 514-560-6720

دفتری
برای کارهای
College,
University)









tutoring:نیازمندیم







(High-School,
فورا

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


































 



















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
























جما
کلبه





























































514-567-1797














ل




































رمسی
مترجم
__________________________________






















514-624-7581





























































fromJuly15

khosro:Dec15jan01-15 NOTpaid seeInvoice



















عمو

Mehrnoosh

paid to end of July








________________________________









 W. Tel.: 514-484-8072















6107
Sherbooke






































































 


























محمودایزدی














































NDG































 
عضوجامعهمترجمینکبک













 

































514-583-9619


















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

Tel.: (514) 937-2888























تائید ادارات و سازمان های ایالتی و فدرال

کامپیوتر
آموزش










































































Tel.:
514-745-0318

























Cell.: 514-246-8486












Fax:
514-745-1136

TATOO
از مبتدی تا پیشرفته




















یابی
عیب
و
 تعمیر















کردن
اسمبل
 ارتقا و









 کامپیوتر
ویندوز
انواع
 نصب
























514-484-6897

Catering

PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL















5301
QUEEN
(Decarie


)





















MARY













































































SNOWDON











































































pc card 





























































 ویــروس زدایی








































































و نصب انواع آنتی ویروس



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


































 
VHS

DVD




�



























 طراحی صفحات وب



















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









 نصب سیستم های شبکه



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


















 آموزش و نصب نرم افزارهای دلخواه



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

















شما




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

















..........






















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









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















7 St-Laurent
درمان بیماری ها
 روزVille













































 هفته
ابرو و لب
،چشم
دائم
آرایش

















متـرجم


































دعوتنامه و تصدیق امضاء




















Zarif




























ترجمه کلیه اسناد و مدارک با تضمین

جواد داوری

رضانوشادجمال






























davood

آموزش موسیقی

paidtoend07

 دعوتنامه،ترجمه کلیه مدارک
 امور پناهندگی و مهاجرت،رسمی
514-575-7080


4
8


عمرًا اگه












 
لنگه شو پ514-683-0707
یدا
کن
!ی










































 

JDaraee:tilfeb08paid60Akavan
























انگلیسی و فرانسه توسط خانم


































بــاتجربه
تحصیلکردهو


























514-850-0460




























 


















 Tel.: 514-969-5222














کلیه خدمات آرایشی

Navdi:Jan01,15willpaytapesh

paidtoendofDec2006

College, University) 








tutoring 






(High-School,

paidahavan: sep 15

(514) 487-1994

West Island

TATOO
تــــاتو

























 













Babai,will paid akavan: oct-nov:80

پیشگویی و آینده نگری

aug15Msghafai: paid $10

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

678-6451







Cafe Depot

Jpaid:dec07L

485-0739

















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

Nikpour:willPay80tilEndofFeb08

به دلیل مسافرت
BMW 2000 اتومبیل
هزارکیلومتر )درشرایط عالی110(

1490 Maisonneuve W (X:Mackay)

کالس های ابتدائی توسط
دبیرباسابقهتــــدریس
در مدارس

(514)

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

استخدام

تدریس خصوصی

شب10 تا6 :ایام هفته
 هر زمان:آخرهفته ها

restoGuilanNaimi:Dec01,15paidakavn

1386دی25 d 824شمارهd 14سالd

تشکیل کالس های گروه نوازی



































ایرانی
اصیل
آواز
آموزش
رحیم زاده









)تصنیف
(ردیف و






514-688-5789
ش دف

 فرو














 با وقت قبلی-- توسط شادی

514-814-2953

Jan01

996-9692

فال قهوه و ورق

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

Tel.: (514) 861-5682

514

قابل توجه خامن ها

).(زمستان رانندگی نشده است

به چند نفر برای کار در دپانور
Epicerie Nouveau Main





استخدام

28









دف
آموزش






























تدریس ریاضیات

West Island
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(514) 333-7309

AKHAVAN
hagigi:1stofmontPaidtoendofFeb08

سالن آرایش

سیروس

تــــاتو
TATOO

با هیپنوتیـزم
به روش کامال بهداشتی
عقد و
سفره
تزئین




































و جلوه طبیعی





























نامزدی
میز




علی سلیمی







514-333-7309





















































1731
Oxford
(X:Grenet)
























514-482-0981
Ville-St-Laurent
�




















 
514-581-8707




Shirin
Afshari




















514-485-7009
Cell.:
514.993.6843 (514)805-3696
shorehNajafi:$180todec07paid90$

... سقفی برای ارتقاء همبستگی:خانه ایران

514-979-2120






(CIVIL)






































































































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































Tel.: (514) 485-6000
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بخریم یا صبر کنیم!

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

ادامه از صفحه:

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...

نمی توان محتمل دانست.
از ط��رف دیگر نه تنها سیاس��ت های
پرداخت وام مسکن موسسات مالی کانادا
(که عمدتا توسط بانک ها ارایه می شود)
بس��یار محتاطانه تر اس��ت ،بلکه مردم
کانادا نیز در امور مالی جانب احتیاط را
بیشتر رعایت می کنند؛ به همین دالیل
احتمال وقوع اتفاق مشابه آمریکا در بازار
کانادا بسیار اندک می باشد.

و تورم...

ش��رایط کنونی تورم مس��کن در مقام
مقایس��ه با افزایش قیمته��ای اواخر ده
 1980نرخ آهسته تری داشته است.
در آن سال ها به عنوان مثال در تورنتو
قیمت خانه در  5س��ال در حدود 174
درصد افزایش قیمت داشته است ،اما در
پنج سال اخیر تورم بازار مسکن تورنتو
در حدود  40درصد گزارش شده است
و آن را نمی توان به نوعی رشد بادکنکی
قلمداد کرد.
یکی از بهترین معیار ها برای سنجیدن
وضعیت بازار مسکن میزان توانایی خرید
مس��کن [ ]housing affordabilityمی
باشد.
این س��نجه به زبان س��اده درصدی از
درآمد یک خانواده متوس��ط را که برای
پرداخت اقساط خانه (با نرخ متوسط )
الزم می باشد ،نشان می دهد .این درصد
ب��ه نوعی هر دو عامل نرخ بهره و میزان
درآمد یک خانواده را در نظر می گیرد.
در تورنتو  27درصد درآمد خانواده باید
برای پرداخت اقساط خانه هزینه شود؛
در حالی که این رقم در سال  1980در
حدود  40.4درصد بوده است.
در کلگری این میزان ب��ه  31.1درصد
می رس��د که بیش از میزان آن در سال
 1989یعنی  27.9درصد است .اما این
رقم نیز از میزان رش��د بادکنکی س��ال
 1981شهر کلگری به مراتب کمتر می
باشد.

به علت مسافرت مجموعه ای از فرش های ایرانی نفیس ،در اندازه
های مختلف ،همچنین کلیه لوازم خانه ،با قیمت های بسیار
مناسب بفرو ش می رسد

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

دوست یابی

تورونتو:

کتابفروش پگاه و فروشگاه ها و مراکز
معتبرایرانی

با روشنگری انتخاب کنید.

خامن یکتا

514-651-3221

Free
 Distributedمــادری مهربان
Montreal, Quebec, Ville St-Lau-

rent, 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

از سالمندان و کودکان شما در تمام
مدت شبانه روز ،حتی ویکندها،
(همچنین در حومه مونترال و تورنتو)
نگهداری می کند.

514-768-9485

کتابفروشیپگاه

florGolyardi

پیوند را مشترک
شـــوید:
514-996-9692

www.paivand.ca

www.

paivand.

ca

مهاجرید و دنبال کار می گردید؟

Meet with
employment
and immigrant
resource professionals willing to
share their knowledge.
Tell us your needs, in
order to help us improve
the services in NDG.
The evening will begin
with a “Community
Exchange” during which
you will have the opportunity to learn about the
work of different local
groups in NDG. The
following presentations
will be given by: Project
Genesis and Montreal
City Mission.
This is your neighbourhood, so please join us
and represent your community.

Hiring Immigrants in
NDG :
!NOT EASY
Challenges & Solutions

NDG Community Council

کبک سیتی (سنت فوآ)

اوتـــاوا:

________________________
توضیح  :این نوشته خالصه ای است از
مقاله  Jason Kirbyتحت عنوان
Is it a bubble? Is it about to
?burst
در شماره مورخ سی و یکم ماه دسامبر
مجله مکلینز،عالقه مندان برای آگاهی
بیشتر بهتر اس��ت به اصل مقاله رجوع
کنند.
--------------------------

فروش اکــازیون فرش
و وسائل خانه

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

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر فروشگاههای
ایرانی

البته شکی نیست بازار مسکن در غرب
کانادا کمی از رونق افتاده است.
در جمع بندی می توان گفت بنابر گفته
اقتصاددانان یک خانواده نباید بیش از
 32درص��د درآمد خ��ود را برای خرید
مسکن اختصاص دهد.
از طرفی آنان پیش بینی می کنند که
نرخ بهره در سال های  2008و 2009
افزایش پیدا نخواهد کرد و دلیل آن عدم
قطعیت در اقتصاد جهانی می دانند
و از طرف��ی دیگر وقوع رک��ود در بازار
مسکن را محتمل ندانسته اند.
همچنین ط��رح وام های بلند مدت تر
 40ساله بجای وام های  25ساله نفس
تازه ای به بازار مسکن در کانادا بخشیده
است.
ع�لاوه ب��ر آن الزم به توجه اس��ت که
بازار مس��کن در کانادا نسبت به دیگر
کش��ورهای دنیا نرخ تورمی کمتری از
خود نشان داده است بنابر گزارش مجله
 The Economistدر
کانادا قیمت خانه در ده سال اخیر 78
درصد افزایش نشان داده
که در مقایسه با کشورهای دیگر صنعتی
دنیا آنچنان سریع نبوده است؛
در آمریکا  165درصد،
اسپانیا  190درصد،
بریتانیا  213درصد و
ایرلند 240درصد افزایش در قیمت خانه
در دهه گذشته گزارش شده است.
این موارد همه حکایت از پایداری رونق
در بخش مس��کن کانادا دارد .اما هیچ
پدیده اقتصادی را نم��ی توان به حتم
پیش بینی کرد پس باید همواره کلیه
امور را در خرید خانه در نظر بگیریم.

قدیمی ترین کتاب فروشی

تورنتو تازه های موسیقی و
کتابهایجدید

5513 Yonge St. Tel.:

416-223-0850

A non-profit organization,
working with the citizens and the
community groups in NDG to
improve the quality of life in Notre
Dame de Grace.
NDG 2020 Public Assemblies
)(since 1992
A monthly public meeting where local groups and citizens of the community come together to discuss
issues affecting NDG.
____________
Conseil communautaire
NDG Community Council
5964 Notre-Dame-de-Grâce, #204

- Are you an unemployed immigrant
?living in NDG

Are you familiar
with the employment
programs, resources,
and services available
in NDG? What can be
done locally to tackle
this issue? What are the
roles & responsibilities
?of community groups
Montréal (Québec) H4A 1N1
- Join us for a discusTél: 514-484-1471
sion on the realities
Fax: 514-484-1687
of employment for
www.ndg.ca
immigrants in NDG:
Email: ndg2020@ndg.ca
info Tel.:
the next
(514) 484-1471
NDG Community
)(Halah
Council NDG 2020 Public Assembly, will
__________
be held on
* Free childcare is available with 24 hours
Tuesday, January 29 at 7:00 pm
notice.
@ the Carrefour-Jeunesse-Emploi

@ 6370 Sherbrooke Street West.
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بازتاب...

جنبش ملی
یا جتربه طلبی؟

بیان وقایع تاریخ��ی و آوردن نمونه های
عین��ی از خاطرات گذش��ته کار بس��یار
پسندیده ایست .زیرا نسل حاضر را با وقایع
و حقایقی آشنا می کند که خود شاهد آن
نبوده اند.
ولی چنین کاری باید مس��تند ،منصفانه
و ب��ی طرفانه و ب��دور از اغ��راق گوئی و
ایدئولوژی زدگی باشد.
آقای ابوجعفر خدیر ،به مناس��بت روز 21
آذر که روز آذربایجان نام گرفته است و در
مقام جواب دادن به آقای بهرام مش��یری،
مطالبی از میان خاطرات خویش و شاید
همراه با بعضی از خوانده ها و شنیده های
خود درباره وقایع س��ال های 1324-25
آذربایجان ،مرقوم فرموده اند که در شماره
 820پیوند به تاریخ  15دسامبر چاپ شده
است.
در میان نوشته های ایشان مطالبی وجود
دارد که فکر کردم بد نباش��د خوانندگان
پیوند آن وقایع را از زبان فرد دیگری ،که
خود در س��نین اول جوانی شاهد و ناظر
بخشی از این حوادث بوده است ،بشنوند و
شخصا قضاوت کنند.
آقای خدیر برای بروز تحوالت اجتماعی دو
شرط ذکر می کنند:
داخلی و خارجی.
در مورد عل��ل داخلی ،من هم قبول دارم
که نارضایتی زیادی از جریان امور مملکتی
در می��ان کلیه مردم ایران ،از جمله مردم
آذربایجان ،وجود داشت .اما نارضایتی مردم
از حکومت مرکزی دلیل معقول و موجهی
برای تجزیه مملکت نیست.
اما ش��رایطی که ایشان با عنوان «شرایط
خارج��ی» از آنه��ا ی��اد م��ی کنند جای
گفتگوی بسیار دارد.
شرایط مناسب بین المللی ،برای جنبش
ه��ای آزادی خواه��ی ،یک چیز اس��ت و
مداخله مستقیم و مس��لحانه یک دولت
زورمند و زورگو در امور داخلی یک کشور
ضعیف ،چیز دیگر.

«فراز و فرود فرقه دموکرات
آذربایجان»

قبل از فروپاش��ی اتحاد جماهیر شوروی
س��ابق ،آگاهی ها درباره وقایع آذربایجان
منحصر بود به نوشته های ایرانی ها ،اعم از
موافق یا مخالف ،و کسی از محتوای اسناد
محرمانه مربوط به دخالت شوروی و حزب
کمونیست آذربایجان شوروی در آن وقایع
نداشت.
بعد از فروپاشی ،محققین خود جمهوری
آذربایجان شوروی به این اسناد دسترسی
پی��دا کردند و این بار آن��ان بودند که آن

ش��مالی و جنوبی و ایده تشکیل فرقه
دموکرات آذربایجان در این چهارچوب
______
قابل بررسی است.
علی اشرف
در ابتدا اس��تالین ،شاید به دلیل نیازی
شــادپور
که به دول غربی و ایران داشت ،موضوع
_______
اخیر را در اولویت خود نداشت.
تا اوایل س��ال ( 1944دیماه )1323
هیچ صحبت��ی از نارضایتی مردم به
-----------عنوان «شرایط داخلی» و «حمایت از
بازتابی بر مقاله ابوجعفر خدیر:
زحمتکشان» و فرقه دموکرات نبود.
خاطراتی از تهاجم مشترک خان های مسلح
فعالیت های جناح چپ در آذربایجان
و ارتش «شاهنشاهی»:
عموما در کادر حزب توده ایران انجام
آذربایجان
بیاد
مبناسبت  21آذر و
می شد.
مندرج در پیوند شماره  15 ،820دسامبر در ای��ن تاریخ اس��ت که ب��ه دلیل
پیشرفت در جبهه های جنگ رهبر
-----------ش��وروی مجددا مس��ئله
آذربایج��ان را بطور جدی
مورد توجه ق��رار می دهد.
طب��ق اس��ناد ،ای��ن زمان
مستندات را منتشر ساختند.
یکی از محققان همانجا ،پروفسور جمیل مصادف است با شروع فعالیت های فرقه
حس��نلی ،نتیجه تحقیقات خود را در دو دموکرات آذربایجان.
جلد منتشر کرده است .خالصه ای از آن البته این اقدامات خلق الساعه هم نبودند
دو کتاب در مجموعه ای با نام «فراز و فرود و پیش زمینه های آنها قبال فراهم ش��ده
فرقه دموکرات آذربایجان» به فارسی چاپ بودند .در س��ال  ،1938ح��دود  50هزار
نفر از روسیه به ایران تبعید شدند که در
شده است.
یقین��ا م��ن یا هر ک��س دیگ��ری در آن ای��ران از آنان با ن��ام «مهاجرین» یاد می
زمان در ش��رایطی نبودیم که از کارهای شد .مقامات ش��وروی عده ای از ماموران
پشت پرده خبر داشته باشیم .اکنون هم امنیت��ی خود را هم در میان آنان به ایران
آن اسناد را ش��خصا ندیده ام .ولی در آن اعزام کردند .عالوه بر آنان 3816 ،نفر غیر
زمان در موقعیتی قرار داشتم که اعالمیه نظامی ،مرکب از کادرهای حزبی ،امنیتی،
ها ،روزنامه ه��ا را بخوانم و به گفتگوهای پلیس ،متخصص نشریات ،زمین شناس
بزرگترها و برنامه های رادیوها گوش دهم .و غی��ره هم آماده ش��ده بودند که همراه
به این ترتیب پیش آمدهای آن زمان ،که نیروهای ش��وروی به ایران اعزام ش��وند.
اغلب آنها را به خاطر دارم ،با آنچه در کتاب رهب��ری این گروه به عهده عزی علی اف،
نامبرده آمده است به مقدار بسیار زیادی دبیر سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست
آذربایجان ش��وروی بود .مقرر شده بود در
تطبیق می کنند.
صورت ل��زوم تعداد آنان تا  6000نفر هم
چشم طمع استالین به نفت
افزایش یابد.
ایران
در یکی از جلس��ات توجیه��ی ،باقراُف به
حال مس��ائل از دید من :در سال  ،1943هیئت اعزامی چنین می گوید:
سران سه کشور آمریکا ،روسیه و انگلیس «ش��ما می دانید که ارتش سرخ در مدت
(متفقین) همدیگ��ر را در تهران مالقات کوتاهی ،بسیاری از مناطق شمالی ایران
کردند که بنام «کنفرانس تهران» خوانده را اشغال کرده اس��ت .تمام این سرزمین
شد .در همین کنفرانس ،شاید در دیگری ها آذربایجان ما است .براساس داده های
هم ،توافق به عمل آمد که حداکثر تا  6ماه تاریخی ،بخش های بس��یاری از مناطق
بعد از پایان جنگ دوم جهانی ،ارتش های ش��مالی ایران خاک آذربایجان ماس��ت.
متفقین خاک ایران را تخلیه کنند.
شهرهای بزرگ ایران چون قزوین ،ارومیه،
آمریکا و انگلیس هر دو به این تعهد عمل میانه ،مراغ��ه ،تبریز ،اردبیل ،س��لماس،
کردند ولی روسیه نکرد.
خوی و غیره زادگاه آباء و اجداد ماس��ت.
چرا؟!
اگر حقیقت را بخواهید ،تهران از شهرهای
چون این دولت چشم طمع به منابع نفت قدیمی آذربایجان است( .سند شماره )16
در شمال ایران داشت.
در شش��م مارس ( 1944اسفند ،)1322
برای کس��ب امتیاز بهره ب��رداری از این کمیس��ارهای اتحاد ش��وروی به ریاست
ذخایر ،استالین می خواست از آذربایجان مولوتوف (وزیر خارجه وقت) تصمیماتی
ب��ه صورت یک اهرم اس��تفاده کند و این زیر عنوان «کمک های فرهنگی و اقتصادی
سیاس��ت خ��ود را از طری��ق وزارت امور به اهالی آذربایجان جنوبی» اتخاذ می کند
خارجه و سفارت خود در تهران اعمال می و مامورانی از حزب کمونیست آذربایجان
کرد و دولت وقت ایران را تحت فشار قرار ش��وروی رابرای اجرای آنه��ا تعیین می
می داد.
کن��د .این اقدامات ظاه��ر جنبه کمک و
ولی قضیه به اینجا ختم نمی شد.
خیرخواهی دارند .ولی با بررسی دقیق آنها
حزب کمونیس��ت آذربایجان شوروی ،به و با توجه به سمت های افرادی که مسئول
رهبری میرجعفر باقراُف ،می خواس��ت از اجرای آنها بودند ،معلوم می شود که هدف
این موقعیت استفاده کرده و آذربایجان را چیز دیگری بوده است .مولوتوف ،به گروه
به آذربایجان شوروی ملحق کند.
مامور از جمله می گوید:
اس��تفاده از اصطالحات جعلی آذربایجان

آقای بهرام مشیری حق دارد!

از زمهریر تهران...
ادامه از صفحه24 :
دردسرتان ندهم ساعت یک ربع
به  8به فرودگاه رسیدم .فرودگاه
آشفته بازاری بود .مستقبلینی که از
 2روز قبل منتظر عزیزانشان بودند،
مسافرانی که از دو روز قبل انتظار
پرواز را می کشیدند .تقریبا جزو
آخرین مسافرانی بودم که بارم را به
دفتر لوفتانزا تحویل دادم.
ثانیه ها مثل برق و بادی گذشت
وقتی کنترل گذرنامه را رد کردم ،در
سالن ترانزیت پرواز صحنه ای باور
نکردنی دیدم.
حقیقتا اگر کس دیگری راوی آن بود
باورش نمی کردم .منظره پیش رویم
بیشتر به فیلم های جنگی حاتمی
کیا و شهری جنگ زده شبیه بود تا
سالن ترانزیت فرودگاه بین المللی
تهران.
دوباره هیاهو و قیل و قال و کتک
کاری و فحاشی بود و جیغ و شیون
زنان و کودکان سرگردان و نگاه
خونسرد نیروی انتظامی ظاهر در
صحنه.
زنی می گفت :مسافر ایران -ایر
هستم ،دو روز است در ترانزیت گیر
افتادم ،ترانزیتی که از حداقل امکانات
مثل رستوران بی بهره است.
عذاب وجدان گرفته بودم که پرواز
لوفتانزا چند دقیقه دیگر پرواز می

کند و بقیه اینجا می مانند!
ساعت  9 :30دقیقه وارد
هواپیما شدم در کمال
تعجب حتی صندلی مهمانداران را
هم فروخته بودند!
از پنجره مشرف به بال می دیدم
که باند پرواز مثل شیشه برق می
زند و خود هواپیما بعد از دو روز
برف مداوم به کوه یخی بیشتر
شبیه است .خلبان اعالم کرد که به
کل هواپیما باید ضد یخ زده شود
و چون در کل فرودگاه بین المللی
امام دو عدد ماشین ضد یخ بیشتر
وجود ندارد ،و در حال حاضر یکی
از آنها از کار افتاده ،لذا ممکن است
این پروسه چند ساعت طول بکشد
خالصه بعد از  5/5ساعت انتظار
هواپیما آماده پرواز شد و خلبان با
خوشحالی مشهود در بلندگو اعالم
کرد:
با کمال افتخار ما اولین شرکت
هواپیمایی هستیم که در این شرایط
بحران زده تهران را به مقصد اروپا
ترک می کنیم و بعد از این هرچه
بود غریو شادی و سوت مسافران
بود که مطمئنا هیچوقت مثل آن
لحظه از ترک ایران شاد نبودند و
شوق غیرقابل وصف من ،با وجودی
که در سالن ترانزیت فرودگاه کتک
ناخواسته خورده بودم و هر دو
چمدانم بعد از  2روز تاخیر به دستم
رسید ،هنوز خودم را جزو خوش
شانس ها می دانم.

«هر امر کوچکی را مورد دقت قرار دهید و
نفوذ ما را در میان اهالی گسترش دهید».
از هیچ ک��دام از توصیه های داده ش��ده
به مامورین اعزامی ابدا بوی حس��ن نیت
استشمام نمی ش��ود .آثار این توصیه ها
بتدریج ظاهر شدند ،از جمله انتشار مجدد
روزنامه «وطن یولوندا» ،چاپ باکو بود که
قبال به درخواست دولت ایران از انتشار آن
جلوگیری شده بود.
همچنین بنابه مندرجات صفحات  45و
 46کتاب یاد شده ،اس��تفاده از دین هم
توصیه ش��ده بود .گزارش حسن اوف ،به
باقراف در همانجا خواندنی است.
طی جلس��ات متعددی در مسکو و باکو،
درباره تش��کیل فرق��ه دموکرات تصمیم
اتخاذ و سید جعفر پیشه وری ،به رهبری
آن تعیین می شود .مبلغ یک میلیون روبل
هم هزینه به قدرت رسیدن فرقه دراختیار
حزب کمونیست آذربایجان شوروی قرار
می گیرد .بنا به دس��تور مس��کو و باکو،
حزب توده شاخه آذربایجان میبایستی در
فرقه ادغام می شد ،که این امر با مخالفت
رهبران حزب توده ایران روبرو می شود.
(ش��خصا بخاطر دارم که در مدت یکسال
حکوم��ت فرقه ،هیچ گونه فعالیتی به نام
حزب توده در تبریز انجام نگرفت).
از همه اینها مهمتر ،از سوی رئیس سرویس
اطالع��ات مقی��م آذربایجان ،فرس��تادن
20هزار قبضه تفنگ و  500قبضه اسلحه
کمری هم تقاضا ش��ده بود که قرار بود تا
زمان عملیات در پادگان های ارتش سرخ
در آذربایجان نگهداری شود.
در اثر ارس��ال این سالح ها ،دو فقره ترور
در تبریز (خاطره شخصی) و چندین فقره
قتل هم در شهرهای دیگر انجام گرفت.
به نوشته حس��نلی ،در جریان ماه اکتبر،
مسلح کردن اهالی ش��هرها انجام گرفته
بود.

اعالم موجودیت فرقه به
روایت حسنلی

«صبح روز س��وم س��پتامبر 12( 1945
ش��هریور  ،)1324هنگام��ی ک��ه اهالی
ش��هرهای آذربایجان از خواب برخاستند
اعالمیه هایی را به زبان ترکی مش��اهده
کردند که به دیوارها چس��بانده شده بود.
این اعالمیه از تاس��یس فرق��ه دموکرات
آذربایجان خبر می داد و هدف های فرقه
در آن تشریح شده بود( ...سند »)107
مسئوالن دولتی (استاندار ،فرمانده لشگر،
رئیس ژاندارمری) در تلگرافی به مرکز ،از
مسلح شدن اهالی اظهار نگرانی می کنند.
در تهران هیئت وزیران برای بررس��ی این
مس��ئله تشکیل می ش��ود و تصمیم می
گیرد ب��رای تقویت پ��ادگان تبریز ،قوای
کمک��ی اعزام کند .چون آذربایجان تحت
اشغال ارتش سرخ بود ،دولت ایران ناچارا با
مقامات شوروی وارد مذاکره می شود.
از مذاکرات نتیجه ای حاصل نمی شود.
دولت ایران س��تونی از قوای نظامی را به
سوی آذربایجان روانه می کند.
ولی قوای شوروی ،در شریف آباد قزوین،
این نیرو را متوقف می کند و به این ترتیب
فرقه به قدرت می رسد.
مذاکرات بین دولت ایران و س��ران فرقه،

پنجــره دوستی
ادامه از صفحه20 :

  Tabboulehساالد جعفری ،گوجهفرنگی ،نعنا و بلغور
  Tahinaارده که از دانه های کنجد بهدست می آید
  Warak Enabدلمه برگ مو (برگانگور)

اعدام راحله ...
ادامه از صفحه26 :
زده بود که همه صورتم پرخون شده
بود ،زن برادر ش��وهرم برد پانس��مان
کردیم.
اینها را ک��ه میگفت من می لرزیدم
و فکر میک��ردم چطور آدم می تواند
اینهمه خشونت را تحمل کند .و راحله
آرام و صبور ،انگار قصه آدم دیگری را
تعریف کند میگفت:
«آنقدر من را از پلهها پرت کرده پایین
و تا آخر پله ها غلت خوردهام که گاهی
فراموشی می گیرم”.
هیچ ک��دام اینها اما به اندازه زنهایی
که میآورد خان��ه او را آزار نداده بود.
روحش خراشیده ش��ده بود .دیگر از
تحملش خارج بود .میگفت قبال هم
بارها و بارها این��کار را کرده بود .من
به روی خودم نیم��یآوردم .به خاطر

غذاهای هندی:

  Dum goshtگوشت بره  Tandoori chickenجوجه کبابتندوری
  Biryaniپلو که گاه با ادویه و مرغ یاگوشت مخلوط میشود
 Dal -عدس

بچههایم.چارهای
هم نداشتم .بارها
م��وی بلند رنگ
کرده روی لباسهایش دیدم .چند بار
وسائلشان را جا گذاشته بودند .بار آخر
اما دیدم یک زن لخت با ش��وهرم در
خانه است.
از شوهرم که توضیح خواستم .کتکم
زد.
گف��ت م��را نمیخواه��د .طالقم هم
نمیداد که راحت شوم.
ش��اید اگر آن هنگام که راحله کتک
میخورد ،کسی به دادش می رسید.
یا آن موقع که هوسبازیهای شوهرش
را میدید ،میتوانس��ت طالق بگیرد،
هیچ��گاه کار ب��ه اینجا نمیرس��ید.
خودش می گفت:
“وقتی ش��وهرم زنده بود از ترس��ش
جرات نداشتم به کسی بگویم که چه
برس��رم می آورد ،چند باری هم که با
هزار مکافات ب��ه دیگران گفتم ،هیچ
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ب��رای پیدا کردن راه حلی ،به نتیجه نمی
رس��د .دولت ای��ران در مقابل بی اعتنایی
ش��وروی برای تخلیه خاک ایران از ارتش
سرخ ،به سازمان ملل متحد شکایت می
کند.
نخس��ت وزیر وقت ،احمد قوام ،برای حل
مسئله نفت و مشکل آذربایجان ،به مسکو
می رود.
درباره نقش قوام و سفرا و به مسکو ،حرف
های ضد و نقیضی گفته شده است.
عده ای تخلیه خاک ایران از سوی ارتش
س��رخ را نتیجه تدبیر سیاس��ی وی می
دانند.
این تصورات درست باشند یا نه ،دو مسئله
بسیار مهم را نباید از نظر دور داشت.
یکی دخالت دولت وقت آمریکاس��ت ،که
پیروز اصلی جنگ بود و مجهز به س�لاح
اتمی؛ به روس��یه (که خسته و فرسوده از
جنگ خانمانسوز بود) هشدار یا اولتیماتوم
می دهد که ایران را تخلیه کند.
اگر آقای بهرام مشیری یا هر کس دیگری
این اقدام آمریکا را به نفع ایران می داند ،به
نظر من ،کامال حق دارد.
دومی اینکه ،نقش ماهرانه دو رجل سیاسی
ایران را هم نباید کم اهمیت دانست.
شرح ماجرا در کتاب بازیگران عصر پهلوی
(تالیف محمود طلوعی) آمده است.
این دو نفر عبارتند از حسین عالء ،نماینده
وق��ت ایران در س��ازمان مل��ل متحد در
نیویورک
و سیدحسن تقی زاده ،ناظر ایران در یکی
شوراهای آن سازمان در ژنو.

ورود ارتش به تبریز

در م��ورد ورود ارتش به تبری��ز ،اختصارا
عرض م��ی کنم که (طبق ادع��ای آقای
خدیر) «ارتش س��ه روز پشت دروازه های
تبریز متوقف نبود تا ،»...بلکه سران فرقه
هنگام عزیمت به آن سوی مرزها ،تنها پل
ارتباطی راه شوس��ه تهران به تبریز را که
در نزدیکی میانه روی رودخانه قزل اوزن
بسته شده بود،و پل دختر نامیده می شد،
منفجرکردند.
پل مخروبه هنوز هم در همانجا باقی است
و گویای بخش��ی از تاریخ اس��ت .سه روز
طول کش��ید تا ارتش بتواند از آنجا عبور
کند.
یقینا آقای خدیر از زنجان ،که نزدیک به
 300کیلومتر با تبری��ز فاصله دارد ،نمی
توانستند شخصا مشاهده کنند که «ارتش
شاهنشاهی که مستشاران آمریکائی آن را
هدایت می کردند ...وارد تبریز شد».
حتم��ا دوس��ت عزیزمان این داس��تان را
خوانده یا ش��نیده اند .عجیب است که به
خاطرش��ان خطور نکرده است که ممکن
است این داستان واقعی نباشد ،مخصوصا
که فرمانده قوای اعزامی به تبریز ،سرتیپ
هاش��می ،ک��ه از اهالی تبریز ب��ود ،برای
رفت��ن از تهران به تبریز ،نیازی به هدایت
مستشاران آمریکائی نداشته است.
حضور چنین مستش��ارانی ه��م چندان
روشن نیست.
از درختان باغ گلس��تان و تیرهای چراغ
برق تبریز هم کس��ی آویزان نشده بود ،و
فقط چند فقره قتل های انتقامی صورت

غذاهای اسپانیولی و
مکزیکی:
 تاکو :نانی کوچک شبیه تافتون  Barbacoaگوشت گوسفند پخته که برروی تاکو سرو میشود.
  Burritosنان نرم و نازکی شبیه لواشکه گوشت یا پنیر درآن می پیچند
  Cabritoبزغاله سرخ شده که در شمالمکزیکمیخورند
 Carnitas -خوک سرخ شده Churros -

کس کاری نکرد .فقط شوهرم فهمید
و من دوباره کتک خوردم”.
هنوز صدایش در گوشم است:
”هیچ کس باور نکرد این همه بال سرم
آمده و من هم همه چیز را قورت دادم.
فقط از خدا می خواستم بهانه نگیرد و
من را کتک نزند”.
با هم��ه اینه��ا راحله نمیخواس��ت
شوهرش را بکشد .محکمترین گواه من
صداقت راحله است .من باورش کردم
وقتی قسم میخورد که نمیخواسته
بکشدش .که در یک لحظه از خشم و
تنفر و تحقیر منفجر شده و نفهمیده
چه کرده است.
یک چیزی مثل گلوله آتش گوشه دلم
خانه کرده ،داغ داغ است و همه جانم
را می سوزاند .فقط برای راحله نیست
که اعدام ش��د .برای الهه و نس��رین و
مرجان و افس��انه و فاطمه و ...هم که
در انتظار چوبه دارند هست .چه خوب
که دیگر اوین نیستیم .من دیگر طاقت

گرفت��ه بود .این قبیل وقای��ع هم از خالء
قدرت ناشی می ش��ود ،چون سران فرقه
آذربایجان را بحال خود رها کردند ،و این
مردم عادی تبریز بودند که مسلح شدند و
تا حدودی در آن روزهای بحرانی امنیت را
برقرار کردند.
انج��ام اصالحات در زمینه های فرهنگی،
هنری ،آبادانی ،اجتماعی ،تاسیس دانشگاه،
نصب رادی��و و غیره در مدت یک س��ال
حکومت فرقه مورد تایید من هم است.
باید گفت یکش��به ره چند ساله پیموده
شد!
ولی منس��وخ کردن زبان فارسی را مردم
نپسندیدند ،و علیرغم این اصالحات مردم
عموما چندان دل خوشی از آن حکومت
نداشتند ،و تا مدتها هم این دل ناخوشی
به صورت یک خاطره تلخ باقی ماند .شاید
دلیل آن تجزیه بوده باشد.

پیشه وری با جتزیه موافق
نبود

در مورد شخص آقای پیشه وری ،مطالب
ضد و نقیض زیادی خوانده و شنیدم.
همچنی��ن تعدادی از کس��انی که همراه
رهبران فرقه به آن سوی مرزها رفته بودند
بعدها برگشتند و خاطرات خود را نوشته
و منتش��ر کردند .آنها را هم ،تا جائی که
به دستم رس��یده ،خوانده ام .با بعضی از
اشخاص برگش��ته از روسیه هم صحبت
کرده ام .از مجموع همه اینها ،آنچه فهمیدم
اینست که گویا پیشه وری ،با تجزیه موافق
نبوده است.
حتی هنگامی که به رهبری فرقه تعیین
می ش��د ،از این موضوع آگاهی نداش��ته
است.
م��ن مایلم باور کنم ک��ه قضیه به همین
صورت است ،مگر آنکه سند محکمی پیدا
شود که خالف آنرا ثابت کند.
اما محتوای فکری پیشه وری هرچه بوده
باش��د ،مرگ وی ک��ه در اثر یک تصادف
اتومبیل اتفاق افتاد کامال مشکوک است.
گوی��ا او ب��ه رهب��ران حزب کمونیس��ت
آذربایجان ش��وروی اعتراض کرده و گفته
بود ک��ه این چه بالئی بود که بر س��ر ما
آوردید؟
البته این نوع مرگ ها در اتحاد ش��وروی
سابق کم نیستند.
وقتی اس��تالین حتی به یار غار و همرزم
خود ،تروتس��کی ،هم رح��م نمی کند و
فرمان قتل او را می دهد؛ پیشه وری غریب
جای خود دارد!
_______________________
برای آگاهی بیش��تر از این وقایع و س��ایر
وقایع تاریخ یکصد ساله اخیر ایران ،خواندن
کتاب های زیر توصیه می شود:
 بازیگران عصر پهلوی؛ پدرو پسر (محمودطلوعی)
 گذشته چراغ راه آینده است (از نشریاتمنسوب به حزب توده ایران؟)
 خاطرات دکتر انور خامه ای در سه جلد،مخصوصا جلد دوم (فرصت بزرگ از دست
رفته)
 ف��راز و فرود فرقه دموک��رات آذربایجان(جمیل حسنلی -نشر نی)
خمیر لوله ای سرخ شده که روی آن
شکر ریخته و با شیرکاکائوی داغ می
خورند
  Enchiladasنان ذرت آکنده از گوشتو پنیر رنده شده
  Guacamoleآووکادو له شده با گوجهفرنگی و آبلیمو و نمک و سیر و پیاز
( Fajitaفهیتا)غذای تگزمکز (تگزاسی – مکزیکی) است
و گوشت و سبزی های پخته ای است که
در ظرف چدنی داغ همراه ساالد و پنیر
رنده شده بسیار لذیذ سرو میشود.
تا شماره آینده شاد باشید

ندارم یک روز عصر کس��ی را که با او
زندگیام کردهام ببرند انفرادی و صبح
آفتاب نزده ،زندانبانه��ا بگویند تمام
شد.
من دیگر طاقت ندارم یک شب دیگر
را کابوس اعدام ببینم .طاقت ندارم از
ساعت  ۴تا  ۶بال بال بزنم که رضایت
دادند یا اعدام کردند .همان دوبار برایم
بس بود.
چه خوب که مح��رم و صفر آمد .هم
بندیهایم دو ماهی سر راحت به بالش
می گذارند .بسش��ان است دیگر .آنها
هم دیگر طاقت ندارند.
از راحله نوش��تنی زیاد دارم .نه فقط
ب��ه خاطر راحله .به خاط��ر زنانی که
همسرنوش��ت راحلهان��د و چوبه دار
انتظارشان را میکشد .به خاطر زنانی
که اگ��ر قوانین ما کمی و فقط کمی
عادالن��ه تر بود ،هیچگاه مرتکب قتل
نمیشدند--------------.
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3
˺˻
˺˼
7
96
10
˺̌
˺̀
˺̂
˻˹
13
14
16
17
˻˼
˻̊
˻̌
˻̀
21 ̋
2320 ̊ 24
˼˹ ϦϤϬΑ
˺
30˺˺
31˺˻
27
28
̀
́

˺˺
˺̊
8
11
˺́
˻˺
15
18
˻̋
˻́
22
25
˻
̌
29
̂

41

ϪΒϨηέΎϬ̩
WED
ϪΒϨηέΎϬ̩

ϪΒϨθΠϨ̡
THUR
ϪΒϨθΠϨ̡

ϪόϤΟ
FRI
ϪόϤΟ

25
36
47
8
˺˻
˺˼
˺̊
˺̋
˺̋
˺̌
˺̀
˺́
9
10
11
12
12
13
14
15
SUN
MON˻˺
TUES
˺̂
˻˹
˻˻
˻˻
˻˼
˻̊
˻̋
16
17
18
19
19
ϝϭ 20ϪΒϨηϭΩ
21
22 Ϫγ
ϪΒϨθ̰ϳ
ϪΒϨη
˻̌
˻̀
˻́˻
˻̂˼
ϦϳΩέϭήϓ
˻̂
23
24
25
26
26
27
28
29
˼̀
̊́
̋̂
̌
˺˹
30
31 ϥί ̶ϧΎϬΟ ίϭέ αέΎϣ ́ ˺˹
βϳέΎ̡ ϥϮϤ̯˺˺
Ϟϴ̰θΗ ˺́̀˺ αέΎϣ ˺́ -

3
˺̊
6
10
˺́
˻˺
13
17
18
19
20
21
22
˻̋
˻̌
˻̀
˻̂
˼˹
˻́
˻̂
˼˹ ΪϨϔγ˻́
˺
˻
˼
2024ϝϭ
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
ΖθϬΒϳΩέ
˻̌
˼
̋
̀
́̊
̂̋
˺˹̌
Ϟ̰ϫΎϴγ
27έΩ ϩΎη Ϣϳ̫έ
28 ̵ήϣέΪϧ̫29ϩΎ̴γΎ̡ ϪΑ ϖϠΧ
30̶ϳΪϓ ̵ΎϬ̰ϳή̩ ϪϧΎΤϠδϣ ϪϠϤΣ ϦϤϬΑ
̶ϫΎθϨϫ
́
̂
˺˹ Ύη Ϣϳ̫έ˺˺ϪϴϠϋ ϥήϳ ϡΩήϣ ϡΎϴϗ ˺˼̋̀ ϦϤϬΑ

23

˼˺
̊
26
̀

˺̂ ˻˻ βϠ̴ϧ ϭ β̯έΎϣ ϪΘηϮϧ ΖδϴϧϮϤ̯ ΏΰΣ ΖδϔϴϧΎϣ έΎθΘϧ ˺́̊́ ϪϳέϮϓ ˻̌ -

6
7˺̌
13˺̀
14
˻˼
20˻̊
21
˼˹
27˼˺
28̌
̀

MON
MON
ϪΒϨηϭΩ
ϪΒϨηϭΩ

TUES
TUES
ϪΒϨη
Ϫγ
ϪΒϨη
1 Ϫγ

1
2˺˺
7˺˺
8 ˺˻
8˺̀
9˺́
14˺́
15˺̂
15
16˻̋
˻̊
21˻̋
22˻̌
22
23 ˺
˼˺ ΩΩήϣ
ήϬϣ
˺
28
29 ˻
29̀
30 ́
́
̂

WED
WED
ϪΒϨηέΎϬ̩
ϪΒϨηέΎϬ̩
2

3˺˻
9 ˺˼
10˺̂
16˻˹
17˻̌
23˻̀
24 ˻
30 ˼
̂

THUR
THUR
ϪΒϨθΠϨ̡
ϪΒϨθΠϨ̡
3

4˺˼
10˺̊
11˻˹
17˻˺
18˻̀
24˻́
25 ˼
31 ̊
˺˹

MON
ϪΒϨηϭΩ
MON
ϪΒϨηϭΩ

SUN
ϪΒϨθ̰ϳ
SUN
ϪΒϨθ̰ϳ

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

MON
ϪΒϨηϭΩ
MON
ϪΒϨηϭΩ

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

ϪΒϨη Ϫγ
TUES
ϪΒϨη Ϫγ

ϪΒϨηέΎϬ̩
WED
1
ϪΒϨηέΎϬ̩

ϪΒϨθΠϨ̡
THUR
2
ϪΒϨθΠϨ̡

7

8

9

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

˺˹

˺˺

MON
ϪΒϨηϭΩ
MON
ϪΒϨηϭΩ

3
WED
3˺̊
10˺̊
ϪΒϨηέΎϬ̩
10˻˺
17˻˺
17˻́
24˻́
24 ̋

FRI
FRI
ϪόϤΟ
ϪόϤΟ
4

5˺̊
11˺̋
12˻˺
18˻˻
19˻́
25˻̂
26 ̊
̋

6

TUES
ϪΒϨη Ϫγ
TUES
ϪΒϨη1 Ϫγ
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˺˺

3

SAT
SAT
ϪΒϨη
Ϫ5ΒϨη

TUES
ϪΒϨη Ϫγ
TUES
ϪΒϨη Ϫγ

4

WED
ϪΒϨηέΎϬ̩
WED
ϪΒϨηέΎϬ̩

THUR
ϪΒϨθΠϨ̡
THUR
ϪΒϨθΠϨ̡

6

7

FRI
6 ˺̀
13˺̀
ϪόϤΟ
13˻̊
20˻̊
ΪϨϔγ
20 ˺
27 ˺
ΪϨϔγ
27 ́

5

7 ˺́
14˺́
14˻̋
21˻̋
21 ˻
28 ˻
28 ̂

MARCH 2008
MAY 2008
˺˼́̀ ϦϳΩέϭήϓ ϭ ˺˼́̌ ΪϨϔγ
˺˼́̀ ΩΩήΧ ϭ ΖθϬΒϳΩέ

Etehadsocialiti@yahoo.ca
̵ΪϴηέϮΧ ˺˼́̀ϝΎγ ϩΎϣ ̵Ω ΎΗ ˺˼́̌ϝΎγ ϢϳϮϘΗ ΎΑ ϩήϤϫ ̵Ωϼϴϣ ˻˹˹́ ϝΎγ ϢϳϮϘΗ
ϝήΘϧϮϣ -ϥΎϴϧήϳ ̶ΘδϴϟΎϴγϮγ ΩΎΤΗ :ϢϴψϨΗ ϭ ϪϴϬΗ

FRI
ϪόϤΟ
FRI
1
ϪόϤΟ

SAT
ϪΒϨη
SAT
2
ϪΒϨη

1 ˺˻
8 ˺˻
SAT
8 ˺̂
15˺̂
ϪΒϨη
15˻̌
22˻̌
22 ˼
29 ˼
29˺˹

2 ˺˼
9 ˺˼
9 ˻˹
16˻˹
16˻̀
23˻̀
23 ̊

6

˺˼
˺̊
˺̋
˺̌ ̊
Ϟ̰ϫΎϴγ
Ϣϳ̫έ ̵ήϣέΪϧ̫
ϩΎ̴γΎ̡های
ϪΑ ϖϠΧ ̶ϳΪϓمسلحانه
̵ΎϬ̰ϳή̩حمله
ϪϧΎΤϠδϣ ϪϠϤΣ
˺̂19 -ژاندارمری
خلق به
بهمن
10έΩ̋ϩΎηپاسگاه
11فدایی
13˺˹سالϦϤϬΑ
̌
̀ چریک
́12
̂ 1349
̶ϫΎθϨϫΎη Ϣϳ̫έ ϪϴϠϋ ϥήϳ ϡΩήϣ ϡΎϴϗ ˺˼̋̀ ϦϤϬΑ ˻˻ ”سیاهکل
̂˺شاه در
رژیم
Ϟ̰ϫΎϴγ έΩ ϩΎηβϠ̴ϧ
Ϣϳ̫έ ̵ήϣέΪϧ̫
ϩΎ̴γΎ̡
ϪΑ
ϖϠΧ
̶ϳΪϓ
̵ΎϬ̰ϳή̩
ϪϧΎΤϠδϣ
ϪϠϤΣ
ϦϤϬΑ
ϪΘηϮϧ ΖδϴϧϮϤ̯ ΏΰΣ ΖδϔϴϧΎϣ έΎθΘϧ ˺́̊́ ϪϳέϮϓ ˻̌ -̶ϫΎθϨϫΎη Ϣϳ̫έ ϪϴϠϋ˻˻
ϥήϳ ϡΩήϣ ϡΎϴϗ ˺˼̋̀˻˼
ϦϤϬΑ ˻˻ ˻˹βϠ̴ϧ ϭϭ β̯έΎϣ
˻˺
β̯έΎϣ ϪΘηϮϧ ΖδϴϧϮϤ̯ ΏΰΣ ΖδϔϴϧΎϣ έΎθΘϧ ˺́̊́ ϪϳέϮϓ ˻̌ 17
18
19
20
MAY 2008
˻̀ ˺˼́̀
˻́ΩΩήΧ ϭ ΖθϬΒϳΩέ
˻̂
˼˹
24 MON 25
26THUR FRI
27 SAT
SUN
TUES
WED
ϪΒϨθ̰ϳ
ϪΒϨηϭΩ
ϪΒϨη Ϫγ ϪΒϨηέΎϬ̩
ϪΒϨθΠϨ̡
ϪόϤΟ
ϪΒϨη
̊
̋
̌1
2 ̀ 3
˺˻
˺˼
˺̊
31
4
5
6
7
8
9
10
˺̋˺˺ ˺̌
˺̀
˺́
˺̂
˻˹
˻˺
11
12
13
14
15
16
17
˻˻
18
˻̂
25
̋

SUN
ϪΒϨθ̰ϳ

6˺̋
12˺̌
13˻˻
19˻˼
20˻̂
26˼˹
27 ̋
̌

WED
ϪΒϨηέΎϬ̩
WED
2 ̩
ϪΒϨηέΎϬ

FEBRUARY 2008
˺˼́̌ ΪϨϔγ ϭ ϦϤϬΑ
FEBRUARY
2008
˺˼́̌ ΪϨϔγ ϭ ϦϤϬΑ

4
5
˺̋
THUR
4
5 ˺̌
11˺̋
12˺̌
ϪΒϨθΠϨ̡
11˻˻
12˻˼
18˻˻
19˻˼
18˻̂
19˼˹
25˻̂
26˼˹
25 ̌
26 ̀

˻˼
19
˼˹
26
̌

MON
ϪΒϨηϭΩ

6
7
˺̌
˺̀
13
14
˻˼
˻̊
20
21
SUN
MON
˼˹ ϪΒϨηϭΩ
˼˺
ϪΒϨθ̰ϳ
27
28
1
2
˺˻̌
˺˼̀
8
9
˺̂
˻˹
15
16
˻̌
˻̀
22
23
˻
˼
29
30
̂
˺˹

( ˺˼̌̀ ) ϥήϳ έΩ ̶γΎϴγ ϥΎϴϧΪϧί ̵ήγήγ έΎΘθ̯ Ωή̴ϟΎγ έϮϳήϬη ϝϭ
β̯έΎϣ ϝέΎ̯ έΎ̰ΘΑ ϪΑ ̶ΘδϴϧϮϤ̯ ϞϠϤϟ ϦϴΑ Ϧϴϟϭ Ϟϴ̰θΗ ˺́̌̊ ήΒϣΎΘ̢γ ˻́

OCTOBER 2008
˺˼́̀ ϥΎΑ2008
ϭ ήϬϣ
AUGUST
˺˼́̀
έϮϳήϬηϭ
ΩΩήϣ
TUES
WED
THUR

SUN
ϪΒϨθ̰ϳ
SUN
ϪΒϨθ̰ϳ

SUN
ϪΒϨθ̰ϳ

JULY 2008
SEPTEMBER 2008
˺˼́̀ ΩΩήϣ ϭ ήϴΗ
˺˼́̀ ήϬϣ ϭ έϮϳήϬη
SUN
SUN
ϪΒϨθ̰ϳ
ϪΒϨθ̰ϳ

1

JNUARY 2008
˺˼́̌
ϦϤϬΑ ϭ2008
̵Ω
JNUARY
˺˼́̌ ϦϤϬΑ ϭ ̵Ω

DECEMBER 2008
˺˼́̀ ̵Ω ϭ έΫ
5

ϪΒϨη
SAT
1
ϪΒϨη˺˺

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

SAT
ϪΒϨη

7 THUR FRI8 SAT
ϪΒϨθΠϨ̡
ϪόϤΟ
ϪΒϨη
THUR
FRI ˺́ SAT
˺̊
˺̋
˺̌
˺̀
3
4
5
ϪΒϨθΠϨ̡
ϪόϤΟ
ϪΒϨη
˺˺
˺˻
˺˼
˺̊
4
5 ˺̋
11
12
1381˺˺ 92˺˻14 103˺˼ 15
6
7
11˺̊
12˺̋
˺́
6˺̌
7˺̀
8˻˼
9 ˺̂ @˻̊
10˻˹ .ca 11˻˺
12˻˻
˻˺
˻̋
yahoo
13˺̌˻˻ 14˺̀ Etehadsocialiti
15
16
17
18
19
˺́
˺̂
˻˺
˻˻
˺˼́̀ϝΎγ
ϩΎϣ ̵Ω ˻̋
ΎΗ ˺˼́̌ϝΎγ
ϢϳϮϘΗ ΎΑ ˻˹
ϩήϤϫ ̵Ωϼϴϣ
˻˹˹́ ˻̂
ϝΎγ ϢϳϮϘΗ
˻˼
13
14˻̊ 20
15
16˻̌21 17˻̀
18˻́
19
18 ̵ΪϴηέϮΧ20
19
22
21
22
23
24
25
26
ϝήΘϧϮϣ
ϥΎϴϧήϳ
̶Θ
δ
ϴϟΎϴγϮγ
ΩΎΤΗ
:
ϢϴψϨΗ
ϭ
ϪϴϬΗ
˻˼
˻̊Etehadsocialiti
˻̋
˻̌@yahoo
˻̀ .ca ˻́
˻̂
˻
20˼˹˻̂ϦϤϬΑ
21 ˺
22
23 ˼ έΫ˺
24 ̊
25 ̋ ˻ 26 ̌
˻́
˼˹
̵ΪϴηέϮΧ ˺˼́̀
ϩΎϣ˺ ̵Ω ΎΗ29˺˼́̌
ϝΎγ
ΎΑ ϩήϤϫ
̵Ωϼϴϣ
˻˹˹́
ϝΎγ ϢϳϮϘΗ
27˼˹ ϝΎγ
28
30 ˼ϢϳϮϘΗ31
ϦϤϬΑ
˻
̊
̋
̌
̀
́
̂
˺˹
˺˺
27
28 -ϥΎϴϧήϳ
30 28 ΩΎΤΗ
31 :ϢϴψϨΗ
25
26ϝήΘϧϮϣ
2729 ̶ΘδϴϟΎϴγϮγ
29ϭ ϪϴϬΗ
̀
́
̂
˺˹
˺˺
̋
̌
̀
́
̂
SUN
ϪΒϨθ̰ϳ
SUN
ϪΒϨθ̰ϳ

˺˼́̀ ϦϳΩέϭήϓ ϭ ˺˼́̌ ΪϨϔγ
JNUARY
2008
Etehadsocialiti
@yahoo.ca
̵ΪϴηέϮΧ ˺˼́̀ϝΎγ ϩΎϣ ̵Ω ΎΗ ˺˼́̌ϝΎγ ϢϳϮϘΗ ΎΑ ϩήϤϫ ̵Ωϼϴϣ ˻˹˹́ ϝΎγ ϢϳϮϘΗ
˺˼́̌
ϦϤϬΑ
ϭ
̵ΩTHUR
MON ϝήΘϧϮϣ
TUES
WED
SAT
-ϥΎϴϧήϳ ̶Θ
δϴϟΎϴγϮγ ΩΎΤΗ
:ϢϴψϨΗ ϭ ϪϴϬΗ FRI

SUN
ϪΒϨθ̰ϳ
SUN
ϪΒϨθ̰ϳ

FRI
ϪόϤΟ

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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Mailing Address: Box 1122 STN. H. Montreal, Québec, H3G 2N1
Fax:514-422-8996
Tel.: 514-996-9692
Email: Paivand@videotron.ca
Toronto Tel.: 647-429-0030















5655 Sherbrooke W.

NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

Vancouver: (604) 921-IRAN R. Mahjouri

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





















































































Hossein Torabi
(M. Arch.)



Cell: (514) 969-2492





















D



 










 DV 













 
































 














 










































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

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

DOLLARD DES ORMEAUX, QC H9G1X1

HOME of ELECTRONICS

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



























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














AUDIO VIDEO QUEBEC

New Style
New Brand Names
For the New Millennium

UDIO VIDEO QUEBEC
A





































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

NDG



CD
های موسیقی سنتی
از
ایــــران رسید
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Cell:514-885-8635

Royal LePage Village (DDO)

Hossein Torabi (M. Arch.)
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Affiliated Real
Estate Agent






























































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

since
1993

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

WEST
Island

کتاب های جدول از ایــــران رسید
























































 

www.akhavanfood.com
15760 boul Pierrefonds

(PFDS.)

Tel.: 514-620-5551

