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Tel.: (514) 369-6341 Fax: 369-3900,
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www.jamshidtorabi.com

قطعنامه تازه پارملان اروپا در ارتباط با ایران
ط��رح گزینه نظام��ی را تکرار
کرده ،از دولت آمریکا خواستند
که دس��ت از تهدی��د نظامی
و سیاس��ت تغییر نظ��ام ایران
بردارد.
آنها در مقاب��ل از ایران نیز می
خواهند تا ب��دون تاخیر برای
روشن کردن آینده برنامه اتمی
اش پای میز مذاکره برگردد و
غنی س��ازی اورانیوم را متوقف
کند.
در ای��ن قطعنام��ه از جامع��ه
جهان��ی خواس��ته ش��ده تا بر
اس��اس طرح مدیرکل آژانس
بین المللی ان��رژی اتمی برای
ایجاد بانک سوخت هسته ای،
تامین س��وخت را برای
کشورها تضمین کنند
تا از خطر گسترش
سالح های اتمی
کاسته شود.
خاویر س��والنا
در همین مورد

گفته بود:
“در دنیای��ی که تمای��ل رو به
افزایشی برای انرژی اتمی وجود
دارد ،ما باید راه هایی پیدا کنیم
که به کشورها اطمینان دهد،
می توانند سوخت هسته ای را
بدون اینکه خودشان نیازی به
غنی سازی داشته باشند تهیه
کنند”.
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كنیــا ،انتخابات ،ایران
کشورهای صنعتی

18

ایران :اعدام در مالء عام متوقف می شود؟
َبر بال ِ فِ رشته
َمجید کفائی

ع.ا .شادپور

ص8 :

رژیم ایران
مردم خود را
سركوب مىكند

شاهنامه ...ص23 :

علیدوستی ص20:

دکترگلمحمدی
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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

برف...
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TORONTO

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

(514) 816-4080
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ایران،
مرکز
جراحی
بینی دنیا!
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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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Oui, I speak French!! d

Ninous Givargiznia, BSc.

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

حقوق بشر
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Agent Immobilier Affilie
RE/MAX
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دیده بان

مادام ماروا ،قانون
را دوباره بخوانید!
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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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سالیانه

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

گزارش
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دکترانصاری
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1-866-289-9011
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1117 Ste-Catherine W., # 511
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Peel

ایران در

ایس��نا :جورج بوش در س��خنرانى
ساالنهاش گفت نیروهاى آمریكایى
“با آنهایى كه سربازانمان را تهدید
كنند مقابله خواهد كرد” و آمریكا از
متحدان و منافعش در خلیجفارس
دفاع خواهد كرد.
به گزارش پایگاه اینترنتى كاخ سفید،
جورج بوش ،رییس جمهور آمریكا
روز دوشنبه در بخشى از سخنرانى ساالنه معروف
به “وضعیت كشور” به ایران اش��اره كرده و تهران را
به تجهیز و تعلیم ش��به نظامی��ان عراقى متهم و گفت
شكست در عراق ایران را تقویت خواهد كرد .بوش در ادامه
اظهاراتش با متهم كردن تهران
به حمایت از تروریسم ،گفت :ما
در برابر نیروه��اى افراطى كه
به وس��یله رژیم تهران شكل
مىگیرندایستادهایم،مسووالن
ایران مردم خوب و مس��تعد
را س��ركوب مىكنن��د و هر
جایى كه آزادى در خاورمیانه
پیش��رفت مىكن��د ب��ه نظر
تهران:
مىرسد رژیم ایران آنجاست تا
بازهم
با آن مخالفت كند.
7
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بیزنس با هموطن
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باید در انتظار دوران سخت اقتصادی باشند.

کبک کانادا :ص19:

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

Jamshid Torabi
Financial Security Advisor
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نمایندگان پارلم��ان اروپا پنج
ش��نبه  31ژانویه قطعنامه ای
در ارتباط ب��ا ایران به تصویب
رساندند که در آن از عدم توقف
همه فعالیت های مرتبط با غنی
س��ازی اورانیوم در این کشور
ابراز تاسف شده است.
آنها همچنی��ن نگرانی عمیق
شان را از وضعیت کلی حقوق
بش��ر در ای��ران ابراز ک��رده و
راهکارهایی برای روابط دوجانبه
پیشنهاد کرده اند.
در این قطعنامه از تالش های
اتحادیه اروپا در باز نگه داشتن
باب گفتگو با ای��ران در زمینه
مسئله هسته ای و پیدا کردن
راه حل دراز مدت در این مورد
حمایت شده و بر اهمیت نقش
آژانس بین المللی انرژی اتمی
تاکید شده است.
نماین��دگان همچنین مجددا
موضع خود مبنی بر قابل حل
بودن این بح��ران و عدم لزوم
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Tel.: (514) 731-1443
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Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
)5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon
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Email: info@khazarexchange.com
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خبر...

اتمی برای تضمی��ن صلح آمیز
بودن برنام��ه اش موکول کرده
قط
است.
پ عنامه تازه
در یک��ی دیگ��ر از بنده��ای این
ار
ملان اروپا
قطعنام��ه نماین��دگان همچنین
خواس��تار از سرگیری گفتگوهای
دو طرف بر سر مسئله حقوق بشر
ش��ده اند که چند سال
نگرانی عمیق را از وضعیت
پیش متوقف شد.
در ای��ن قطعنام��ه از
حقوق بشر در ایران
کمیسیون اروپا خواسته
از آمریکا خواسته شد دست ش��ده تا هیئتی را برای
تروی��ج گفتگ��و بی��ن
از تهدید نظامی و سیاست
مقام��ات و نهاده��ای
تغییر نظام ایران بردارد.
جامعه مدنی دو طرف
تعیین کند و در حوزه هایی
گفتگو با ایران در زمینه
مثل کمک به پناهندگان
و مب��ارزه ب��ا م��واد مخدر
مسئله هسته ای ادامه یابد
ارتباطش را با ایران تقویت
نماید.
در زمینه حقوق بشر در این قطعنامه روز چهارشنبه خانم بنیتا فررو والدنر،
بش��دت ابراز نگرانی شده از اینکه در کمیس��ر روابط خارجی اتحادیه اروپا
س��ال های اخیر اوض��اع در این مورد گفته بود باوجودی که مس��ئله اتمی
به وخامت گرائیده و خصوصا به موارد بر همه جنبه های رابطه با ایران سایه
انداخته ول��ی باید همزمان ارتباط در
زیاد اعدام اشاره شده است.
نماین��دگان پارلمان اروپا از فش��ار بر زمینه های دیگر ادامه پیدا کند.
اقلیت های قومی و مذهبی و همینطور وی با اشاره به سابقه تاریخی طوالنی
نهادهای جامعه مدنی از جمله گروه دو طرف ،آن را عاملی مهم برای تبادل
های زنان و سندیکا ها انتقاد کرده و اندیشه ،هنر و فرهنگ معرفی کرد.
از مقامات ایران خواس��ته اند چه در برنامه اتحادیه اروپا برای تبادل دانشجو
قوانین و چه در عمل شکنجه را محو و استاد از مدتی پیش آغاز شده و هم
اکنون تعدادی از دانشگاهیان ایرانی در
کنند.
آنها همچنین گفته اند از ایران انتظار اروپا به تحصیل و تدریس مشغولند.
دارند برگزاری آزاد و منصفانه انتخابات خانم والدنر در سخنانش همچنین از
ایده راه اندازی تلویزیون فارسی زبان
آتی را تضمین کند.
قطعنامه تازه پارلمان اروپا احتمال عقد نیز حمایت کرد.
توافقنامه همکاری تجاری با ایران را به او گف��ت“ :م��ن از تصمی��م پارلمان
بهبود وضع حقوق بش��ر و همکاری اس��تقبال می کنم که بودج��ه ای را
کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی برای راه اندازی تلویزیون فارسی زبان

‘رشد اقتصادی
 2008کمتر
خواهد بود’
کشورهای صنعتی باید
در انتظار دوران سخت
اقتصادی باشند.
صن��دوق بی��ن المللی پ��ول پس از
بازنگ��ری پی��ش بینی های س��االنه
خود ( 29ژانویه) ،اعالم کرد که رشد
اقتصادی جهان کمتر از میزانی خواهد
بود ک��ه قبال پیش بین��ی می کرده
است.
اقتصاددانان ارشد در این سازمان گفته
اند که روند رش��د اقتصادی جهان رو
به کندی اس��ت و کشورهای صنعتی
باید در انتظار دوران سخت اقتصادی
باشند.
بنا به گزارش مالی جدید صندوق بین
المللی پول رشد اقتصادی سال جاری

سوهارتو درگذشت

میالدی چهار و یک دهم
درصد خواهد بود.
این در حالی اس��ت که
رشد اقتصادی جهان در
سال گذشته پنج درصد
بوده است.
مقام��ات صن��دوق بین
المللی پ��ول همچنین
گفته اند که رشد ساالنه
اقتص��ادی در آمریکا در
س��ه ماهه آخر امسال به
کمتر از یک درصد خواهد رسید.
مقامات صن��دوق بین المللی پول در
گزارش جدید خود که پس از بازنگری
پیش بینی هایی قبلی این س��ازمان
تنظیم ش��ده اس��ت ،نام��ی از رکود
اقتص��ادی نبرده اند ،ام��ا این گزارش
در کل حکای��ت از کاه��ش س��رعت
رش��د اقتصادی در جهان به ویژه در
کشورهای ثروتمند جهان دارد.
در گ��زارش صندوق بین المللی پول
همچنی��ن آمده که س��رعت رش��د
اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
کاهش کمی خواهد داش��ت اما این
وضعی��ت در آفریقا متف��اوت خواهد
ب��ود .بنا به پیش بینی این س��ازمان،

ب��ه حض��ور در
دادگاه نگردید
و در نتیج��ه
هیچ ک��س به
خاط��ر انج��ام
جنایات دوران
او محاکمه نشد.

سوهارتو دیکتاتور سابق اندونزی که
 3دهه با مش��ت آهنین بر این کشور
حکمرانی کرد روز یکشنبه  27ژانویه
در سن  86سالگی در بیمارستانی در
جاکارتا درگذشت.
در طول  32سال حکومت سوهارتو،
اقتص��اد اندونزی پیش��رفت کرد اما
اندونزی
اتور سابق
هزاران نفر در تیمور
شرقیو دیکت
مورد تعرض ق��رار گرفتند
رویت��رز گزارش
درایال��ت های دیگ��ر به قتل
داد ساس��یلو بامبنگ ،رئیس جمهور
رسیدند.
وی به خاطر اعتراضات گسترده علیه فعلی اندونزی در بیانیه ای از مردم این
فساد و ارتشاء و اقدامات مغایر با حقوق کشور خواست به درگاه خداوند بزرگ
بش��ر مجبور به کناره گیری از قدرت برای پذیرفتن اقدامات خوب و فداکاری
شد اما به دلیل وضعیت جسمی قادر هایی که سوهارتو برای ملت اندونزی

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
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به پیشواز نوروز بزرگ...
سال حتویل 1387
به وقت تهران:
پنج شنبه
اول فروردین 1387
( 2567ایرانی)
ساعت 18،9دقیقه،
 19ثانیه صبح

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی

به وقت مونتریال:

Montreal:
Thursday,
March 20, 2008
12:48 AM

اختصاص دادند ،این تلویزیون با تهیه و
پخش برنامه هایی با زاویه دید اروپایی
می تواند نقشی مهم در تقویت درک
بهتر م��ا میان مخاطب��ان ایرانی ایفا
کند”.
برخی از این نمایندگان پارلمان اروپا
با تحریم ها علیه ایران مخالفت کردند
و در این م��ورد به گزارش س��ازمان
های اطالعاتی آمریکا استناد کردند و
در مقابل عده ای نیز از لزوم حمایت
اپوزیسیون حکومت ایران و مشخصاً
سازمان مجاهدین خلق سخن گفتند
و معتقد بودند به جای این س��ازمان،
سپاه پاسداران انقالب باید در لیست
گروه های تروریستی اتحادیه اروپا قرار
گیرد.
اتحادیه اروپا چند سال است سازمان
مجاهدین خلق را در فهرس��ت گروه
های تروریس��تی جای داده و تاکنون
تالش هواداران این سازمان برای خارج
کردن نامش از این فهرست به نتیجه
نرسیده است.



حمیرا قاسم نژاد
مشاوره و درمان

روانکاو
)Homeira (sedighe

Ghassemnejad

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

Psychotherapist
COPNN. Member

4823 Sherbrooke W.,
Suite 160

Westmount, Qc., H3X1G7

فارغ التحصیل از دانشگاه کنکوردیا

Tel.:(514) 223-6542

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

h.ghassemnejad@gmail.com

علی الهی

مشاور امالک
جتاری و مسکونی
سراسر مونتریال

کشورهای آفریقایی به خاطر محدود
بودن مراودات آنها ب��ا بازارهای مالی
جهان و همچنین ب��اال بودن قیمت
کاالهای صادراتی این منطقه ،وضعیت
اقتصادی بهتری نسبت به سایر نقاط
جهان خواهند داشت.
گزارش جدید صندوق بین المللی پول
در کل هش��دار می دهد که بازارهای
مالی با خطر آش��فتگی و اغتش��اش
روبرو هستند که ممکن است به این
معنی باشد که وضعیت اقتصادی سال
 2008جهان از پیش بینی های این
سازمان بدتر باشد.

انج��ام داده دعا کرده و از
او برای بازماندگانش توان
تحمل این آزمایش الهی
را مسئلت کنند.
س��وهارتو از  4ژانویه که
در بیمارس��تان بستری
ش��د در وضعیت بحرانی
به سر می برد و با وجود
اقدامات تحقیر آمیز او در
س��ال  1998بسیاری از
رهبران محلی و روشنفکران اندونزیایی
بر بالین او حاضر شدند تا احترام خود
را در هنگام مرگ سوهارتو به وی ادا
کنند.

چرا؟

 )1چرا تصمیم به خرید خانه منی گیرید؟
 )2چرا پول اجاره را دور می ریزید؟
 )3چرا آرامش را در خانه شخصی خود جتربه منی کنید؟
و مهمتر از همه اینها
 )4چرا برای خرید ملک با ما متاس منی گیرید؟

وکیل دعاوی

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

514-377-2651
 24ساعته

امیرکفشداران

12491 Gouin Blvd West
Pierrefonds, QC H8Z 1W3
Tel: 514-676-0814
Fax: 514-676-0815

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 وحقوق بشر...

شده بودند و مس��دود یا فیلترکردن

ایران در گزارش
سالیانه دیده بان
حقوق بشر
گروه دیده بان حقوق بشر در گزارش
سالیانهخودبخشیرابهایراناختصاص
داده و در آن اعالم کرده که احترام به
حقوق اولیه انسانی ،بخصوص آزادی
بیان و تجمع ،طی یک سال گذشته
در ایران به “وخامت” خود ادامه داده
است.
در این گزارش آمده که دولت محمود
احمدی ن��ژاد در ایران همواره افراد را
صرفاً به دلیل استفاده مسالمت آمیز
از حق��وق خود مبنی ب��ر آزادی بیان
و برپایی تش��کلها بازداشت می کند
و افراد بازداش��ت ش��ده را اغلب مورد
شکنجه و بدرفتاری قرار می دهد.
ق��وه قضائیه ای��ران نیز ک��ه تنها به
رهبر این کش��ور ،آیت الله خامنه ای
پاسخگوست مسئول بسیاری از موارد
جدی نقض حقوق بشر دانسته شده و
در گزارش آمده که حکومت ایران به
طور فزاینده ای از امنیت ملی به عنوان
بهان��ه ای برای خام��وش کردن بیان
دگراندیش��ی و تقاضا برای اصالحات
استفاده می کند.
در این گزارش ،زندانی کردن روزنامه
نگاران و دبیران نشریات و سیاستهای
حکومت ایران در کنترل نش��ریات و
فضایدانشگاهها،سرکوبسازمانیافته
آزادی بیان و اندیش��ه توصیف شده و
آمده که معدود روزنامه های مستقلی
که همچنان ب��ه کار خ��ود در ایران
ادام��ه م��ی دهند ،به طور ش��دیدی
خودسانسوری می کنند.

آزادی بیان

طی دو س��ال اخیر در ای��ران ،به کار
برخی اس��تادان دانش��گاه در ایران از
طریق عدم موافق��ت با ادامه کار آنان
پس از بازنشس��تگی ی��ا عدم تمدید
قرارداد کاری آنها پایان داده شده که
دیده بان حقوق بش��ر از آن با عنوان
اخراجوبازنشستگیزودهنگاماستادان
دگراندیش یاد کرده و در ادامه گزارش
سالیانه خود آورده است:
“بسیاری از نویسندگان و روشنفکرانی
که زندانی نشده اند ،یا کشور را ترک یا
از منتقد بودن صرفنظر کرده اند”.
از جمله دیگر م��واردی که دیده بان
حقوق بش��ر به عنوان مصادیق نقض
آزادی بیان طی یک سال گذشته در
ایران برشمرده ،عدم صدور جواز نشر
برای برخی کتابهایی که قب ً
ال با مجوز
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چاپ

وبسایتهای حاوی اخبار و تحلیلهای اعدام کمساالن

سیاسی است.

آزادی جتمعات

دیده ب��ان حقوق بش��ر با اش��اره به
برخورد با معلمان معترض و همچنین
فعاالن دانش��جویی و حقوق زنان در
سال گذش��ته در گزارش خود نوشته
که دولت محم��ود احمدی نژاد هیچ
تساهلی در مقابل اعتراضات و تجمعات
مسالمت آمیز از خود نشان نمی دهد.

حقوق بازداشت شدگان

بنابر این گزارش ،تحت دولت احمدی
نژاد رفتار با بازداشت شدگان وخیمتر
شده ،افرادی که به دلیل بیان مسالمت
آمیز دیدگاههایشان زندانی شده اند
مورد ش��کنجه و بدرفتاریهایی نظیر
ضرب و ش��تم ،محرومیت از خواب و
حبس انفرادی طویل المدت قرار می
گیرند و قضات نیز اغلب اعترافاتی را که
با زور گرفته شده است ،می پذیرند.
در ای��ن بخ��ش از گزارش ب��ه طور
مشخص به اظهارات خانواده های سه
روزنامه نگار زندانی و همچنین پخش
“اعترافات” هاله اس��فندیاری و کیان
تاجبخش ،دو پژوهشگر ایرانی اشاره
شده است.
در عین ح��ال ،آن گونه که دیده بان
حقوق بشر گزارش داده ،عده ای هم
در ایران از پیگ��رد قضائی و مجازات
مصونند و بس��ته ش��دن رسانه های
مستقل به ادامه این “فضای مصونیت
از مجازات” کمک کرده است.
نمون��ه ای که دیده بان حقوق بش��ر
برشمرده ،س��عید مرتضوی دادستان
تهران است که به شهادت شماری از
افرادی که به حکم او بازداش��ت شده
اند در برخ��ی از بدترین موارد نقض
حقوق بشر شرکت داشته اما با اینکه
شکایتهایی علیه او صورت گرفته ،مورد
پیگرد قانونی قرارنگرفته است.
فعاالن حقوق بشر نیز در گزارش دیده
بان حقوق بشر ،در زمره قربانیان نقض
حقوق بش��ر در ایران برشمرده شده
و از زندان��ی ش��دن عمادالدین باقی،
رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان
به عنوان یکی از نمونه های بارز نقض
حقوق بشر یاد شده است.
در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده
کهحکومتایران،تشکلهایغیردولتی
را که مش��وق حضور در جامعه مدنی
اند و آگاهی از نقض حقوق بشر را ارتقا
می بخشند ،بسته اس��ت ،نمونه این
برخوردها نیز تعطیلی دفتر مؤسسه
های “کنشگران داوطلب” “مؤسسه
راهی” ذکر ش��ده که مؤسسه راهی
ب��ه منظور کمک حقوقی و اجتماعی
به زنان قربانی خشونت تأسیس شده
بود.

دی��ده ب��ان حق��وق بش��ر ای��ران را
“س��ردمدار مج��ازات م��رگ” برای
افرادی دانسته که هنگام ارتکاب جرم
کمتر از هیجده س��ال سن دارند و در
گزارش خود نوشته که در حال حاضر
حداقل هفتاد نوجوان مجرم در ایران
در انتظار مجازات مرگند ،این در حالی
است که از چهار سال پیش به دستور
رئیس قوه قضائیه ،صدور حکم اعدام
برای نوجوانان مجرم ممنوع شده اما
دادگاهها همچنان ب��ه صدور چنین
احکامی ادامه می دهند.

میراث مهامتا
گاندی پس از
شصت سال

اقلیتها

بخش��ی از گزارش دی��ده بان حقوق
بشر به تبعیض و در برخی موارد ،آزار
و اذی��ت اقلیتهای قومی و مذهبی در
ایران اختصاص دارد.
در این گ��زارش در مورد فردی به نام
نصرالله شنبه زهی که سال گذشته و
به دنبال انفجار اتوبوس حامل اعضای
سپاه پاس��داران در استان سیستان و
بلوچستان دستگیر ،محاکمه و اعدام
شد آمده که او به صورت عجوالنه ای و
بدون دسترسی به وکیل به دار آویخته
شده است.
محاکمه عربه��ای ایرانی که به دنبال
چند مورد بمبگذاری مرگبار در استان
خوزستان محاکمه و اعدام شدند نیز
مطابق با معیارهای عادالنه دانس��ته
نشده و آمده که محاکم آنان به صورت
غیرعلنی و در حال��ی صورت گرفته
که متهمان از حقوق دادرس��ی مدنی
محروم بوده اند.
در ادام��ه گ��زارش دیده ب��ان حقوق
بشر آمده که در استانهای آذربایجان
و کردس��تان ،حکوم��ت فعالیته��ای
فرهنگی و سیاسی متمرکز بر هویت
و زبانه��ای محلی را محدود می کند،
دبیران روزنامه های کردی را تحت این
عنوان که پوشش خبری آنها از وقایع
کردستان عراق در جهت ترویج جدایی
طلبی بین کردهای ایران است ،مورد
آزار و اذی��ت قرار م��ی دهد و روزنامه
های محلی استانهای آذربایجان شرقی
و غربی که وقایع جمهوری آذربایجان
را پوش��ش می دهند نیز مورد آزار و
اذیت مسئوالن قرار گرفته اند.
در مورد تبعیض مذهبی نیز دیده بان
حقوق بشر تنها به بهائیان اشاره کرده
که در قانون اساس��ی ایران به عنوان
اقلیت مذهبی به رس��میت شناخته
نمی شوند ،در این گزارش به تبعیض
علیه پیروان دیگر مذاهب اش��اره ای
نشده است.

سی ام ژانویه  ،2007مصادف است
با شصتمین سالروز ترور مهانداس
کارامچاند گان��دی ،رهبر جنبش
استقالل طلبی و بنیان گذار هند
مدرن.
گان��دی ک��ه خ��ود هندو ب��ود و
هموطنانش او را “مهاتما” به معنی
روح ب��زرگ می خوانند در س��ال
 1948در دهل��ی نو ،هنگامی که
عازم محل عبادت روزانه اش بود ،با
سه گلوله که از اسلحه یک هندوی
تندرو شلیک شد ،از پای درآمد.
گاندی که از تاثیرگذارترین رهبران
تاریخ معاصر جهان محسوب می
شود ،در مقام مبارز و رهبر سیاسی
از مروجان مقاومت منفی در قالب
نافرمانی مدنی و پرهیز از خشونت
بود و توانست با استفاده از همین
شیوه  ،کشورش را در مسیر رهایی
از اس��تعمار بریتانیا و رس��یدن به
استقالل و آزادی راهبری کند.
خبر مرگ گان��دی را جواهر لعل
نهرو ،نخس��ت وزیر وق��ت هند با

تلفن با وقت قبلی

صدایی ل��رزان از رادی��و به مردم
کشورش اطالع داد و به آنها گفت
که با رفتن مردی که پدر ملت هند
نامیده می شد ،تاریکی همه جا را
فرا گرفته است.
رس��م هندوها بر این است که
خاکستر مردگان خود را بعد از
 13روز به رودخانه یا دریا می
ریزند.
ام��ا بعد از مرگ گان��دی و در
حال��ی که ق��رار ب��ود تمامی
خاکسترش به رودخانه گنگ
سپرده شود ،شماری از پیروان
و دوستان او ذرات آن را مخفی
کردند و ذره هایی از آن هم به
بعضی شهرها و روستاهای هند
فرستاده شد تا در مراسم یادبود
گاندی اس��تفاده ش��ود که در
بعضی موارد هیچگاه برگردانده
نشد.
امروز به مناس��بت شصتمین
س��الروز ترور گاندی در مراسمی
که با حض��ور اعضایی از خانواده او
و شماری از دوس��تدارانش برگزار
می شود آخرین ذرات بجا مانده از
خاکستر کالبد او به آبهای اقیانوس
هند سپرده می شود.
این بخش از خاکستر گاندی سالها
در تملک بازرگانی بوده که خانواده
اش با او آشنایی داشته اند و ظرف
حاوی خاکستر را به موزه مومبای
یا بمبئی سابق سپرده بودند.
خان��واده گان��دی که بی��م دارند
آخرین ذرات حیات مادی او ،مورد
سوء استفاده کسانی با انگیزه های
سیاس��ی قرار بگی��رد ،از این موزه
خواسته اند که آنها را به آب بریزد
و مسووالن موزه هم خواسته آنها را
محترم دانسته اند.
از اصول اعتقادی گاندی که اکنون
به عنوان بخشی از میراث معنوی او
شناخته می شود این بود که چون
انس��ان قدرت حیات بخشیدن به
انسانی دیگر را ندارد ،حق ندارد که

پارسوماش

انواع غذاهای ایرانی

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

کباب کوبیده

Tel.: (514) 733-9176

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی (سیویل) و شرعی
شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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1255 Carre Phillip,
bureau 601,

Montreal, Quebec H3B 3G1

Cell..: (514) 652-7623

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

جان همنوع خود را بگیرد.
ش��اید امروز با دیدن خشونتهای
گسترده در جهان این تصور ایجاد
شود که میراث گاندی که خود از
قربانیان خشونت شد ،رنگ باخته
باش��د اما پ��س از او بس��یاری از
مبارزان و آرمان گرایان سیاسی راه
او را پیموده اند.
مارتین لوتر کینگ ،رهبر جنبش
حق��وق مدنی در آمریکا ،نلس��ون
ماندال ،رهبر مب��ارزه با آپارتاید در
آفریقای جنوبی ،آنگ سان سوچی،
رهبر طرفداران دمکراسی در برمه
و داالی��ی الما ،رهبر بوداییان تبت
همگی رهبرانی سیاسی  /معنوی
هستند که برای نیل به اهداف خود
و مردم جامعه شان ،نظریه پرهیز از
خشونت گاندی را دنبال کرده اند.
در جامع��ه امروز هن��د ،گاندی به
عن��وان رهبر جنبش مل��ی ،مورد
احت��رام ت��وده های م��ردم و اکثر
گروههای سیاسی است و نقش او
به عنوان اولین رهبر سیاسی که از
برابری تمامی مردم سخن گفت و
آنها را در مبارزه ای آرام و موفقیت
آمیز به سوی استقالل هدایت کرد
مورد قبول عموم است.
اما فرات��ر از مرزهای هند ،گاندی
در دگرگون کردن اندیشه سیاسی
انسان معاصر نیز نقشی ماندگار بجا
گذاشته است.
بسیاری از تحلیل گران می گویند
که اعتقاد گاندی به کثرت گرایی،
مدارا و تحمل عقاید دیگران باعث
می شود که فلس��فه او در دنیای
بح��ران زده فعلی ب��رای مقابله با
بنیادگرایی ،از سکوالریسم صرف و
دین ستیزانه موثرتر باشد.
س��ازمان ملل متح��د ،دوم اکتبر،
سال روز تولد گاندی را روز جهانی
“پرهی��ز از خش��ونت” نامگذاری
کرده و ای��ن روز در هند ،تعطیل
ملی است.
پرتو پروین

رستوران

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

 30ژانویه 2007

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

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

همه روزه
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ایـــران...

كنیا ،انتخابات ،ایران

مرکز خدمات ارزی

بانکبیناملللی

الزاما نظامی اقلیتگرا است ،نظامی
ك��ه از منافع یك اقلی��ت كوچك در
برابر مناف��ع دیگ��ران (اكثریت ،یا
مجموعهای از اقلیتهای دیگر) دفاع
میكند.نتیجهچنینسیاستیبیرون
راندن تدریجی جمع هرچه بیشتری
از جامع��ه از دایره نیروهای خودی
و كاش��تن تخم جدایی و بیگانگی
بین گروهه��ای مختلف اجتماعی،
قومی و مذهبی است .نیروی گریز
از مرك��ز در بی��ن بخشهای��ی از
مردم كه در س��اخت قدرت س��هم
ندارن��د به تدریج قویتر میش��ود
و تمای�لات جداییطلبان��ه در بین
آنان تشدید میگردد .روند محدود
كردن دایره خودیها نمیتواند برای

موسسه حقوقی

پارسامنش و همکاران

پذیرای امور حقوقی شما اعم از:
* ملکی * خانوادگی * شرکتی

و سایر امور در ایران
___________________
Tel. :(+98)(912)122-8181
(+98)(21) 8805-7835
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 :Pierrefondsخانه  3واحدی ( )Triplexبا زمین  12800اسکور فیت ،با  2گاراژ نزدیک به ایستگاه قطار 365000 :دالر
 :Pierrefondsآپارتمان نوساز  2خوابه با گارانتی پنج سال با آسانسور و ورودی برای صندلی چرخدار طبقه سوم 175900 :دالر
 :Ile Bizardخانه  2+2خوابه با  2سرویس کامل ،با زمین بیش از  19000اسکورفیت در بهترین منطقه Ile Bizard
با زیرزمین تکمیل شده و استخر 449000 ...................................... :دالر
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 نقد کدولت ردن چک های شما
 انتقال ارز به متام نقاط دنیا ،در کمتر از چندو
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 انتقال ارز به ایران و برعکس با بهترین نرخ در
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استفاده از کارتهای اعتباری برای جابجایی ارز
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پول به دست عزیزان تان هرگز دیر خنواهد رسید
Metro: Guy

1906 Ste-Catherine W.

Fax : 514-937-6621

همه و از جمله آنان زنگ خطری باشد.
مس��ئله انتخابات آزاد ،سالم و عادالنه
فقط مقوله دموكراسی نیست ،مقوله
استقالل و همبس��تگی ملی و رفاه و
آسایش و همزیستی و رشد و موجودیت
ی
و یكپارچگی كشور نیز هست .كسان 
كه شركت در انتخابات را فقط از زاویه
گرفتن س��هم در قدرت میبینند (به
ش��مول اصالحطلبان حذف شدهای
كه برای بازگش��ت خویش به صحنه
رأیگیری ،چشم به الطاف ولی فقیه
دوختهاند) باید توجه كنند كه با ادامه
چنین سیاستی در مسئولیت سرانجام
ادامه در صفحه 27

با بیش از  38سال سابقه

دكتر حسین
شرق آفریقا را به خود
اختصاص داده است.
باقرزاده
در چن��د ده��ه اخیر
hbzadeh@btinternet.com
دارای نظام سیاس��ی
 ۲۹ژانویه ۲۰۰۸
نسبتا ثابت و با ظاهری دموكراتیك
نایروبی ،نكورو ،نیواشا ،گریت ریفت ولی ب��وده اس��ت و قبایل متع��دد آن
(دره نشستی بزرگ) ،نامهای آشنایی آموختهاند كه چگونه در كنار هم
هس��تند كه این روزها مرتبا از طریق زندگیكنند و موجودیت یكدیگر
اخبار به گوشم میخورد .همین نه ماه را به رس��میت بشناسند .مردمی
پیش بود كه در یك سفر خانوادگی از سختكوش دارند  -چیزی كه در
این مناطق دیدن كردم و یك هفتهای را همه نقاطی كه ما از آن گذشتیم ،انتخابات كنیا به یک فاجع ه
در آنجا گذراندم .غرض از سفر ،دیدار از نایروبی گرفته تا نكورو و نیواشا ،منجر شده است  -فاجعهای نه
از مناظر زیبای طبیع 
ی كنیا بود و پارك همه جا به چشم میخورد .این كه فقط دموكراتیک و بلكه قومی و
ملی ماسای مارای این كشور و حیوانات قبایل متعدد و غالبا سنتی یك كشور
وحش آنجا .ساعتهای متمادی در بتوانند عالرغ��م تنوع و اختالفات انسانی نیز.
ی انتخابات در ایران
ی تراژد 
ط��ول پن��ج روز را در درون قفس یك عمیق خود در كنار یكدیگر زندگ 
اتومبیل با سقف متحرك آن گذراندیم كنند و زندگ��ی دیگران را تحمل نیز فقط در این نیست كه
و از پنجرهها و لبه سقف آن به تماشای كنند شایِد بزرگترین نقطه مثبت حاكمان این كشور مردم آن
انواع حیواناتی مش��غول بودیم كه در این كش��ور زیبا و دوست داشتن 
ی را از حق انتخاب محروم
ت ماه گذشته
حول و حوش م��ا در حركت بودند و بود كه در اردیبهش 
كردهاند و بلكه سراجنام این
گاه به شكار میپرداختند .شیرها برای دیدم.
فرار از آفتاب داغ به سایه اتومبیل پناه اكنون اما گویی كه همه آن تصاویر سیاست ممكن است به هزینهای
میآوردند.یوزپلنگیهمراهبادویوزبچه و تجربهها رؤیایی بیش نبوده است .بسیار سنگینتر از سلب حقوق
خود به سوی پیدا كردن صبحانهشان این كش��ور زیبا و دوستداشتنی دموكراتیک مردم منجر شود.
خرامان از كنار اتومبیل میگذشتند و اكنون صحنه یكی از خشنترین
غزالهای دور و بر با احساس خطر به درگیریهای داخلی است .مردمی
اعت��راض فراهم میش��ود .محرومان
حال آمادهباش در میآمدند .زرافهای كه تا دی��روز در كنار هم و گاه در
ی میكردند اینك به ب��ه خ��روش میآین��د .درگیریهای
جوان برا 
ی اثبات برتری خویش زرافه درون هم زندگ�� 
ی جان یك دیگر افتادهان��د و به انتقام و سیاسی تشدید میش��ود و در فاصله
دیگ��ری را گ��ردن میكوف��ت .جا 
دیگری شیری به دنبال خوك وحشی انتقامكش��ی پرداختهاند .سدها نفر تا نزدیكی این درگیریها رنگ اجتماعی،
خردس��ال 
ی میگذاش��ت ،ب��ه فاصله به حال در درگیریهای قومی كشته مذهبی ،فرهنگی ،زبانی ،نژادی و قومی
كوتاهی با كمك دو ش��یر دیگر او را به شدهاند (جدا از آنان كه قربانی خشونت یا قبیل��های میگیرد و جامعهای را به
چنگ میآورد و در برابر چشم مادرش مأموران حكومتی بودهاند) ،هزاران خانه آتش میكشد .كنیا اكنون دستخوش
آن را تكه پاره میكرد .و دریاچه نكورو و كاشانه تخریب و سوزانده شدهاند و چنین فاجعهای شده است.
زیر انبوه هزاران هزار فالمینگو به رنگ دهها هزارنفر یا بیشتر آواره و بیخانمان ولی این سرنوشت تنها در انتظار كنیا
گش��تهاند .تالشه��ای میانجیگران نبوده است .انبار باروت چنین انفجاری
صورتی درآمده بود.
ی آن آفریقایی و بینالمللی برای پایان دادن در ه��ر جامعه متنوع چند زبانه ،چند
ولی زیبایی كنیا تنها به پارك مل 
ی مذهب��ی ،چند قومی ی��ا چند ملیتی
و حیواناتی ك��ه آزادانه در آن منطقه به موج خش��ونت و تخریب به جای 
زندگ��ی میكردن��د و از گزند آدمیان نرسیده اس��ت و اثری از پایان یافتن وجود دارد و دیر یا زود ممكن است با
در امان هس��تند محدود نبود .گوشه مصیبت و بالیی كه بر سر مردم آمده یك جرقه به حال اشتعال درآید .و جامعه
و كن��ار كنیا قبایل س��نتی كوچكی است دیده نمیشود .ثبوت و آرامش و ای��ران از چنین خصوصیتی برخوردار
ی است .سیاستمدارانی كه مردم را از حق
زندگی میكنند كه كه سنتهای آنان اقتصاد و آینده كشوری در فاصله یك 
از هزاران س��ال پیش تا كنون تغییر دو هفته به ناگهان به هم ریخته است انتخاب آزاد محروم كردهاند و تا به حال
نكرده است .یكی از معروفترین آنها و موجودیت و یكپارچگی این كش��ور توانستهاند به سلطه نادموكراتیك خود
ی هس��تند كه درست در در حال رشد به مخاطره افتاده است .ادامه دهند با ادامه این سیاست كاری
مردم ماسا 
ی مارا به سر میبرند و دلی��ل این همه ،البت��ه چیزی جز جز به فعلیت درآوردن این خطر بزرگ
حاشیه پارك ماسا 
و چگونگی همزیس��تی ب��ا وحوش را خودخواهی جمع كوچكی سیاستمدار انجام نمیدهند .مردم كنیا هم تا پیش
آموختهاند.اینانكهعموماباریكاندامند قدرتطلب نبوده است.
از این دوره ،به انتخابات حكومتی آلوده
و لباسی سرخرنگ همانند لنگ به دور انتخابات ریاست جمهوری كنیا ظاهرا به تقلب تن داده بودند ،ولی سر انجام
تن خود میپوشند با طبیعت رابطهای بدون درد س��ر آغاز شد و میرفت كه به جایی رسیدند كه دیگر حاضر نبودند
بسیار نزدیك دارند و غذای آنان محدود فصل جدیدی در دموكراسی متزلزل آن را بپذیرند .و نتیجه فقط این نبود كه
است به شیر و گوشت و خون گاو .در این كشور بگش��اید .در انتخابات هم به اعتراض برخیزند و علیه حكومت و
عین حال ،همینان برخی از زیباترین البته برنده و بازن��دهای وجود دارد ،و عامالن تقلب در انتخابات مبارزه كنند
كارهای دستی زینتی كنیا را تولید و اگر طرفین بازی به قواعد آن تن دهند و بلكه دامنه اعتراضات و خشونتها به
برای فروش عرضه میكنند و رقصی تعیین این كه ك��دام طرف انتخابات درگیریهای قومی كشید و شعلههای
بسیار پر انرژی و شادمانه را به اجرا در را برده است كار مشكلی نیست .ولی آن اكنون تمامی كش��ور را در معرض
اش��كال كار در آن ج��ا اس��ت كه در تهدید قرار داده است.
میآورند.
ی انتخابات در ای��ران نیز فقط
ی كنیا یك جامعه س��نتی نیست و بسیاری از كشورهای جهان سوم ،یك ت��راژد 
ول 
بلكه یكی از پیشرفتهترین كشورهای ط��رف (معموال طرفی ك��ه در قدرت در این نیست كه حاكمان این كشور
مناطق مركزی و ش��رق آفریقا بشمار اس��ت و زور دارد) ب��ه قواعد بازی تن برای بیش از یك نس��ل مردم آن را از
میرود.نایروبیشهرنسبتامدرنیاست .نمیدهد و وقتی كه میبیند دارد بازی حق انتخاب محروم كردهاند و به خاطر
دره وس��یع گریت ریفت ولی یكی از را میبازد آن را به هم میزند .زورگویی حفظ س��لطه خود رون��د انتخابات را
بزرگترینمناطقزرخیزاینكشوراست البته همیشه به سادگی از سوی طرف به نف��ع خویش دس��تكاری كردهاند.
و هكتارها زمین آن تنها در سالهای مقابل تحمل نمیش��ود و او را وادار به تراژدی در این اس��ت كه سرانجام این
اخیر به تولید گل و سبزیجات برای واكنش میگوید .و وقتی این زورگویی سیاست ممكن است به هزینهای بسیار
بازارهای اروپا اختصاص یافته اس��ت .بخش بزرگی از جامعه را از حق خود سنگینتر از سلب حقوق دموكراتیك
كنیابیشترینتعدادتوریستدرمنطقه محروم كن��د زمینه برای ش��ورش و مردم منجر شود .یك نظام نادموكراتیك

همیشه ادامه یابد و دیر یا زود به نقطه
انفجار میرس��د .و در آن هنگام ،اگر
حاكمیت به خواست دموكراتیك مردم
تن ندهد ،مخالفت مردم با حاكمیت
ممكن است به درگیریهای گروهی
و قومی بینجامد ،و عالوه بر مصایب و
فجایع انسانی كه همراه خواهد داشت
موجودیت و یكپارچگی كشور را نیز به
خطر اندازد.
حاكمان ایران میتوانند همچنان و غره
از موفقیتهای پیش��ین خود باز هم
به كار خ��ود در تدارك رأیگیریهای
نمایش��ی ادامه دهند .ولی آن چه كه
در كنیا گذش��ته و میگذرد باید برای
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ترکیـه...

“مقدس سازی” افراد
و بستــن راه هر
گونه انتقاد

آتیال یایال ،اس��تاد دانش��گاه آنکارا به
دلیل انتقاد از آتاتورک ،بنیانگذار ترکیه
مدرن ،به پان��زده ماه حبس تعلیقی
محکوم شده است.
آقاییایالپیشترگفتهبودکهجمهوری
ترکیه در گذشته بر خالف باور عموم،
از لحاظ سیاسی یک جمهوری مترقی
نبوده است.
به این ترتیب ،آتیال یایال به جرم اهانت
به آتاتورک از تدریس در دانشگاه آنکارا
هم منع شده و بسیاری از رسانه های

انتقا
د قدغن!

گروهی در ترکیه به شدت از وی انتقاد
کرده اند.
بر اساس قوانین ترکیه ،هر گونه اهانت
به آتاتورک غیر قانونی است.
اما آقای یایال که خود را یک صاحب
نظر لیبرال می دان��د ،اتهام اهانت به
آتاتورک را رد و ب��ر آزادی آکادمیک
خود تأکید کرده است.
منتقدان ،می گویند محاکمه این استاد
دانشگاه نشان می دهد که آزادی های
بیان و آکادمیک در ترکیه با محدودیت
هایی جدی مواجه است.
مقام��ات اتحادی��ه اروپا م��ی گویند
این که نویس��ندگان ،روزنامه نگاران،
دانشگاهیان و سایر متفکران فقط به

خاطر بیان
یک نظر انتقادآمیز
اما کامال غیر خشونت آمیز تحت
تعقیب قرار بگیرند قابل قبول نیست.
به گفته کمیس��یون اروپایی ،همین
دس��ت محدودیت ها ب��ر آزادی بیان
مانع پیشرفت ترکیه به سوی عضویت
در اتحادیه اروپا شده است.
اورهان پاموک ،نویسنده برنده جایزه
نوبل ادبیات ،و هراند دینک ،نویسنده
ارمنی اهل ترکیه هم پیشتر به خاطر
اظهاراتش��ان درباره کش��تار ارامنه با
استناد به قانون موسوم به ماده قانونی
 301در ترکیه تح��ت محاکمه قرار
گرفته اند .این ماده قانونی آنچه را که
توهین به هویت ترکی یا نهادهای این
کشور می داند منع می کند.
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ایران اعدام در مالء عام را متوقف می کند
ایران از نظر شمار اعدام ها در رده

دوم پس از جمهوری خلق چین! ورزند ک��ه در صورت تایید
دیوانعالی کش��ور ب��ه اجرا
گذاشته می شود.
قوه قضاییه جمهوری اسالمی اجرای در س��ال های پ��س از انقالب ،صدور
اح��کام اع��دام در مالء عام و انتش��ار احکام اع��دام و مجازات های دیگری
گزارش های تصوی��ری آن را ممنوع مانند سنگس��ار ،قطع دست و شالق
زدن و اجرای علنی آنها رواج داش��ته
کرده است.
دبیرخانه کمیته مرکزی اطالع رسانی هرچن��د اج��رای حک��م ب��ه صورت
قوه قضاییه با صدور اطالعیه ای اعالم غیرعلنی و به گفته مخالفان جمهوری
کرد که آیت الله ش��اهرودی ،رئیس اسالمی ،گاه به ش��کل محرمانه ،نیز
این قوه ،با صدور بخشنامه ای دستور متداول بوده است.
داده است که از این پس مگر در موارد در اج��رای علن��ی حک��م اع��دام ،به
خاص ،اجرای احکام اعدام در مالء عام خصوص در مورد محکومان سیاسی،
معموال از مردم نی��ز انتظار می رفته
صورت نگیرد.
در بخشنامه رئیس قوه قضاییه آمده اس��ت که به طور گس��ترده در محل
اس��ت که “اج��رای احکام اع��دام به اجرای حکم حضور یابند.
صورت علنی فقط با موافقت رئیس قوه مدافعان اجرای علنی احکام خشونت
قضائیه و بنا به ضرورت های اجتماعی آمیز حضور تماشاچی در محل اجرای
حک��م را برای عب��رت عمومی مفید
امکانپذیراست”.
براساس این بخشنامه“ ،انتشار عکس دانسته اند درحالیکه مخالفان از آثار
و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه ها نامطل��وب روانی اینگونه صحنه ها بر
ممنوع است و دادستان های عمومی ناظران و همچنین تاثیر منفی آنها بر
و انق�لاب هر ح��وزه قضای��ی مامور وجهه بین المللی کشور سخن گفته
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه اند.
در دوران رژیم سابق ایران نیز برخی از
هستند”.
در حالیکه مجازات اعدام در بسیاری جرایم مانند قتل و قاچاق مواد مخدر
از کش��ورهای جه��ان لغ��و ش��ده ،مجازات اعدام را در پی داشت اما برای
جمهوری اس�لامی برای شمار قابل چند دهه ،اج��رای حکم در مالء عام
توجهی از جرایم حک��م اعدام را در صورت نمی گرفت.
س��ازمان های مدافع حقوق بش��ر در
نظر گرفته است.
قضات دادگاه های عادی و انقالب در موارد متعدد جمهوری اس�لامی را به
ایران برای قتل ،جرایم جنسی ،قاچاق خاطر صدور و اج��رای احکام اعدام و
مواد مخدر و برخی اقدامات سیاسی مجازات های دیگری مانند سنگسار
به صدور اح��کام اعدام مبادرت می مورد انتقاد شدید قرار داده اند.

ب��ه گفته این س��ازمان ها ،ای��ران ،با
جمعیتی حدود هفتاد میلیون نفر ،از
نظر ش��مار اعدام ها در جهان در رده
دوم پ��س از جمهوری خلق چین ،با
جمعیتی حدود یک میلیارد و سیصد
میلیون نفر ،قرار دارد.
ایران از امضاکنندگان منشور جهانی
حقوق بشر و معاهده بین المللی حقوق
مدنی و سیاس��ی است که شکنجه و
همچنین “رفتار و مجازات تحقیر آمیز
و غیرانسانی” را منع کرده اند.
ب��ا اینهمه ،تع��دادی از کش��ورها ،به
خصوص کش��ورهای اس�لامی ،این
معاه��دات را به دلیل آنچه که نادیده
گرفتنخصوصیاتفرهنگیواعتقادی
برخی جوام��ع خوانده اند مورد انتقاد
قرار داده اند.

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 بین پدر و مادر و نوجـــــــوانان و سالمت
خانواده می باشد.
----------------------

شرایط الزم برای شرکت در مصاحبه:

 oمدت اقامت در کانادا  5سال و یا بیشتر
 oدارای فرزند بین سنین  11تا  19سال
--------------------------------مصاحبه خصوصی و محرمانه خواهد بود و برای قدردانی از همکاری تان به
شما هدیه ای تقدیم خواهد شد.
----------------------------برای آگاهی بیشتر با من تماس بگیرید:

حمیرا قاسم نژاد

روانکاو

تلفن514-223-6542 :
E-mail: h.ghassemnejad@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

ç¶•£ŠäšZh

›të›Z fz£```²
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Cel.: 514- 207-9000

Off. : (514) 426-9595
Jhafezi@sutton.com
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“اعتیا اقتصادی
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آمریکا و ما...

بوش به ایرانیان :در انتظار
روزی هستیم که آزادی خود
را بدست آورید!

وی گف��ت “در ه��ر کجای
خاورمیانه ک��ه آزادی رو به
گس��ترش است ،به نظر می
رسد ایران با آن مخالفت می
کند”.
او از حکومت ایران
خواست“مقاصد
هس��ته ای و
اقدام��ات

سخنرانی
ســـاالنه
در کنگـره

جورج ب��وش رئیس جمه��ور آمریکا
ش��امگاه دوشنبه  28ژانویه در آخرین
به ایران هشدار داد آمریکا با کسانی که
سربازانش را تهدید کنند مقابله خواهد
کرد.
رئیس جمهور آمریکا در این سخنرانی
تاکید کرد از متحدان خود و نیز منافع
حیاتی کشورش در خلیج فارس دفاع
می کند و از حکومت ایران خواس��ت
غن��ی س��ازی اورانیوم را “به ش��کلی
قابل تایید” متوقف کند تا به گفته او
مذاکرات آغاز شود.
این سخنرانی یک ساعته ،که به گزارش
وضعیت ایاالت متحده موسوم است ،در
برابر اعضای مجلس نمایندگان و سنا،
هیات دولت ،قضات دادگاه عالی و مقام
های عالیرتبه نظامی آمریکا ایراد شد.
آق��ای بوش در حالی به وضعیت ایران
پرداخته که آمریکا به تازگی قایق های
تندرو ایران را به تهدید ناوهای جنگی
آمریکایی در خلیج فارس متهم کرده
است.
همچنین ،دولت آمریکا گفته اس��ت
که ایران با دنبال کردن برنامه ساخت
موش��ک های بالستیک و غنی سازی
اورانیوم به دنبال دس��تیابی به سالح
هسته ای است اما ایران با این اتهام ،بر
غیرنظامی بودن برنامه های خود تاکید
داشته است.
رئیس جمهور آمریکا یکبار دیگر ایران
را به حمایت از حزب الله لبنان ،گروه
فلسطینی حماس و سایر “گروه های
افراط��ی” از جمله شورش��یان عراقی
متهم کرد.

گذشته” خود را توضیح دهد،
به “س��رکوب مردم” خود در
داخل کش��ور و به “حمایت
از ت��رور در خارج” پایان دهد
ت��ا بتواند ب��ه جامعه جهانی
بپیوندد.
جورج بوش خطاب به مردم
ایران گفت “ما به سنت ها و
تاریخ شما احترام می گذاریم
و در انتظار روزی هستیم که
آزادی خود را بدست آورید”.

اقتصاد و انرژی

جورج بوش در بخش دیگری از سخنان
خود کوش��ید نگران��ی از وضع کنونی
اقتصاد آمریکا را کاهش دهد.
وی تصدی��ق کرد ای��االت متحده به
س��وی ی��ک دوره ش��رایط اقتصادی
غیرقابل پیش بینی حرکت می کند اما
گفت “مردم آمریکا می توانند از رشد
اقتصادی کشور در بلند مدت اطمینان
داشته باشند”.
گ��زارش های حاکی از کاهش رش��د
اقتصادی در آمریکا و سقوط بازارهای
ب��ورس جهان نگرانی هایی را در مورد
اوضاع اقتصادی این کشور و در نتیجه،
سایر نقاط جهان برانگیخته است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند آمریکا
وارد ی��ک دوره رک��ود اقتص��ادی می
شود.
دولت آمریکا اخیرا با تنظیم یک طرح
 150میلی��ارد دالری ش��امل محرک
هایی برای تش��ویق رون��ق اقتصادی
امیدوار است مانع از رکود بشود.
جورج بوش به وابستگی آمریکا به نفت
وارداتی اش��اره کرد و گفت برای بنای
آینده ای برخوردار از امنیت در زمینه
انرژی ،باید به پژوهش��گران آمریکایی
کم��ک کرد تا به فن آوری انرژی پاک
دست یابند.
آقای بوش چند سال پیش در سخنرانی
ساالنه خود در کنگره از “اعتیاد آمریکا
به نفت” انتقاد کرده و خواستار رهایی
از این وابستگی شده بود.
عراق

رئی��س جمه��ور آمری��کا
همچنین از کاهش خشونت در عراق
ابراز خرس��ندی کرد و آن را ناش��ی از
سیاست خود در اعزام شمار بیشتری
سرباز آمریکایی به این کشور دانست.
وی گف��ت “افزایش تع��داد نیروهای
آمریکایی و عراق��ی به نتایجی منجر
ش��ده که کمتر کسی یک سال پیش
می توانست تصور کند”.
او اف��زود به زودی بیش از  20هزار نفر
از نیروهای آمریکایی به کش��ور خود
باز خواهند گشت اما افزود که کاهش
بیشتر نیروها در عراق مشروط به نظر
نظامیان است.
ج��ورج بوش قول داد ش��بکه القاعده
را ،ک��ه به گفته او در حال فرار از عراق
است ،شکست دهد.
او خطاب به سربازان آمریکایی تاکید
کرد هر آنچه که برای حفاظت از کشور
خود نیاز داشته باشند دریافت خواهند
کرد.
جورج بوش موفقیت در عراق را برای
امنیت ملی آمریکا “حیاتی” خواند.
او گفت شکست در عراق امنیت جهانی
را به خطر می اندازد و موجب تقویت
القاعده و حکومت ایران می شود.
محبوبی��ت رئیس جمهور آمریکا طی
چند سال گذشته بدلیل عدم موفقیت
این کش��ور در عراق به شدت کاهش
یافته است.
نظرس��نجی هایی ک��ه در هنگام این
س��خنرانی س��االنه جورج بوش انجام
ش��ده حاکی از آن است که محبوبیت
وی امسال در پایین ترین سطح از زمان
آغاز زمامداری او تنزل کرده است.
س��خنرانی امس��ال آق��ای ب��وش در
شرایطی گزارش می شود که مبارزات
مقدماتی انتخاباتی ریاست جمهوری
در این کش��ور در جریان است و هنوز
نامزدهای نهایی دو حزب جمهوریخواه
و دموکرات مشخص نشده اند.
به نظر می رسد که آخرین سخنرانی
س��االنه جورج بوش در کنگره آمریکا
تحت الشعاع این مبارزات قرار گرفته
است.
دولت ریاس��ت جمهوری جورج بوش
کمتر از یک س��ال دیگر به پایان می
رسد و احتماال سخنرانی دوشنبه شب،
آخری��ن گ��زارش او از وضعیت ایاالت
متحده اس��ت هرچند ظاهرا رئیسان
جمهوری آمری��کا در صورت تمایل از
حق س��خنرانی دیگری بالفاصله قبل
از خاتمه دوره ریاست جمهوری خود
برخوردارند.
---------
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انتخابات
ریاست جمهوری

حمایت آرنولد از
مک کین در انتخابات
مقدماتیآمریکا
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Elendale & Cote Ste-Catherine

موسسه
مالی

شریف

 ارسال سریع ارز به ایران برعکس -تبدیل ارزهای معتبر

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

آرنولد ش��وارتزنگر ،فرماندار جمهوری خ��واه ایالت
کالیفرنیا ،رسما از جان مک کین برای کسب نامزدی
حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری
پشتیبانی کرده است.
فرماندار کالیفرنیا سناتور مک کین را “یک قهرمان
بزرگ” خواند.
سناتور مک کین در جریان جنگ ویتنام خلبان ارتش
بود و برای پنج سال اسیر شد.
جان مک کین هفته خوبی را پشت سر گذاشته است
که با پیروزی در انتخابات مقدماتی فلوریدا شروع شد.
وی سپس از حمایت رودی جولیانی ،شهردار سابق
نیویورک ،که اکنون از رقابت ها خارج ش��ده اس��ت
برخوردار شد.
در همی��ن حال ،دو کاندیدای عمده حزب دموکرات
پس از خروج جان ادواردز از رقابت ها در مناظره ای
تلویزیونی شرکت خواهند کرد.
ب��اراک اوباما و هیالری کلینتون ،س��ناتورهای اهل
ایلینوی و نیویورک ،تنها کاندیداهای باقی مانده پس
از خروج جان ادواردز هس��تند که پس از ناکامی در
صدرنش��ینی حتی در یک ایالت ت��ا این مرحله ،روز
چهارشنبه تصمیم به خروج از آن گرفت.
در می��ان جمهوری خواهان اکن��ون جان مک کین
ب��ا پیش��ی گرفتن از می��ت رامنی ،فرماندار س��ابق
ماساچوست ،امید اصلی به حساب می آید.
پیروزی او در فلوریدا بدان معنی است که او تاکنون
تعداد بیش��تری از نمایندگانی را که در ماه سپتامبر
نامزد جمهوری خواهان را انتخاب خواهند کرد ،برای
خود ثبت کرده است.
اکنون پس از حمایت جولیانی از او ،پشتیبانی آرنولد
نیز برای او اهمیت دارد چرا که شانس پیروزی او در
کالیفرنیا را افزایش می دهد .کالیفرنیا یکی از ایاالتی
است که هفته آینده در “سه شنبه فوق العاده” رای
گیری خواهند کرد.
هر جمهوری خواهی که کالیفرنیا را ببرد 15 ،درصد
نمایندگانی را که برای به دست آوردن نامزدی حزب
الزم دارد کسب کرده است.
رقابت میان دموکرات ها نیز پیش از رای گیری سه
شنبه شدت گرفته است.
کیم غطاس خبرنگار بی بی س��ی در واشنگتن می
گوید هنوز معلوم نیس��ت از میان سناتور کلینتون
یا س��ناتور اوباما کدام یک بیشترین نفع را از خروج
ادواردز خواهند برد.
جان ادواردز هنوز هیچ یک از دو نامزد را مورد حمایت
قرار نداده است و به گفته خبرنگار بی بی سی احتماال
هر دو اردوگاه شدیدا برای جلب حمایت او البی می
کنند.

www.monquebec2008.com
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کالس های آموزش
کامپیــــوتر

توسط استاد مجرب
برای بزرگساالن
مبتدی
به زبان فارسی
-----------ویندوز ،اینترنت ،ایمیل و...
-----------شنبه ها ساعت13-16 :
در محل آتلیه
--------------برای آگاهی بیشتر با تلفن زیر آقای
قاضی متاس بگیرید:

InfoQuebec Inc

4738 Cote des Neiges

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

استخدام
UNIGLOBE Voyages Lexus

est à la recherche d’un agent de voyages
spécialisé dans le marché de l’Iran.
- Salaire et rémunération à négocier.
- La préférence ira à un agent ayant déja
sa clientèle.
- Doit parler Français, Anglais et Perse.
________________________
Veuillez s’il vous plaît envoyer votre C.V.
par courriel à
info@uniglobelexus.com
’’et inscrire dans le sujet: “agent Iran
Ou par télécopieur au 514-397-2679, au
soins de Hubert Major
________________________

UNIGLOBE Voyages Lexus

is looking for a Specialized Travel Agent
in the Iranian market.
- Salary & Remuneration
to be negociated.
- Preference will go to an agent with its
own clientele.
& - Will need to speak french, English
Farsi.
- Please send your C.V. by e-mail to
info@uniglobelexus.com
’’include in sbject: ’’Iran Agent
Or by fax at 514-397-2679,
C/O Hubert Major



QUÉBEC
1608-2008

___________________________
1253 McGill College, bureau 155,
Montréal, Québec, H3B 2Y5
tél : 514-397-9221, téléc : 514-397-2679,
info@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com
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ایران ما...

ç†®•£±›ÔœZhò

ما به کجا میرویم؟!

Maison de Voyages
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Farnaz Motamedi

Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

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























Avocat-Lawyer




























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

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




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

›}f£¨†zçœÂ¼±›:të›Z fz£²
! †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 ...

َبر بال ِ ِفرشته
َمجید کفائی (مونتریال)

سفیر شعر

حرم اتفاق افتاد...
ران ،همین ماه م
در ای

________________________
(خبرگزاری رسمی ایران :جهاننیوز)
______________________________

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

 ...یک اتوموبیل حمل پول ،با یک اتوموبیل پراید؛ در جادهی
سانحهخیز مزبور تصادف میکند ...همزمان و در نخستین دقایق
حادثه ،اتوبوسی با احتماال  ۳۶مسافر سر میرسد.
جوانی که رانندهی پراید بوده و فرمان ماشین وارد ریهاش شده
بوده است ،به محض تصادف و درحالیکه واژگون بوده ،با استفاده
از تلفنهمراه به برادرش زنگ میزند و خبر حادثه را به او میدهد
و کمک میخواهد .اما وقتی میبیند که مسافرین اتوبوس از آن
پیاده شدهاند به برادرش میگوید خوشبختانه مسافرین اتوبوسی
سر رسیده اند و االن است که او (و سایر مصدومین ،از جمله
سرنشینان ماشین حمل پول) را نجات خواهند داد!
اما یکایک  ۳۶سرنشین اتوبوس (به عالوه راننده و کمک رانندهی
آن) بدون کمترین توجهی به هیچیک از مصدومین ،و به محض
مشاهدهی پولهای بستهبندی شده و چکپولهایی که در سطح
جاده پراکنده شدهاند و یا در اتوموبیل حمل پول قرار دارند_
سرازپا نشناخته_ به جمع آوری پولها پرداخته و در «رقابتی
منصفانه و بر اساس شایستگی» (هر چه سریعالعملتر بیشتر!)
پس از برداشت « ۱۴۸میلیون تومان پول و چکپول بیزبان»
جملهگی سوار اتوبوس شده و محل حادثه راترک میکنند!
گمان کنم در بارهی این حادثه ،هیچکدام از ما قادر نباشیم
داوری درستی داشته باشیم .چون بهترین داوری و درستترین
ی و اخالقی بودن جامعه» داوری همان رانندهی
ارزیابی از «اسالم 
اتوموبیل پرایدیست (بود!) که اگر «فقط یک نفر» از «۳۶مسافر
و راننده و کمک رانندهی اتوبوس» به کمکاش میشتافت و او را
از آن وضعیت مرگبار خالص میکرد؛ امروز جنازهای روی دوش
خانوادهاش نبود.
● حقیقتآ در کجای دنیا میتوان شاهد «صحنهای تا بدین حد
شرمآور و سرافکندهساز» بود؟! آنچنان که به گزارش جهاننیوز،
بازپرس پرونده ،آقای «فخرالدین جعفرزاده» را وادارد تا ضمن
سرزنش چنان ایرانیانی ،بپرسد که «ما داریم به کجا میرویم؟!».
این پرسش من هم هست که:
«واقعآ ما داریم به کجا میرویم؟!» (یا در حقیقت :در کجا قرار
داریم و به کدام ناکجاآباد رسیدهایم؟!) و «فرجام این انحطاط
اخالقی» چیست یا کجاست که از میان  ۳۸نفر شاهد چینین
صحنهی فجیعی که قلب هر انسان سنگدلی را هم به درد
میآورد ،هر  ۳۸نفر؛ شکار پول را به ِ
جوان
جان یک ِ
نجات ِ
هموطن خودترجیح میدهند؟!».
نظرسنجان و پژوهشگران؛ گاه موارد مطالعهی خود را در
«موقعیتهای واقعی یا نزدیک بهواقعیت» قرار میدهند تا نتایج
نظرسنجیشان دقیقتر و به واقعیت امر ،نزدیکتر باشد .اما
چنین رویدادی و واقعیتهای رخ داده در اطراف این صحنهی
تصادف؛ ما را از هر گونه «شبیهسازی واقعیت» برای مطالعهی
«رفتارها و انتخابهای احتمالی انسان ایرانی» بینیاز میکند
و یکی از واقعیترین و تلخترین استنتاجهای جامعهشناسانه را
در دسترسمان قرار میدهد تا از «سطح واقعی کیفیت اخالقی
جامعهی خود» اطالعات دقیقتری بهدست آوریم:
 /۱حادثه در «یکی از سردترین روزهای سال» رخ داده است
(که شور کمک به دیگران را در هر انسانی،با تقریبآ هر درجه از
کیفیتاخالقی،برمیانگیزد).
 /۲حادثه در «یکی از سانحهخیزترین جادههای کشور» رخ داده
است (که امکان رخدادی مشابه ،برای هر یک از چنان مسافرانی
را زیاد میکند و قاعدتآ،
ادامه در صفحه30 :
میبایستسرنشینان

دیگر نزنم حرفی دیگر َنر َوم جائی
بهتر بُ َود از هر جاَ ،مر ُکلبه و تنهائی
َخسته دگر از َخلقم ،تلخ است نِگر َحلقم
از این همه ظلم و خون ،از این همه رسوائی
بَر َدهر چو افکندم ،من دیده ،بسی دیدم
گرگانِ درنده خوی ،دیوانِ هیوالئی
اندر پیِ دنیا بین ،هر روز د َوند چون َسگ
َسگ راست وفا ،ا ّما ،اینان همه َهرجائی
هرجا که بُ َود قدرت ،هرجا که بُ َود ثروت
َدرند آنجا ،گویند که چه فرمائی
فراش َ
ّ
پُر حرص و پُر از آزند ،پُررنگ و پُراز نیرنگ
این حیله گرانِ ُملک ،این جمعِ چو َدم پائی
پاکان همه در گوشه ،پُر مایه و پُر توشه
رندان و تبهکاران بَر َمس َندِ واالئی
بَستند ،چوَره اینان ،بَر پاکدالن زین روی
آنان همه در ُکنجی ،افسرده ز بی جائی
وین توده که من بینم ،در شرق و یا در غرب
دلخوش به ُخرافات اند ،در عالم رؤیائی
اندر پی این دینند ،یا در پی آن دینند
دلبسته به اوهامند ،و آدابِ تماشائی
وآن راهبرانِ دین ،کافسار بدست دارند
رانند خالیق را ،زی چاهِ ِخ َردزائی
دان چاه ِخرد زائی ،چاهی است که آن حضرت
قرن هاست در آن مخفی است ،مشغول تن آسائی
زین گونه سخن بسیار باشد به همه ادیان
از بهر فریبِ َخلق ،آن توده ی سودائی
َسرها همه خشکیده ،دود است به هر دیده
با کاغذی پوسیده ،مشغولُِ گل آرائی
آحادِبَشر جاهل ،ادیان همه بَر باطل
رو! نوش میِ بینش ،تا یابی تو بینائی
تعصب دور
بینا چو شدی ای دوست ،گردی ز ّ
تعصب تو  ،بینی همه تنگنائی
در چاهِ ّ
گر همچو پشه باشی تو همچو پشه بینی
چون گشتی عقاب ،آنگه ،بر کوهی و باالئی
دره و صد جیحون
دیدِ تو َش َود افزون ،صد ّ
در زیرِ پَر و بالت ،بینی همه پهنائی
تا موری و در سوراخ ،کی دیدِ ُعقابت هست؟
در خاکی و از خاشاک ،داری تو تمنائی
گر کِرمی و در حوضیَ ،تنگ است تو را میدان
گشتی چو نهنگ آنگه ،تو بَحر بپیمائی
هان ! هان ! تو بشو باال ،ای مانده درونِ َچه
َسر تر بُ َود این گیتی ،از بَحثِ من و مائی
باال تو اگر آئی ،بینی تو بسی کوکب
روشن همه از نورِ آن دلبرِ دانائی
َگردند همه دورش ،چون عاشقی دیوانه
گوئی که همه َمستند ،از باده ئی مینائی
در پهنه ی گیتی که آن را َ ُنب َود َمرزی
هستند بسی َمخلوق ،زآن خالقِ یکتائی
آن یار که خواهانش ،هستی تو بجان ودل
در چاهِ ُخرافه نیست ،آنجا تو چرا پائی؟

Contract of Min. 1 year

ax included) / year

no. for 1st payment

او بَرتر از آئین هاست ،وز هر چه که دینست ،دان!

از کفر و یا ایمان ،آن کوهِ شکیبائی
از ر ّد و قبول تو ،یا ُشکر و سپاس من
فارغ بُ َود آن خالق ،آن جوهرِ زیبائی
آن قدرت و آن نیرو کاین گیتی پدید آورد
بر تخت نشسته او ،در کاخِ توانائی
هر جا که نظر کردم ،دیدم که از او َرمزی است
عمائی
هر گوشه نهاده او ،پیچیده ُم ّ
کس را ن َُب َود َزهره ،کآن راز گشاید هان!
گفتند بسی گفتهُ ،جمله همه الالئی
وز آن همه الالئی در خواب شدند َخلقی
َسرمست همه از دین ،ز افسونِ فریبائی
وقت است شوی بیدار ،ای ُخفته به بسَادوار
بگذر تو از این افکار ،وز َمکتبِ َخر پائی
حبت هست،درمانِ  همه َدر َدت
مِهراست و ُم ّ

حبت خورُ ،پر َشهد تو ُخرمائی
از نخلِ ُم ّ
ُ
ِ
نیکی ُکن و شیرین کن ،تو کام خالیق را
پیش ازکه َروی از بین ،چون رفتی نمی آئی
گیتی چو پل است ای دوست ،تو راهگذر هستی
منزلگ َهت اینجا نیست ،اینجا تو نمی پائی
َقبل از تو گذشتند بس ،از این پُل وگشتند خاک
از آن ُگذری تو نیز ،باید که بخود آئی
بر باطلی ار خواهی ،بر پُل تو ُکنی منزل
سازند تورا بیرون ،از صحنه ی دنیائی
گر َدد َعوض این صحنه پیوسته به شام و روز
روزِمن و توست امروز ،فردا نه تو و مائی
گر پُرسی چه هستیم ما ،براین ُکره ی گردان
با این همه کِبر و ناز ،با این همه دارائی
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ایران و آمریکا...
احمد زیدآبادی

آیا روابطه
عـادی
می شود؟

تحلیلگر مسایل ایران
 27ژانویه 2008
منوچهر متکی ،وزیر خارجه ایران در تازه ترین
موضع خود نس��بت به روابط ایران و آمریکا از آن را تائید خواهد کرد.
تصور روزی س��خن گفته اس��ت که روابط دو اظه��ارات مقام های بلندپای��ه ایرانی در مورد
دائم��ی نبودن رابطه ای��ران و آمریکا در حالی
کشور عادی شود.
پیش از ای��ن آیتالله علی خامن��های ،رهبر مطرح میشود که کاندولیزا رایس ،وزیر خارجه
جمهوری اسالمی نیز تاکید کرده بود که قطع آمریکا در ماههای اخیر بارها تاکید کرده است
رابطه ایران و آمریکا همیشگی نیست و زمانی که اگر ایران بخشهای حساس برنامه هسته
که این رابطه برای ایران مفید باشد ،وی شخصا ای خود را به حال تعلیق در آورد ،ایاالت متحده
از مذاکره مستقیم و
ایج��اد روابط بهتر
ب��ا ایران اس��تقبال
خواهد کرد.
یعقوب اکبری
از سخنان مقا م های
ایران��ی و آمریکایی
مشاورصدیق و کارآزموده امالک مسکونی و جتاری
چنین برداشت می
در وست آیلند و حومه مونتریال
شود که هر دو طرف
عالقمند ب��ه روابط
Cell.: (514) 979-8200
بهتری با همدیگرند،
ام��ا آن را به تحقق
Yaghoob (Jacob) Akbari
ش��رایطی مشروط
سرویس رایگان برای خریداران
Agent immobilier affilié
ی کنن��د ،که در
م
Royal LePage Village
نرخ ویژه برای هموطنان گرامی
عمل گشایش��ی در
Chartered Real Estate Broker
4000
Saint-Jean
Boul.
#2000
روابط دوجانبه ایجاد
D D O, Quebec H9G1X1
نمیکند.
Tel.: (514) 684-1141
jacoba@royallepage.ca
با ای��ن همه ،صرف
س��خن از ایج��اد
رابط��ه از س��وی
سران دو کش��ور ،از
نقطه نظ��ر تاثیر آن
بر اف��کار عمومی دو
در خدمت هموطنان گرامی
ط��رف بیاهمی��ت
نیس��ت و نشان می
تصمیم از شما
دهد ک��ه رهبران دو
Specialist in
کشور موضوع ارتباط
Investment,
فعالیت از ما
دوجانب��ه را از حوزه
& insurance
خدمات ما شامل سرمایه گذاری های
ایدئول��وژی خ��ارج
mortgages
کرده و با آن به عنوان
مختلف در زمینه های:
یک پدیده مصلحت
سهام -وام مسکن -بیمه
گرایان��ه برخورد می
معتبر
کمپانی
با سرمایه گذاری از طریق
کنند.
در س��الهای ریاست
(IG (investors Group

هادی اسالمی وطن

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

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

Hadi.Islamivatan@ investorsgroup.com

گویم که ُغباریم ما ،در آخرِ کار ،ای دوست
گرچه که هم اکنونیم ،چون َسروِ شکوفائی
از َ َگرد و ُغبار هم باز ،کمتر به جهانیم ما
وین َگرد نگر او را ،چند است هو و هائی
این چرخ و فلک ،و آن ره ،شیری*ست که نام او
چون قطره به دریائیست ،بر گنبدِ مینائی
هان! هان! که یکی َمستمَ ،مست ازُرخِ نادیده
هرجا که نگه کردم ،زو بودَر ِد پائی
هم ظاهر و هم َمخفیست ،آن شعبده بازِ َدهر
از دستِ ُهنرمندش ،افالک به چرخ آئی
در پَرده نشسته او ،صد پَرده ُکند بازی
زیباتر از آن َمه نیست ،در بَزمِ دل آرائی
رو خامه ِشکن اینجا ،ای خسته «کفائی» دان
حدِ  ُتست ،از ُعهده تو بَر نآئی
َوصفش نه بهَ ّ
این بحر بُ َود پُر موج ،هم ژرف و پُر از گِرداب
تو طفلی و زین بدتر ،بی دستی و بی پائی

َبس عارفِ دانا دان! گشت َغرق در این دریا
بس َسرورِ دانشمند ،کو داشت َسر و پائی
ماندند فرو ُجمله ،در َمعرفتِ ذاتش
هم سامی ی پیغمبر* ،هم زاهدِ پارسائی
بَسته ست َدرِ این کاخ ،بر رویِ بُزرگان هم
از بَهرِ تو بی مایه ،دیگر َ ُنب َود جائی
مونترآل
هشتم بهمن ماه) 1386( 2566
 28ژانویه 2008
* شیری ره = راه شیری = Milky Way
* َع َجز الواصفون عن ِصفتک
عرفتک
ما َعرفنا کَ ّ
حقِ  َم َ
(همه ی وصف کنندگان در وصفِ تو فروماندند
وما تورا بِدآنگونه که سزاوار شناختنی نشناختیم )

جمهوری سید محمد خاتمی که زمینهای
برای مذاکره مستقیم و روابط بهتر بین ایران
و آمریکا فراهم شد ،جناح محافظه کار ایران
بحث مذاکره و رابطه با ایاالت متحده را وارد
حوزه ایدئولوژی کرد و قطع رابطه دو کشور
را در شمار “اصول و ارزشهای انقالب” قرار
داد.
این مساله سبب شد که دولت آقای خاتمی
امکان مذاکره مستقیم و علنی با آمریکا و بهبود
رابطه با آن کشور را در طول ریاست جمهوری
بیل کلینتون ،رئیس جمهور وقت آمریکا و نیز
سالهای نخست ریاست جمهوری جورج بوش
از دست بدهد و روابط دو کشور وارد مرحل ه ای
از بحران شود.
این در حالی اس��ت که دولت جورج بوش نیز
مدتی پس از عملیات  ۱۱سپتامبر سال ۲۰۰۱
ضمن ق��رار دادن نام ایران در محور ش��رارت،
عمال موضوع رابطه با ایران را به صورت مساله
ای ایدئولوژیک که سبب به رسمیت شناختن
ماهیت نظ��ام مذهبی ایران خواهد ش��د ،در
آورد.
اینک اما ب��ا کنار رفتن چهرههای برجس��ته
نومحافظه کاران (نئوکان) از پستهای کلیدی
دول��ت آقای بوش از یک طرف و یک دس��ت
شدن حاکمیت محافظه کاران در ایران از طرف
دیگر ،دو کشور عالقهای به ایدئولوژیک کردن
موضوع رابطه با یکدیگر ندارند.
ای��ن بیعالقگی البته تا ح��دود زیادی از عدم
مقبولیت ایدئولوژیک شدن رابطه ایران و آمریکا
ی شود.
در افکار عمومی دو کشور ناشی م 
در ایران بسیاری از مردم به سیطره ایدئولوژی
بر موضوعاتی که ماهیتا عرف��ی و گذرا تصور
میشوند ،تمایلی نشان نمیدهند و در آمریکا
نیز تیم خانم رایس که مسئول اصلی سیاست
گ��ذاری در برابر ایران تلقی
میشود ،نگاهی عملگرایانه
به نام آفریدگار عشق
به روابط کش��ورش با سایر
کشورها از جمله ایران دارد.
گره خواهیم زد دل ها را با عشق
در واقع ن��گاه عملگرایانه و
و زندگی را با مهر
مصلحتجویانهرهبرانایران
و آمریکا به روابط دو کش��ور
امکان بحث و گفتگو در این مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
م��ورد را در هر دو جامعه تا
ی کند و
اندازهای فراه��م م 
لیلیصمیمی
بخصوص در ایران از تبعات
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)
امنیتی چنین بحثهایی می
کاهد.
با این حال ،ش��روطی که دو



طرف برای بهبود رابطه یا یکدیگر قائلند ،بعید
به نظر میرس��د در عمل کمکی به گشایش
رابطه کند.
آمریکا تعلیق بخش های حساس برنامه اتمی
ایران را به عنوان پیش ش��رط هر نوع مذاکره
و بهبود رابطه با جمهوری اسالمی اعالم کرده
و ایران نیز در مقابل ،ادامه غنی سازی اورانیوم
را ب��ه عنوان امری حیثیتی و غیر قابل مذاکره
ی کند.
قلمداد م 
بسیار بعید به نظر میرسد که دو کشور در این
مورد به فرمول مرضی الطرفینی دست یابند .از
این رو ،هر دو کشور در صددند که دیگری را به
پذیرش شرط خود وادار سازد.
از نگاه آمریکا ،اعمال فش��ار سیاس��ی ،تحریم
های بینالمللی و منزوی سازی ایران ،سرانجام
رهبران جمهوری اس�لامی را در موضوع غنی
س��ازی اورانیوم به تسلیم وا خواهد داشت ،هر
چند که سران کاخ سفید هنوز هم استفاده از
زور را به عنوان آخرین راه حل بحران هستهای
ای��ران به طور کامل از دس��تور کار خود خارج
نکردهاند.
در مقاب��ل ،ایران نیز نفوذ منطق��های خود به
ویژه در عراق ،لبنان ،فلس��طین و افغانستان را
ی نگ��رد که میتوان
ب��ه صورت اهرمهایی م 
از طریق آنها بر آمریکا اعمال فش��ار کرد و این
کش��ور را به انعطاف در موضوع هستهای این
کشور وادار ساخت.
خالصه آنکه با توجه به نگاه متقابل دو کشور
به قدرت خود ،به نظر میرسد که ابراز تمایل
مشروط رهبران ایران و آمریکا به بهبود روابط،
در عمل کمکی به ذوب ش��دن یخهای روابط
دو کشور نکند و حتی جنگ سرد جاری بین
دو کشور را تشدید کند.
-------------------

514-825-3170
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ایران کوتاه...

اعدام به خاطر جرائم اقتصادی

سخنگوی قوه قضائیه ایران از محکومیت اعدام چند نفر به جرم
مفاسد اقتصادی خبر داده است .علیرضا جمشیدی گفته است که
چهار متهم یک پرونده مربوط به جرائم اقتصادی ،مجرم شناخته
و به اعدام محکوم ش��ده اند و یکی از احکام به اجرا گذاشته شده
است.
س��خنگوی قوه قضائیه اتهام این افراد را “فس��اد اداری و جرایم
اقتصادی از قبیل ارتشا و اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق
تقل��ب” توصیف کرده که به صدور حکم اعدام برای هر چهار نفر
منجر شده است.
وی گفت که حکم اعدام درباره یکی از متهمان به اجرا گذاش��ته
شده ،اما سه متهم دیگر ،که کارمند سابق فرودگاه مهرآباد تهران
هستند ،تقاضای یک درجه تخفیف در مجازات خود را کرده اند که
این تقاضا در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت که اقدام این افراد “تقلب در ارزیابی
کاالهای موجود در گمرک” ب��وده و افزود که “حکم اعدام برای
مجرمان اقتصادی در شرایط خاص صادر می شود و عمدتا مربوط
به مواردی اس��ت که متهم یک پرونده در نظام اقتصادی کش��ور
اخالل ایجاد می کند”.

افغانستان:

شکست و فراموشی”
برخی گزارش های جدید
هشدار می دهند که تمام
پیشرفت های سالهای اخیر
در افغانستان ،در معرض
تهدید قرار دارند.
بر اساس تحقیقات جدید
دیپلماتیک و نظامی جهانی
در مورد افغانستان ،دولت

درسرباالیی
جامجهانی:

تساوی ایران در
آخرین بازی تدارکاتی

تی��م مل��ی فوتب��ال ای��ران ،در آخری��ن
دیدارتدارکاتی خود پیش از مسابقات مرحله مقدماتی
جام جهانی  2010آفریقای جنوبی ،در ورزشگاه بدون تماشاچی
آزادی تهران مقابل کاستاریکا به تساوی بدون گل
رسید.
تیم فوتبال کاس��تاریکا که در رده بندی
فیفا در مکان  69جهان قرار دارد (ایران
در رده  )41در این دیدار ترکیب اصلی
خود را به همراه نداشت و تیم ایران که
تحت نظر منصور ابراهیم زاده تمرینات
خ��ود را می گذراند ،در برابر این تیم نه
چندان قدرتمند ،با مشکل خاصی مواجه
نشد.
علی کریم��ی که در غیاب مه��دی مهدوی کیا،
بازوبند کاپیتانی را بر دست داشت ،موفق شد با ارائه عملکردی
مناسب نظر کارشناسان را به خود جلب کند.
حرکات پا به توپ او ،یاد آور گذشته هایی نه چندان دور بود و او
با ارسال چند پاس بسیار خوب نشان داد که می تواند مهره ای
قابل اتکا باشد.
به اعتقاد کارشناسان در خط دفاع هم جالل حسینی از بازیکنانی
بود که عملکردی قابل توجه ارائه داد.
با این وجود قدرت تیمی که تحت نام کاس��تاریکا به میدان آمد
به اندازه ای نبود که بتواند خطری جدی روی دروازه ایران ایجاد
کند و عباس محمدی دروازه بان ایران نتوانس��ت خود را مقابل
حریفی جدی بیازماید.
دلیل برگزاری مس��ابقه بدون تماش��اچی ،سرمای شدید هوا در
تهران است که باعث یخ زدگی لوله های آب ورزشگاه آزادی شده
است و ارائه خدمات رفاهی را غیرممکن ساخته است.

تهران...
 23هزار
زوج طالق
گرفتند
در  10ماهه اول سال جاری 23
هزار زوج تهران��ی از هم طالق
گرفتند كه این آمار نس��بت به
همین زمان در سال گذشته 7
درصد رشد نشان میدهد.
در سال گذشته  21هزار زوج از
یكدیگر جدا شده بودند.
رئیس سازمان ثبت احوال استان
تهران در گفتگو با مهر از افزایش
آمار ازدواج خبر می دهد .در سال
جاری بین  114هزارنفر صیغه
ازدواج جاری ش��د كه نسبت به
رقم  106هزار ازدواج 32 ،درصد
رشد را نشان میدهد.
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ای��ن در حالی
اس��ت ك��ه
چندی پیش
رئیس مجتمع
قضائی خانواده
از افزای��ش دو درص��دی طالق
های توافقی نس��بت به سالهای
گذشته خبرداده بود.
وی به خبرگزاری مهر گفته بود:
«در دادگاه خان��واده تالش می
ش��ود تا دعاوی زوجین به صلح
و سازش ختم شود ،اما در برخی
م��وارد دیگر راهی ب��رای ادامه
زندگی وجود ندارد و حتی ادامه
زندگ��ی آنان می تواند منجر به
فساد و جنایت شود».
وی افزایش دو درصدی را بحرانی
ندانسته بود و گفته بود:
«تراک��م جمعی��ت در محاکم

خان��واده نش��ان از
بحران نیست ،بلکه
ناش��ی از کمب��ود
امکانات و نیروی انسانی است».
اغلب زنانی که به دلیل دریافت
مهریه به دادگاه مراجعه می کنند
خواستار طالق نیز هستند ،اما
درصدی از آنان با وجود دریافت
مهریه به زندگی خود ادامه می
دهند و از ط�لاق منصرف می
شوند .بررسی ها نشان می دهد
اغل��ب زنانی که ب��ه قصد اخذ
مهری��ه ب��ه دادگاه مراجعه می
کنند ،مهری��ه خود را به صورت
کامل دریافت می کنند.
بررسی ها در ایران نشان میدهد
كه طول عمر زندگی مش��ترک
 72درص��د زوج ها کمتر از 10
سال است.

مركز اسالمی ایرانیان

بنامخداوندهبخشندهمهربان

210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-364-5075

تاریخ جدید:

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

بروز یک بحران انسانی

این کشور با خطر تبدیل
شدن به یک دولت ناتوان
روبروست ودرگیری ها و
جنگ های آن در معرض

فراموشیهستند.
در تعریف ناتوانی دولت ،بیشتر تحلیلگران به موضوع حاکمیت
و توسعه می پردازند و می گویند منظور از این عبارت ،ضعف و
ناکارآمدی دولت مرکزی درکنترل قلمرو و کارکردهای سیاسی
و اقتصادی است.
کارشناسان می گویند در چنین دولت هایی ،میزان مهاجرت
افزایش یافته و ناکامی اقتصادی نیز به عنوان ویژگی دیگر
یک دولت ناتوان خودنمایی می کند .در رده بندی دولت های
ناتوان ،گروه مطالعه افغانستان ،یک مرکز پژوهشی آمریکایی
نیز افغانستان را در میان ده دولت نخست قرار داده است.
سازمان امدادرسانی آکسفام بین الملل نیز ،در گزارش تازه
خود ،نسبت به بروز یک بحران انسانی در افغانستان هشدار
داده و می گوید اگر جامعه بین المللی و دولت افغانستان به
طور جدی در این زمینه اقدام نکنند ،افغانستان با یک فاجعه
انسانی روبرو خواهد شد.
برخی صاحبنظران از جمله دست اندر کاران این بررسی ها
در آمریکا معتقدند اعزام شمار بیشتری از نیروهای پیمان
آتالنتیک شمالی (ناتو) و یک نماینده ویژه از سوی ایاالت
متحده آمریکا به افغانستان به حل مشکالت این کشور کمک
خواهد کرد.
این در حالیست که آنها معتقدند سیاست کاخ سفید در برابر
افغانستان باید با سیاستی که در برابر عراق اتخاذ شده متفاوت
باشد.
اعضای دموکرات کنگره آمریکا هم پیشتر اعالم کرده بودند که
معتقدند ،دولت جورج بوش در مبارزه با تروریسم در افغانستان
ناکام بوده و در مقایسه ،منابع بیشتری را به عراق اختصاص
داده است.

توضـــیح

سردبیر محترم نشریه پیوند
در ش��ماره  824مورخه  15ژانویه  ،2008آن نش��ریه در سوتیتر
مطلب مربوط به آذربایجان ،عبارت «آقای بهرام مشیری حق دارد!»
با حروف درشت و بگونه چشم گیری چاپ شده است .این عبارت
که با متن مقاله همخوانی ندارد ،به این معناست که نویسنده مقاله با
هر آنچه آقای مشیری می گوید موافق است ،که چنین نیست.
آنچه در متن مقاله آمده یک جمله شرطی است که معنا و مفهوم
کامال دقیق و معینی دارد و با مفهوم عبارت یاد شده کامال متفاوت
است.
خواهشمند است ،جهت رفع هر گونه سوء تفاهم ،این توضیح را در
یک جای مناسب و با حروف مناسب امر به درج فرمایند که بموجب
مزید تشکر خواهد بود.

با احترام -علی اشرف شادپور

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

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

سینما...

رضاعالمه زاده (از دور بر آتش)

از نقاشی متحرک
«پرسپولیس»

که عامالن اصلی این
گرچه از نقش همو در نوسازی
فاجعهاند.
کشور هم به درستی یاد میشود.
من این را البته بیش از آن
آنجا که از نقش نیروهای چپ
که نتیجهی محافظهکاری
نام برده میشود عرق شرم
سیاسی سازندگان فیلم
بعید است نام این فیلم را که
دستکم بر پیشانی من مینشیند
که چگونه در ماجرای آذربایجان
بدانم نتیجهی زیرکی
ساختهی یک هموطن ایرانی به
به شوروی وابسته شد و در
نام «مرجان ساتراپی» است و نامزد
اقتصادی آنها میدانم که
بهترین نقاشی متحرک برای اسکار
دورهی محمدرضا شاه به زندان
نمیخواستهاندباریشخند
است نشنیده باشید.
افتاد و در انقالب دنبالهرو خمینی شد مالیانَ ،گزک به دست جنجالگران
من این فیلم تحسین برانگیز را چند
حرفهای بدهند تا به بهانهی توهین
_______
شب پیش در جشنواره فیلم رتردام
به مقدسات اسالم الم شنگهی تازهای
در سراسر فیلم طرحی به پا کنند و گردش آزاد فیلم در
دیدم و تراژدی انقالب  ۵۷خودمان
سینماها را به خطر بیاندازند.
را به همراه هشتصد نفر تماشاگر بر
از خمینی نیامده ...آیا از این نکته که گفتم بوی انتقاد به
پرده سینما مرور کردم؛
_______
انقالبی که با چه امید شریفی آغاز
مشام تان میرسد؟
اگر پاسختان مثبت است
شد و به چه پایان نانجیبی رسید.
سازندگان فیلم ،قصهی سادهی یک فیلم مملو از حلظات زبیاست .اشتباهنمیکنید.
خانواده متوسط را از زبان دخترکی
من وقتی محافطهکاری
سیاسی یا زیرکی اقتصادی
که در سال انقالب سه چهار ساله
و به دست همو مقابل جوخهی اعدام به خودسانسوری راه ببرد آن را
بوده و فضای مالیخولیائی دبستان و
دبیرستان و دانشگاههای اسالمزدهی قرار گرفت
نمیپسندم.
با اینهمه فیلم مملو از لحظات
(این همه در شخصیت عموی
پس از انقالب را تجربه کرده ،در
قهرمان قصه که کمونیست بود بازگو زبیاست.
خیابانها به جرم حرف زدن با یک
شده است).
پسر دستگیر شده ،با ترس و لرز به
گاهی آدم به قهقهه میافتد ،و
کاست موزیک مورد عالقهاش دست و اما آنچه ذهنم را گرفته و رها نکرده گاهی بغض راه گلو را میبندد .شاید
است این است که در سراسر فیلم
یافته و در اتاق کوچک دربستهش
تکاندهندهترین صحنه از فیلم جانی
نه تنها طرحی از خمینی که رهبر
با آن رقصیده ،با طرح های سادهی
باشد که از کشتار  ۶۷در زندانهای
انقالب و عامل اصلی انحراف در
ایران سخن میرود و با تصاویر ساده
سیاه و سفید بازگو میکنند و از
بررسی تاریخ معاصر ایران هم با
حرکت آن بود زده نشده ،بلکه اسمی اما رسا زندانیانی را میبینیم که
همان سادگی ذهن یک کودک در
هم از او یا یک عمامه به سر در تمام مثل برگهای خزان زده از درخت
فیلم نیامده است.
نمیگذرند.
زندگی به خاک میریزند .در طول
گرچه سرتاسر فیلم انتقاد از عمکرد
آنجا که از نقش انگلیس در به
این صحنه کوتاه ،سایهی مرگ
چنان بر سالن نمایش حاکم بود که
حکومت اسالمی است ولی تنها
پادشاهی رساندن رضا خان سخن
گوئی جانداری در آن سالن عظیم به
میرود از نقش کردن عروسک خیمه پاسدارها و خواهران محجبه در فیلم
تماشای فیلم ننشته بود.
به تصویر درآمده اند نه آیتالله ها و
شب بازی کمک گرفته میشود تا
وابستگی او را به روشنی نشان دهد،
حجتاالسالم ها و مالها و آخوندها

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

اینک در سینمـــاهای مونتریال

 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
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یتو
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ماس انبرانی
ساالت و خیار
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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
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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

خانه ایــران...

مونتریال

دو شماره ای بود که به دلیل تعطیالت
س��ال نو میالدی نتوانستیم از طریق
پنجره «پیوند» با اعضای خانه ایران و
دیگر ایرانیان عزیز مونترالی عالقمند
به خانه خود پیوندی برقرار نمائیم و
خوشحالیم از اینکه دوباره این ارتباط
برق��رار و گزارش خود را به حضورتان
تقدیممیداریم.

خنست:

دوم

پاراد نوروز

مجمع عمومی

و آخر:

ضیافت نوروزی
خانه ایران در نظر دارد برای نخستین
بار با برگزاری ضیافت و مهمانی شام به
استقبال نوروز امسال برود .هدف هیأت
مدیره بر آن اس��ت تا بتواند در چنین
گردهمآیی ضمن جشن و پایکوبی و
بزرگداش��ت سنت چندین هزار ساله
فرهنگی نوروز ،سنت جدید معرفی و
قدردانی از چهره یا چهره هایی موفق
و فعال جامعه ایرانی مونترال بخصوص
از بین جوان��ان را نیز پایه گذارد و در
کنار آن نیز بهمنظور استحکام و تداوم
فعالیت های خانه ایران ،به نفع صندوق
خانه مبلغی را جمع آوری کند.
از آنجائ��ی ک��ه برگ��زاری دقی��ق و
درخور احترام ش��رکت کنندگان در
چنین ضیافتی کمال اهمیت را برای
برگزارکنندگان ش��ب نشینی دارد و
در عین حال نیز حداکثر تعداد پیش
بینی شده برای مهمانی امسال 300

نفر در نظر گرفته شده است.
لذا چنانچه مایلید در این شب نشینی
حضور داشته باشید
حداکثر تا  20فوریه 2008
از طریق شماره تلفن:
514 951 4721
با ما تماس برقرار نمائید.
حداکثر تع��داد میهمان ب��رای یک
خان��واده 6 ،نفر در نظر گرفته ش��ده
اس��ت و بر اس��اس ارجحیت دریافت
درخواس��ت (تاری��خ وص��ول) اقدام
خواهد ش��د و پس از رسیدن به مرز
 300میهمان از پذیرش درخواستهای
بعدی معذور خواهیم بود.
اولویت پذیرش درخواستها با اعضای
خانه ایران و سپس با همگان خواهد
بود.
امید است تجربه امسال و موفقیت آن
دست مایه میهمانی باشکوه تری در
سال های آینده گردد.
میهمانی قرار اس��ت جمعه شب 21
م��ارس  ،2008در س��الن پذیرائ��ی
میهمان��ی ها در وس��ت آیلند برگزار
شود.
در مدت یک س��اعت کوکتیل با 10
نوع اُردور و سپس در سالن پذیرایی
با شام (  5غذا همراه با شراب و نوشابه
هایغیرالکلی)
همراه با موزیک DJ
از میهمانان پذیرائی میشود.
هزینه این شب نشینی مبلغ  55دالر
برای هر نفر در نظر گرفته شده
و تماما می بایست تا قبل از برگزاری
پرداخت گردد.
میهمانان با بلیت های از پیش دریافت
ک��رده در میهمانی حض��ور خواهند
یافت و به هیچ عنوان در شب مهمانی
نمیتوانی��م پذی��رای دیگ��ر عزیزان
باشیم.
از پذی��رش ک��ودکان زی��ر ده س��ال
معذورمیباشیم.
میهمانی و برنامههای پیشبینی شده
رأس ساعت شروع خواهد شد.
با احترام و سپاس،
هیأت مدیرهی خانه ایران

رستوران کارون
با کیفیت استثنائی
و بهای مناسب
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ساندویچ کوبیده
ساندویچ اولویه
ساندویچ زبان
ساندویچ بندری
ساندویچ مرغ
ساندویچ کوکو سبزی

Sherbrooke W
Elmhurst

جلسه مجمع عمومی سالیانهی خانه
در تاریخ
یکشنبه  13آوریل  2008در مونترال
برگزار خواهد شد.
س��اعت و مکان برگ��زاری متعاقبا به
آگاهی خواهد رسید.
دستور کار جلسه انجام انتخابات برای
تعیین اعضاء هی��ات مدیره بعدی به
م��دت  2س��ال ،ارائه گ��زارش کامل
هیأت مدیره فعلی و بحث و تبادل نظر
درمورد آن و نهایتاً تعیین برنامه ها و
ارجحیت فعالیته��ای آیندهی خانه
ای��ران و وظایف هیأت مدیره بعدی با
رأی اکثریت خواهد بود.
در این فاصلهی زمانی س��عی خواهد
شد تا دستور کار کامل در شمارههای
بعدی از طریق پیوند و سایر رسانه ها
به آگاهی برسد ،لیکن بدینوسیله نیز
دعوت می نماییم تا اگر نکات خاصی
مورد نظر اعضاء میباشد که مایلند در
دس��تور کار گنجانیده شود سریعاً از
طریق پس��ت الکترونیکی و یا ارسال
کتبی به آگاهی هیأت مدیره رسانیده
شود.
برابر ماده  4-1-5اساس��نامهی خانه
ایران کلیه افرادی که تا پایان س��ال
گذش��ته ( 31دس��امبر  )2007عضو
رسمی خانه بودهاند و مایلند کاندیدای
عضویت در هیأت مدیره خانه باشند،
می باید درخواست کتبی خود را همراه
خالصهای کوتاه از نقطه نظرها و برنامه
هایشان که بر آن اساس می خواهند
با حضور درهیأت مدیره در گسترش
و پیشرفت خانه ایران شرکت نمایند،
حداکثر تا تاریخ  25فوریه 45( 2008
روز قبل از انتخابات) به آدرس صندوق
پستی خانه ارسال نمایند.
گ��روه انتخابات اس��امی کاندیداها و

امس��ال برگزار کنندگان و مسئولین
پاراد نوروزی با حضور در جلسه هیات
مدیره خواس��تار ش��رکت و همکاری
بیشتر خانه ایران در برگزاری مراسم
سالیانه پاراد شدند .از آنجایی که ایدهآل
آنست که تا خانه ایران مرکزیتی برای
تمام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
داش��ته باش��د ،هیأت مدی��ره به این
درخواس��ت پاسخ مثبت داد و امسال
به گونهی گس��ترده و همه جانبه در
برنام��ه ریزی جمع آوری پول ،هزینه
ها و اجرای مراسم با برگزارکنندگان
پارادن��وروز هم��کاری خواهد نمود و
اخبار فعالیت ها نیز متعاقباً به آگاهی
خواهد رسید.

Email:
treal
khanehiran.mon
@gmail.com
nmontreal.
www.khanehira
wordpress.com

انواع خورش

Harley

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

St-Jacques

(514) 483-6990
7421 Harley
Montreal, QC H4B 1L5
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We are looking for
revenue properties for our
qualified clients
)(2plex to 100plex

�� ������
��
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Farkhondeh Bodaghi

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX CARTIER

I

گزارش فعالیت های خانه ایران

برنامههایشان
را پ��س از
خاتمه موعد یاد شده و حداکثر تا
 30روز قبل از انتخابات منتشرخواهد
نمود تا اعضاء با داشتن آگاهی نسبی از
برنامه ها و شناخت بیشتر از کاندیداها
در انتخابات مجمع عمومی ش��رکت
نمایند.

C.P.
H3X 3T4
Montréal, Qc

le
Éco
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¼U pH ¸¶ Ájnp

1257 Boul. Laird

Mont-Royal,
QC H3P 2T1

¸¶ pH ¼U Âiow

)Cell.: (514

د اوکازیون عالی برای
چن
فروش و یا اجاره

)562-SOLD (7653

7701 Ostell Crescent, CDN

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

-1801 Saint-Joseph, Plateau Mont-Royal

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

»! ¾µÀ ÁHoM ·I«ÄHn j»n
.k{ILÃ¶ j¼]¼¶ ®d¶ nj ¾T{n xA » ½¼¿¤ ,ÁIa
o¿Ë pH k÷M 6 SøIw ^nI¶ 18 : ·I¶p

¶§Centre St-Paul: 4976 Notre-Dame West Tel.: 514-952-2165 : ·I
À
½Hoµ

IµÃº Ô¾ºIhMIT¨ ÁnI§µÀ IM
www.dehkhodaschool.com

n
o
:IM
o
h
g
a
D
.
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سخنرانی

درشهر...
کتابخانهنیما

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

• پیــــــاده روی
تلفن اطالعات (مهراب):

دکتر عطا هودشتیان
کالس های فارسی

اجنمن فرهنگی ایرانیان
وست آیلند
برای کودکان :شنبه ها

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

• بازی شطرجن در نیما

تلفن)514( 626-5520 :
----------

مدرسه دهخدا

Ottawa Persian Radio

514 369- 6313

روزهای چهارشنبه
از ساعت  17.30تا 20.30

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

تلفن514-886-4768 :

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

MEKIC
منایشگاه و

خانه کتاب ایران

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

این شب ها عبارتند از:

اول فروردین ماه ( 21مارس)
شب اول تیر ماه ( 21ژوین)
شب اول مهر ماه ( 21سپتامبر)
شب اول دی ماه (21دسامبر)
-------------------Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca

اوتـــاوا
«نماشـــوم»

دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

رادیو هم صــدا

در دانشگاه مونترال

موضـــوع:
ایران میان دو انقالب
از مشروطه خواهی تا
اسالم گرایی
(به زبان فرانسه)
زمان:

 6فوریه 2008
ساعت  7بعدازظهر

مکان  :دانشگاه مونترال

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

www.chinradio.com

www
radionasim
com.

رادیو نسیم:
رادیو بهائی

فارسی زبان

کتابخانهنیما

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

Ave. Jean Brillant
سالن 2325پاویون 3200
طبقه دوم B
------------------------------

De la révolution constitutionnelle à la révolution
islamique
De la révolution constitutionnelle à la révolution
islamique
Le mercredi 6 fév. 2008,
de 19 h 30 à 21 h 30
Pavillon 3200,
rue Jean-Brillant

ورودی  20 :دالر-www.hoodashtian.com

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

بهترین کیفیت،

نازلترین قیمت

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

خدیجه و ناصر

گروه
خیـریه
پردیس
د رمونتریال با
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Tel.: 514-688-3144
514-963-5179
450-688-6626

}g£
®£¼ÅœZ
Â`` Z` `é›£À²œZd
†```¾…£

Sign
Plexi

†fd ouvert }Â¾…£
Øº• Ü¾¥ª› }£àœf

www.iranica.com129.00
›ië™ ç±¼¾ˆ gZ á¡£z äÅ¾˜ Í‹£ ®¼¥¤
)(+tax

âÅÀ¼œ jÂ›Z®• Zf £¼ÅœZ® Z é›£À²œZd
•¾¯}ä¥±‰®… ,xÂ`````Éœ ,
Sandwich

Board
†¾(514) 369-7955 Ext.120 :v£ ®¥œÂ› ã¹

Canopy

}£`` Â¾…£†oZÂœZÌ³œzÍ‹£

www.iranica.com
˜¯Á¨› y£™f£
…xÂÉœ äÅ¾†ò ä

g
Awnin

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

www.plexisign.com

E-mail:plexisign@videotron.ca

4629 Notre Dame O, Mtl, QC H4C 1S5
Tel.: (514) 931-7779,
9-7955 Fax: (514) 931-9234,
v£ ®¥œÂ› ã¹¾†Cell.:(514) 941-5220

www.iranica.com

متاس بگیرید:

)(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

£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
†¾(514) 369-7955 Ext.120 :v£ ®¥œÂ› ã¹

www.iranica.com

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

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

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

(مکاشفه )4-3 :21
در خواهم کرد.
د من هستی و من پ
جهای تو را که در
 تنها چون تو فرزنتمامی دردها و رن 
وی بر خواهم داشت.
تو( .اول یوحنا )1 :3
ن زمین متحمل شد
فرزند من
زمینی تو به تو ای
ی ،اما من همه چیز را
در
س
پ
نا
از
 شاید تو مرا نش من میتوانم بیش(مکاشفه )4-3 :21
)1
یکنم
:1
3
9
م و تو را محبت م 
ر
می
زا
(م
م.
یدان
ببخشم( .متی )11 :7
در مورد تو م 
 من پدر تو هسترخاستن تو آگاهم.
ملی هستم( .متی :5
ود عیسی را محبت
 من از نشستن و ب چرا که من پدر کاهمانطور که پسر خ
(مزامیر )2 :139
ودم( .یوحنا )23 :17
تو با اطالع )48
یکنی ،از نم
ق و محبت من برای
ی

ها
نیکو که تو دریافت م
ق
همه راهها و طری 
چون در عیسی عش
 من از هر هدیهست( .یعقوب )17 :1
)3
شد( .یوحنا )26 :17
:1
3
هستم( .مزامیر 9
دستهای من ا
مراه با تو آشکار
سر تو را تک به تک
آینده تو همیشه ه
یقی وجود من است.
 حتی موهای نقشه من برای و او معرف حقت( .متی )33-31 :6
)3
1مردهام( .متی 29 :10
ش امید بوده اس
(عبرانیان )3 :1
ش
دای
پی
(
دهد که من برای تو
م.
ه
د
دان
ری
او
آف
ج
ود
ی
شق
خ
ت
ع
اه
با
 و تو را به شب زیرا که من تو رازیرا او آمد تا نشان
تو( .رومیان )31 :8
)1
1
:2
9
دوست دارم( .ارمیاء
هستم و نه به ضد
)1 :27
یکنی و

هان و خطایای تو را
م
ت
ت
رک
س
ا
ح
ها
و
نت
ی
ا
ی
ار
 در من تو حیات دکار من در مورد تو ب
تا بگوید که من گنا
 افول رسوالن )28 :17
ی شن در کنار دریا.
م قرنتیان )19-18 :5
بوجود آمدی( .اعما
همانطور که دان هها
یشمارم( .دو
نم 
ل
ما
اع
(
ی.
من و تو امروز با هم
تو از نسل من هست
زامیر )18-17 :139
 عیسی مرد تا زیرا(م
ادم و برای تو سرود
شیم( .دوم قرنتیان :5
رسوالن )28 :17
 من از وجود تو شمصالحه داشته با
قبل از بوجود آمدنت
وانم( .صفنیا )17 :3
 من تو را حتییخ
)19-18
م 
به تو هرگز متوقف
شق و فداکاری من
)5
-4
یشناختم( .ارمیاء :1
 و از احسان نمودن و مرگ او نهایت عم 
ق
خل
را
ش
ین
ر
تو را در زمانی که آف
شد( .ارمیاء )40 :32
ت( .اول یوحنا )10 :4
 مننخواهم
برای توس
کردم( .افسسیان :1
ی عجیب و بزرگ را
ز را برای تو دادم تا
ب
 تا من به تو چیزهامینمودم انتخا
زیرا که من همه چی
(رومیان )32-31 :8
)3
:3
شان دهم( .ارمیاء 3
تو را داشته باشم.
)12-11
نیامدی و تمام ن
ن بدنبال من باشی
فرزند من عیسی را
ود
ج
و
ب
ی
دف
جا
صا
و
ت
ل
ور
 اگر با تمام د اگر تو این هدیه تو به طدفتر من ثبت شده
ه ای( .اول یوحنا :2
افت( .تثنیه )29 :4
در
و
ت
ی
ذیری ،تو مرا پذیرفت
دگ
روزهای زن
مرا خواهی ی
بپ
ر من قرار بده و من
)1
615
:1
3
9
است( .مزامیر
 اشتیاق خود را بداد( .مزامیر )23
و را و اینکه در کجا
میتواند تو را از من
م
اه
ت
و
د
خ
ول
و
 من زمان معین تزوی قلبی تو را به ت
 و هیچ چیز دیگر نمال رسوالن آر
وی را قرار دادم( .اع
(رومیان )39-38 :8
ساکن ش
)40 :37
جدا کند.
ن من هستم که آنرا
و من برای تو جشن
ای
ع
 چرا که در واق به منزل من بیا)26 :17
یبی ساخته شدی.
م( .فیلیپیان )13 :2
رد .جشنی که تا به
ه
م
و
ب
ش
 تو بطور عجیمیتوانم به تو ببخ
زرگی بر پا خواهم ک
ب
از آنچه که تو تصور
دیده است( .لوقا :15
(مزامیر )14 :139
 من میتوانم بیشحال آسمان به خود ن
مادرت نقش بستم.
م( .افسسیان )20 :3
 و من تو را در رحمی برای تو انجام ده
کن
هستم( .دوم )7
ودهام و خواهم بود.
و
ت
ه من مشوق بزرگ
(مزامیر )13 :139
من همیشه پدر تو ب
 چرا کو
ت
ه
ک
ی
وز
ر
را به پیش آوردم تا
سالونیکیان)17-16:2
سسیان )15-14 :3
 و توت
(اف
ی هستم که تو را در
ارم :آیا تو فرزند من
)6
:7
1
ر
می
زا
متولد شدی( .م
 همچنین من پدرما از تو یک سؤال د
استی بتوسط افرادی
امی میبخشم( .دوم
د؟ (یوحنا )13-12 :1
در
 اگرچه من بطور نازمانهای سختی آر
خواهی بو
د به تو معرفی شدم.
تو( .لوقا )32-11 :15
یشناسن
قرنتیان )4-3 :1
که مرا نم 
 در انتظار پاسخو شکسته است من
سمانی ،خالق متعال.
(یوحنا )44-41 :8
 زمانی که قلب تبا محبت پدر آ
ه از تو خشمگین و
م( .مزامیر )18 :34
 اما باید بگویم کنزدیک تو هست
بلکه منشاء عشق و
وپان گوسفند خود
غضبناک نیستم،
 همانطور که یک چز همچنین تو را در
)1
6
:4
نا
ح
و
حبت هستم( .اول ی
یکند ،من نی
را حمل م 
م
ن است تا تو را مورد
ارم( .اشعیاء )11 :40
م
ی
 و این آرزوآغوش خود د
خود قرار دهم( .اول
کهای تو را پاک
ک روز تمامی اش 
ت
محبت و رحم
ییوحنا )1 :3

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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)405Marie-AnneE Montreal (Metro:MontRoyal
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خداوند محبت است
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Countertops, Tiles,
Stairs, Fireplace
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عجیب ولی واقعی

فقط

00
نصب15شددالر

تخفیف ویژه
(حتما مقایسه کنید اما بشتابید )

گرانیت

ه

وارد شده از ایران

(با بوی خاک وطن)
گرانیت کل روی کابینت (کانترتاپ)
تا مرز  40فوت مربع (یک اسلب)
ضخامت  3/4اینچ یا  2سانتمتر
با پولیش لبه و برش برای سینک فعلی

مروارید خزر

Caspian Pearl

با نصب در منزل شما

فقط  1500دالر نصب شده
فقط در دو رنگ زیر
تا  15فوریه 2008
منتظر دیدارتان در فروشگاه خیابان
سنت ژاک هستم:

فلفل منکی

Salt and Pepper

6750 St Jacques

Montreal, QC H4B 1V8

(514) 485-5757
هزینه های انتخابی اضافه:

پولیش سوراخ سینک برای نصب
از زیر  100دالر
لبه اوجی هر فوت  15دالر
لوله کشی و اتصال سینک
و شیر  100دالر
سایر رنگها نیز موجودند
اما نه با قیمت باال

ارزان ترین قیمت در مونترآل
تا پایان ماه فوریه تضمین میشود.
کابینت درجه یک با پنجسال ضمانت
کامل حتی ارزانتر از:

 Reno Depotو Home Depot
 IKEA (When comparingو
apples to apples and oranges
)to oranges
Cell.: 514-996-2725

ع
جما
کلبه
م
و
ل

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
ناهـ کشنبه
ـ
آبگو ــار:
شت
گردن
________________
 6107 Sherbooke W.در قلب NDG
________________ درچندقدمی تپش روبروی ویدئوتران
Tel.: 514-484-8072
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Tel. 514 - 979 - 2120

ga_salimi @hotmail.com

علی سلیمی

هیپنوتیزم

هیپنوتراپیست

CONDOMINIUMS

کاجل زبان

N
ew project

ابوعلـیسینا
 اسپانیایی، فرانسه،انگلیسی

 کالس های متام وقت و پاره وقتانگلیسی و فرانسه

 کالس های آمادگی برا یTOEFL-IELTS-TFI امتحانات
Longueuil

Tel. :
514 .

937.1777

با مدیریت ایرانی در خدمت ایرانیان گرامی
Guy Concordia
Sortie: Saint-Mathieu

1801 maisonneuve O., suite 740

1 Bedroom
2 Bedrooms
3 Bedrooms

Starting at $161,000

Taxes and rebates included

www.truenorthproperties.com
www.blurivage.ca

Sales Office

Rivage
CONDOMINIUMS

مژ
دریافت ک ده مژده

ها
ی ایرانی

انال

بدون
ن
ص
ب
دیش
(از طر
یق ا
)ینترنت

Corner St-Charles et Charles-Lemoyne
M to F : 12 pm to 7 pm
S-S : 12 pm to 5 pm
N

TRUE NORTH
PROPERTIES LTD.

T (450) 651-5732
F (450) 651-6906

مشاور امالک

جتاری و مسکونی
در خدمت هموطنان
سراسر مونتریال
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OUR SUCCESS CAN BE
YOURS!
- successful, affordable, easy
operation
- With business training and
consultation provided, it’s
easy to be your own boss!

- Customer Service
- Advertising/Marketing
- Point-of-Sale Training
- A franchise opportunity that
is quite simply, perfect!
- Double Pizza franchise
offers a unique investment
opportunity for self-motivated
individuals who want to take
charge of their own future,
have financial or business experience and have the ability
to create and nurture a team
environment.
- As a Double Pizza franchisee, you will be at the ground
floor of a growing corporation
and a valued member of our
growth and development.

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

(514)

یک فرصت استثنائی
دابل پیتزا آماده
فروش
فرانچایز

- Be your own boss
with the potential to create your own future and job
security.
- enjoy greater flexibility and
independence.
- Provides direct benefits for
your hard work.
- Provides greater residual
income and greater net worth
over time.
- Offers the potential of longterm profit.
- Provides tax advantages of a
small business

رستوران
25

.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

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

:برای آگاهی بیشتر با ما متاس بگیرید

Email: franchise@doublepizza.ca

:اسپشیال ماه

E
PRINC
RE
ARTHU

 رستوران با آمادگی کامل کارآموزی کامل مجهز به سیستم تلفن مرکزی کامپیوتری پیشرفته تنها یک شماره تلفن برای متامی فروشگاه ها-

514•867•6618

 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

با

جایزه ِوی
ه
 برند نده گانرف کن
2007 : مص
کبک

در خدمت شما از
1976 سال

جوجه کباب با استخوان
و بی استخوان

1991 از سال

اینک ل توسعه
در حا
ژه

رستــوران
ِ گورمه
گـرگ

، برگ، کوبیده،سلطانی

343•0•343

E
SINC91
19

در سراسر
مونتریال بزرگ

 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
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wwww. doublepizza.ca















































































































Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Omid Kiarash, D.M.D., M.S.D., Dip. Perio.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

Member of International Association of Orthodontics
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Rapid Orthodontics 












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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!سال بی داد اعتیاد

بر اس��اس آمار رس��می در ایران حدود یک
. هزار معتاد وجود دارد۲۰۰ میلیون و
ستاد مبارزه با مواد مخدر درایران سال آینده
را “سال انقالب در درمان اعتیاد” نامگذاری
.کرده است
، دبیر کل این ستاد،اسماعیل احمدی مقدم
 بودجه درمان اعتیاد که،اعالم کرده اس��ت
امسال با یازده و نیم میلیارد تومان رشد به
 میلیارد تومان رسیده بود سال آینده دو۲۰
.برابر می شود
 قراراست،آقای احمدی مقدم به ایسنا گفت
 درصد معتادان ایران تحت۷۰ س��ال آینده
.پوشش درمانی قرار بگیرند
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اقدامات
 سریال های، پخش تیزر،فرهنگی و هنری
 و فیلم های مستند از تلویزیون را،آموزشی
از جمله اقداماتی که قرار است در سال آینده
برای پیشگیری از اعتیاد انجام گیرد عنوان
.کرد
دست اندر کاران امورمبارزه با
مواد مخدر پیش تر هم درباره
برنامه های گس��ترده ای که
برای پیشگیری و درمان اعتیاد
دارند سخن گفته بودند اما این
نخستین بار است که یک مقام
بلند پایه از “انقالب در درمان
.اعتیاد” سخن می گوید

...ایــران

vpp00005.qxd

به مدیریت حمید پازوکی مهر

1/31/2008

9:54 AM

Page 1

نرخ تورم بازهم
افزایش یافت

 ش��اخص بهاى،به گفته بانك مركزى ایران
كاالها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى
۲/۸  نسبت به ماه قبل۱۳۸۶ ایران در آذرماه
۱۹/۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل
.درصد افزایش یافت
افزایش نرخ تورم باعث كاهش قدرت خرید
مى ش��ود و یك��ى از راهه��اى مقابله با این
.كاهش افزایش حقوق كارمندان دولت است
 درصد۶  تنها،در الیح��ه بودجه دولت ایران
افزای��ش در حقوق كاركن��ان دولت در نظر
گرفته شده كه با توجه به افزایش نزدیك به
 به گفته صاحبنظران، درصدى نرخ تورم۲۰
.این قشر با مشكالتى روبرو خواهند شد
یكى از شعارهاى انتخاباتى محمود احمدى
 در انتخابات، رئیس جمه��ور ای��ران،ن��ژاد
“آوردن درآمد نفت س��ر س��فره م��ردم” و
“عدالت اقتصادى” بود و گفته می شود که
بسیارى از كسانى كه به او راى دادند از طبقه
ك��م درآمد جامعه بودن��د و به تغییر اوضاع
.اقتصادى توسط او چشم امید بسته بودند
دولت آقاى احمدى نژاد ظاهرا در راس��تاى

FINANCEMENT MAISON
312$/MOIS*

355$/MOIS*

1
ACURA MDX TOURING 2004, 94 000 km, autom., AWD, 7 passagers,
groupe élect., cuir, toit ouvrant, jantes alum., marchepieds, sièges élect.
chauffants, balance de garantie du manufacturier, 22 900$ ou
355$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

2
LAND ROVER DISCOVERY II SE 7 4X4 2004, 66 000 km, autom., tout
équipé, 7 passagers, cuir, 2 toits ouvrants, jantes alum., a/c, chargeur 6
CD, balance de garantie du manufacturier, 20 400$ ou 312$/mois*, au
514-482-0034 ou 514-651-7443.

238$/MOIS*

205$/MOIS*

PORTES COULISSANTES
ÉLECT., CUIR

3
NISSAN QUEST SL 2004, 145 000 km, 7 passagers, 2 portes
coulissantes électriques, cuir, toit “skyview”, a/c 2 zones, CD,
jantes aluminium, très bonne condition, 13 900$ ou 205$/mois*,
au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

305$/MOIS*

159$/MOIS*

2 TOITS,
CUIR

4
5
JEEP TJ ROCKY MOUNTAIN 2003, 90 000 km, manuelle, 5 vitesses, MAZDA TRIBUTE GX 2005, 60 000 km, autom., 4 portes, tout
2 portes, cuir, 2 toits, jantes alum. chromées, lecteur CD, 13 900$ ou équipé, groupe élect., a/c, cuir, jantes alum., balance de garantie
238$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
du manufacturier, 11400$ ou 159$/mois*, au 514-482-0034 ou
514-651-7443.

6

ACURA 3.2 TL 2004, 112 000 km, autom. Tiptronic, 4 portes,
tout éq., a/c, chargeur 6 CD, toit ouvrant, cuir, jantes alum.,
phares au xénon, 19 900$ ou 305$/mois*, au 514-482-0034
ou 514-651-7443.

VÉHICULES GARANTIS ET INSPECTION INCLUSE
339$/MOIS*

245$/MOIS*

7
8
SPÉCIAL DE LA SEMAINE
TOYOTA CAMRY LE 2007, 58 000 km, automatique, 4 portes, tout
équipée, groupe élect., a/c, CD, balance de garantie du manufac- JAGUAR XJ8 2004, 75 000 km, autom., 4 portes, tout équipée,
turier A à Z, 18 300$ ou 245$/mois*, au 514-482-0034 ou cuir, toit ouvrant, a/c, CD, sièges élect. chauffants, jantes al., balance de garantie du manufacturier A à Z, 21 900$ ou 339$/mois*,
514-651-7443.
au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

278$/MOIS*

...عکس ماه
AWD

11
HONDA ACCORD V6 2005, 130 000 km, autom., 2 portes,
tout équipée, cuir, toit ouvrant, jantes alum., a/c, CD, sièges
élect. chauffants, 14 900$ ou 219$/mois*, au 514-482-0034 ou
514-651-7443.

272$/MOIS*

)آبشار یخزده اخلمد (مشهد

14
ACURA 1.7 EL 2003, 69 000 km, automatique, 4 portes, tout
équipée, groupe électrique, jantes alum., a/c, lecteur CD, 4 pneus
d’hiver extras, démarreur à distance, 10 400$ ou 169$/mois*, au
514-482-0034 ou 514-651-7443.

* F INANCEMENT

1 , 2 et 3
re

e

231$/MOIS*

12
MERCEDES-BENZ C-240 ELEGANCE 2001, 125 000 km,
Tiptronic, autom., 4 portes, tout équipée, cuir, jantes alum., a/c,
sièges élect. chauffants, lecteur CD, 13 400$ ou 231$/mois*, au
514-482-0034 ou 514-651-7443.

169$/MOIS*

13
JAGUAR S-TYPE 3.0 2001, 85 000 km, 3.0L, autom., 4 portes,
groupe élect., chargeur 6 CD, jantes alum., a/c, cuir, toit ouvrant,
sièges élect. chauffants, 13400$ ou 272$/mois*, au 514-482-0034
ou 514-651-7443.

نه آبشار نیاگارا نیست؛

9
INFINITI G35 2003, 105 000km, Tiptronic, automatique,
4 portes, tout équipée, cuir, jantes alum., chargeur 6 CD,
sièges élect. chauffants, 16 400$ ou 288$/mois*, au
514-482-0034 ou 514-651-7443.

219$/MOIS*

10
AUDI TT AWD 2000, 125 000 km, manuelle, 5 vitesses,
2 portes, a/c, chargeur 6 CD, jantes alum., AWD, nouvelle “timing
belt”, mise au point complète récente, 15900$ ou 278$/mois*, au
514-482-0034 ou 514-651-7443.

زمهریر ایران

288$/MOIS*

e

AVEC

2 000$

78$/MOIS*

15
NISSAN SENTRA 1.8 2004, 77 000 km, manuelle, 5 vitesses,
4 portes, tout équipée, a/c, lecteur CD, balance de garantie du
manufacturier, 6 500$ ou 78$/mois*, au 514-482-0034 ou
514-651-7443.

DE COMPTANT, TAXES EN SUS .

FINANCEMENT BANCAIRE ET MAISON

همین شعار مقدار زیادى
از درآم��د نفتى را مس��تقیما
 به اقتصاد-  از طریق مص��رف درآمد نفتكش��ور تزریق كرده است كه باعث افزایش
شدید نقدینگى شده و به گفته كارشناسان
مش��كالت زیادى از جمله تورم شدید را به
.دنبال داشته است
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CHANCES AU CRÉDIT
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5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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درنگی بر خبرهای کبک و کانادا
______
علی اشرف
شــادپور
_______

استان کبک نباید گفته و شنیده
شود و به چشم هم نیاید.
چنین به نظر می رسد که به عقیده
خانم ماروا و اعضای گوناگون پارتی
کبکوآ ،صرف انگلیس��ی زبان بودن
کارکن��ان خ��رده پا در مرکز ش��هر
مونترال دلیلی است کافی
ب��رای تجدید نظ��ر کردن
در قانون مرب��وط به زبان
فرانس��وی .با ای��ن دیدگاه
است که آنان به این نتیجه
رس��یده اند که بچه ها در
گهواره نیز باید مش��مول
قانون زبان فرانس��وی قرار
گیرند.
(ز گهواره تا گ��ور به زبان
فرانسه سخن بگو!)
پی یر کروزی ،کارش��ناس
زبان در  ،PQپیش��نهاد می کند که
مهاجرین ب��ه کبک باید یک قرارداد
ادغ��ام امضاء کنند مبن��ی بر اینکه
فرزندان خود را فقط به مهد کودک
های فرانسوی زبان بسپارند.
البته خانم ماروا از این پیشنهاد قدری
فاصله گرفته و گفته است که ما در
این لحظ��ه در نظر نداریم به موضع
مهد کودک ها بپردازیم.
ام��ا عب��ارت «در ای��ن لحظ��ه» از
ش��گردهای رهبری وی اس��ت و هر
موق��ع که منویات او ایجاب کند ،آن
را اجرا خواهد کرد.
م��ادام م��اروا  PQرا ب��ه یک حزب
تک بع��دی تبدیل می کند که تنها
بعد آن هویت اس��ت .هر عاملی که
برای هویت تهدیدی بحس��اب آید،
دس��تاویزی خواهد بود برای وی که
دعوائی راه بیندازد.
بیش از  95درصد مهد کودک های
کبک ،که با بودجه عمومی اداره می
شوند ،با زبان فرانسوی کار می کنند،
 13/5درصد از آن میان با هر دو زبان
انگلیسی و فرانسوی و تنها کمتر از
 5درصد با زبان فرانس��وی و یکی از
س��ایر زبانها .چرا همین حالت برای
 PQکافی نیست؟
آیا  PQمی خواهد در محیط های از
مهد کودک تا کل سیستم آموزش و

مادام
ماروا،
قانون را
دوباره
بخوانید!
این عنوان
مطلب��ی
اس��ت که
در صفحه
سر مقاله
هایگازت
چهارشنبه
 23ژانویه
چاپ شده
ا س��ت .
موضوع از این قرار است که در سال
 1977قانون��ی بن��ام «بی��ل »101
تصویب شده است که موقعیت زبان
فرانس��وی را در استان کبک تعریف
می کند و به ضرورت رسمیت یافتن
آن تاکید می گذارد.
رفتارها و زیاده روی های اخیر خانم
ماروا و بعضی تندروهای  PQدر مورد
تحمیل زبان فرانسوی ،مباحثاتی را
در جوامع غیرفرانس��وی زبان سبب
گشته است.
سوتیتر مطلب گازت چنین است:
«آیا واقعا آنان می خواهند در سرتاسر
کبک هی��چ زبانی گفته و ش��نیده
نشود؟»
در متن مقاله چنین آمده است:
پارتی کبک��وآ باید قانون را بازخوانی
کند .این قان��ون هرگز داللت بر این
ندارد که زبان انگلیس��ی در سرتاسر

تا گور...
ره
کبک :ز گهوا خن بگو!
فرانسه س
به زبان
پرورش و حتی محل
کار هیچ زبانی به غیر از فرانسوی
تکلم نشود؟
به نظر می رسد که همه چیز در این
مسیر سیر می کند.
گویا بهانه این سر و صداها نمونه ای از
کارکنان انگلیسی زبان خرده پا باشد
که فقط بلد ب��ود در محل کار خود
“ ”Bon Jourبگوید.
خانم ماروا از شنیدن همین یک نمونه
از کوره در رفته و گفته است:
ای��ن انگلوفون های جعل��ی در ایام
کریس��مس از س��وی  15فروشگاه
خرده فروش��ی استخدام ش��ده اند.
به گفته خانم م��اروا «از هر نظر این
غیرقابل قبول است .ظاهرا ما به زمان
قبل از ،1977که قانون تصویب شد،
برگشته ایم».
این سخنان واقعا مضحک است.
اوال 82 ،درصد کبکی ها در خانه به
فرانسوی حرف می زنند؛
ثانیا ،قانون زب��ان (بیل  )101هرگز
زبان انگلیسی را از زندگی عمومی در
کبک حذف نکرده است.
به نظر می رس��د ک��ه وارثین رنه له
وک ،قصد دارند نوپاها را تحت فشار
قرار دهند تا فرانسوی زبان باشند و
صاحبان حرف و مش��اغل کوچک را
مجبور کنند تا با گذاش��تن از پیچ و
خم های اداری ،دیپلم فرانسوی اخذ
کنند.
البته این نگرانی ها و اقدامات متعاقب
آنها از سوی  PQچندان هم بی ماخذ
نیستن .د
به موجب اخبار و مقاالت منتش��ره
در الپرس  25ژانویه ،مارک ترموت،
متخصص مردمشناسی ،در تحقیقات
خود به این نتیجه رس��یده است که
تع��داد فرانس��وی زبانان در اس��تان
کبک در حال نزول است ،مخصوصا
در جزی��ره مونترال ،آن��ان در اقلیت
هستند .این تقلیل جمعیت فرانسوی
ادامه در صفحه29 :

______
_
_
_
واهد استقالل را از
_
_
_
_
____
پولین ماروآ می خ
پولین ماروا________ :
!
د
کن
ا
ل
گ
ی به کبکی ها حتمی
خا نم ر پ
درب عقب
ماروا ،قبل ارتی کبک
وا
ب
ه
ق
د
ر
ا
ز
ت
ب
ر
ف
ر
ر
سد،
ب��ا ای��ن
بخو اندوم ،حال
د
_
_
ت استقالل
برداش��ت موافق نیس��ت و
خ
_
وا
_
ه
_
_
د
_________گ__رف__ت.
می گوید منظور آن است
______
که در چهارچوب قانون ،از

ژست حاکمیت
قبل از رفراندوم






بیان چنین مطلبی از سوی رهبر PQ




توصیه ژرالد الروس ،یکی از
مبنای
بر
روسای شورای استقالل از آن حزب،
است .او که یک سندیکایست سابق
است پیشنهاد می کند:
«رفران��دوم را رها کنی��د و اقدامات
منجر به اس��تقالل و حاکمیت را در
پیش بگیری��د ،از قبیل پذیرش یک
قانون اساس��ی برای کب��ک ،ایجاد
تابعیت کبکی ،تقویت موقعیت زبان
فرانسوی و باز گرداندن قدرت».
خانم ماروا به الپرس گفته است که
فکر می کند این یک پیشنهاد جالب
اس��ت و س��زاوار آن اس��ت که مورد

گیرد.
قرار
گفتگو


در این میان دنیس مونی یر ،که یک
کارشناس سیاس��ی است ،پیشنهاد
کرده است که  PQرفراندومی برگزار
نکند ،مگر آنکه نتیج��ه آن اقال 45
درصد مثبت باشد.
این دو پیشنهاد نیروهای درون  PQرا
به دو دسته تقسیم کرده که هر کدام
پش��ت س��ر یکی از این دو نفر صف
بس��ته اند .ولی خانم ماروا بیشتر به
مورد اول تمایل نشان داده است.
او معتقد اس��ت که پیشنهاد الروس
دارای دیدگاههای وسیع تری است.
ژست استقالل ،که خانم ماروا روی آن
تاکید می گذارد ،به عنوان گسست از
کانادا تلقی ش��ده است ،مخصوصا از
دید متعصبان و تندروهای  .PQولی



محدودیت ها هر چه بیش��تر دوری
جست ،و برای احراز استقالل کامل
حتما ی��ک رفراندوم الزم اس��ت .او
بع��د از احراز مقام رهبری  PQاعالم
کرده است که برای برگزاری رفراندوم
اس��تقالل ،ش��اید دو ی��ا س��ه دوره
حکومت  PQالزم باشد.
طبیعی اس��ت که این قبیل موضع
گیری ها از سوی خانم ماروا ،عکس
العمل هائی را هم به دنبال داش��ته
باشد .استفان دیون ،رهبر  PLCکه او
را پدر قانون شفاف سازی امور مربوط
ب��ه رفراندوم لقب داده اند ،ضمن بی
مسئولیت خواندن خانم ماروا ،گفته
اس��ت وی می خواهد استقالل را از
درب عقب��ی به کبک��ی ها تحمیل
کند.
رهبر لیبرال های کان��ادا فکر ایجاد
حالت استقالل قبل از رفراندوم خانم
م��اروا را محکوم ک��رده و رهبر PQ
را متهم می کند ب��ه اینکه وی می
خواهد خود را رهبر استقالل طلبی
قلمداد کند و کبک��ی ها را به راهی
بکشاند که نمی خواهند.
به نظر دیون ،رفتار خانم ماروا یقینا
یک منش دموکراتیک نیس��ت .اگر
یک دول��ت احتمال��ی  PQبخواهد
ق��درت را از اتاوا باز پس بگیرد( ،که
یکی از ژس��ت های حاکمیت مورد
نظر خانم ماروا است )،استفان دیون
با آن مخالفت خواهد کرد.
«برای خوشایند یکی از رهبران PQ
،که تقسیم قدرت را اولین قدم برای
تالش��ی کش��ور می داند ،به چنین
کاری رضایت نخواهد داد ».استفان

دیون با پذیرش یک
قانون اساسی برای کبک هم به
دالیل حقوقی ،مخالفت کرده است.
ژان شاره هم با ایجاد حالت استقالل
مخالفت ک��رده و پیش بینی نموده
اس��ت که چنین رفتاری به پیچیده
تر شدن موضوع خواهد انجامید .به
عقیده ش��اره ،رئیس  PQقصد دارد
برای خوش آیند تندروها س��ازمان
بندی سیاسی خود را رادیکالیزه کند.
ش��اره می گوید خانم ماروا قبال این
بحث را مطرح ک��رده بود که بعد از
یک رفراندوم با جواب مثبت 5 ،سال
اغتشاش خواهد بود ،حاال می خواهد
این اغتشاش را قبل از رفراندوم بر پا
کند.
آقای ش��اره موضوع رکود اقتصادی
احتمالی در آمریکا را مطرح می کند،
که در صورت وقوع ،آثار آن همه جا
را تحت تاثیر ق��رار خواهد داد و می
گوید:
«م��ن مطمئن نیس��تم ک��ه رکود
اقتص��ادی حتم��ا در آمری��کا اتفاق
خواهد افتاد ی��ا نه .ولی می دانم که
روند اقتصاد در آنجا کند شده است.
این کندی به کبک هم سرایت خواهد
کرد ،چرا که آمریکائی ها خریدهای
خ��ود را از کبک تقلیل خواهند داد.
خانم ماروا بهتر است بجای پرداختن
به ایجاد ژس��ت حاکمی��ت ،به فکر
اقتص��اد در آینده و چاره جوئی های
الزم برای پیش گیری از آثار کندی
روند اقتصاد کبک باشدu ».

ماموریت جان منلی،
ای��ن ماموری��ت در جک لیتون ،رهب��ر  NDPاصرار دارد
ماموریت
دست نیست ،اما در ک��ه همین ام��روز س��ربازان به وطن
مورد پیروزی آن و بازگردانده شوند ،صرفنظر از اینکه چه
جان منلی،
شکست طالبان هم عواقبی داشته باشد.
در افغانستان
ش��اهد و قرینه ای ژیل دوسپ ،رهبر  BQهم معتقد است
در
کان��ادا
حض��ور نظامی��ان
که ماموریت نظامی هرچه زودتر پایان
وجود ندارد.
در
آن��ان
نقش
افغانس��تان و
موضع گیری های یابد و عده کمی برای سایر کمک ها در
تروریس��م
و
طالبان
جنگ با
اوپوزیسیون کانادا افغانستانبمانند.
مردم
ه��ای
مش��غله
یکی از
نظر م��ردم کانادا هم یکس��ان
_______________________
از
یکی
همچنی��ن
و
کان��ادا،
نیست.
خروج از افغانستان:
ضمن اینک��ه بعضی ها طرفدار
معض�لات دولت کاناداس��ت.
نه
و
است
یکسان
کانادا
زیرا تاکنون  78نفر از سربازان  -نه نظر مردم
پایان این ماموریت هستند ،ولی
کانادا در جنگهای افغانستان موضع گیری های اوپوزیسیون.
خانواده هائی که فرزندان خود
کرد.
معین
دقیقی
کشته شده و میلیون ها دالر  -مشکل می توان زمان
را در افغانس��تان از دست داده
هم هزینه گردیده است.
 باید به اعضای ناتو اولتیماتوم داده شود! اند می گویند اگر این ماموریت2002
این ماموریت در س��ال
بدون نتیجه به پایان برسد ،به
___________________
ژان
لیبرال
و از س��وی دولت
این معنا خواهد بود که فرزندان
س��ال
در
ش��د.
کرتی��ن آغاز
بیهوده کشته شده اند .نظامیانی
کرد
موافقت
مارتین
پل
دولت
،2005
هم در این مورد یکس��ان و یکپارچه ه��م که در افغانس��تان ج��ان بر کف
قندهار،
ناحیه
به
کانادا
س��ربازان
که
مشغول نبردند مایلند ماموریت خود را
نیست.
افغانستان،
نواحی
خطرناکترین
از
یکی
حزب لیبرال کانادا مصر است که بعد به پایان برسانند.
منتق��ل ش��وند .دولت کنس��رواتور از فوری��ه  ،2009ب��ه ماموریت رزمی استفان هارپر ،نخست وزیر کانادا ،برای
هارپرهم،باتصویبمجلسنمایندگان ،س��ربازان کانادا در افغانس��تان پایان یافتن جواب این معادله چند مجهولی،
این ماموریت را تا فوریه  2009تمدید داده ش��ود و اکثریت سربازان به وطن هیئتی از کارشناسان به ریاست جان
ک��رد .ای��ن ماموری��ت در چهارچوب باز گردانده ش��وند و بقیه ماموریت به منلی ،تعیین کرده است که تمام جنبه
پیمان آتالنتیک ش��مالی ( )NATOتعلیم دادن ارتش افغانستان ،ساختن های قضیه را مطالعه و گزارش خود را
انجام می شود.
تاسیسات و کمک های انسان دوستانه
ادامه در صفحه30 :
شکست
برای
قطعی
دلیل
گرچه فعال
منحصر شود.

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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Groupe Sutton Sur L'ile.
Courtier Immobilier Agree
Bur.: (514) 769-7010

Cell.: (514) 815-6344
Fax:(514) 769-7030

www.suttonquebec.com
gramazanpour@sutton.com
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G. Veulet Ramazanpour B.A.

Agent Immobilier Affilié
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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

AMRO
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

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)...

________________

AMRO TRAVEL

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

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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Lionel Groulx
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De Kebab

820 Atwater

Montreal, QC H4C 2H1

(514) 933-0-933

La Maison
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پنجــره دوستی
اصول پایه
معاشرت ...
م.رضا علیدوستی

راضی یک سلس��له مشتریان
خ��وب و کم دردس��ر را نزد تو
خواهد فرستاد.
اجازه س��وء استفاده به افراد پر
توقع نده ،اما از برداشتن چند
گام اضافه برای افراد قدرشناس
مضایقهنکن.

اتیکت
معامله

مشتری را
شنا سا یی
میکند.
و -نی��از و خواس��ته های
مشتری را با کاال و خدمات متناسب
تطبیقمیدهد.
ز -از آنجای��ی ک��ه در قل��ب خود
میداند که پیشنهادش به نفع مشتری
است وقتی عالیم رضایت را در مشتری
دید معامله را جوش میدهد و در ازای
دریافت منصفانه ترین هزینه بهترین
کاال و خدمات را ارائه میدهد.
ح -هر مشتری را به چشم دوستی
برای همیشه و معامله را به عنوان بهانه
ای برای شروع و استمرار دوستی ها و
البته ابزاری هم برای امرار معاش می
بیند.

 -5در حد امکان حتی با
خانواده درجه یک خود
قرض و نسیه بازی نکن.
اگر به کسی قرضی دادی
در قلب خود قیدش را
بزن ت��ا بعدا
دچار ناراحتی
آداب بیزنس با هم
و
ط
نا
ن
!
نشوی! (البته
اص��ل کل��ی
چن��ان که در ش��ماره پیش آمد ،به نوش��تن ،قید زمان و قرارداد و امضا را
توصیه برخی از دوس��تان قرار ش��د هرگز فراموش نکن).
گری��زی بزنیم به آداب داد و س��تد با اگ��ر ناگزیر قرض و نس��یه گرفتی از
همان س��اعت اول مبلغی ولو ناچیز
هموطنان.
به گفته این دوستان گفتنی ها و گالیه برای بازپرداختش کنار بگذار.
ها در این راستا زیاد بود و نیاز اورژانس اتومبیل شیک تر ،مبلمان اضافه منزل،
برای گنجاندن این مطلب احس��اس سفرهای تفریحی ،مهمانی ،و کارکردن
می شد .پیش بینی می شد با دعوت با پول نزول قرضی غیر از بانک از اشتباه
 -10صددرصد یقین بدان که دارایی
هموطنان به نوشتن موجی از نامه ها ترین موارد قرض گرفتن میباشند.
و تماسها دفتر نشریه را در خود غرق اگر مورد تجارت تو نمی تواند هزینه ه��ای موج��ود در جهان (ب��ه تعبیر
خود یا توس��عه خود را بدهد و بانک دینداران خزانه بخش��ایش پروردگار)
کند!
دریغ از یک خط نامه؛ نه از خوانندگان هم حاضر به س��رمایه گذاری نیست ،آن قدر زیاد اس��ت که چند برابر همه
و نه از مشوقین و مبلغین این سرفصل .بجاست یکبار دیگر در مورد کار خود و مردم جهان را ه��م بی نیاز کند و به
هیچ کجا بر نخورد.
توجیه اقتصادی پروژه ات بیاندیشی.
(تکرار تاریخ!)
پیشرفت دیگران را پیشرفت خودت
خود این امر باعث ش��د باز بیشتر به
همان اصول کلی ایمنی که همیشه  -6با کس��انی که از صراحت لهجه تو ب��دان و از ای��ن ک��ه روح پرابه��ت و
از پدرم میش��نیدم برس��م و بحث پر در مس��ایل مالی می رنجند و مدعی بزرگوارت اسیر زنجیر حسادت یا بخل
طمطراق “بیزنس ب��ا ایرانیان” را به میشوند اعتماد یک جانبه دارند قطع شود بپرهیز.
حتی اگر دستت بسته است دست و
رابطه کن.
همین چند جمله خالصه کنم.
“ با افراد در دوستی مثل برادر باش و این استادان نیرنگ ،هر قدر هم زرنگ دل باز باش و از کمک و راهنمایی به
باشی ،فرصتی برای سوءاستفاده خود دیگران وقتی از تو کمک و راهنمایی
در معامله مثل غریبه”.
“اصول کلی و پروتکل را همیش��ه با خواهند یافت و این سود ایشان معموال میخواهند دریغ نورز.
فقط هرگز بدون دعوت منبر نرو و از
دقت رعایت کن و بدان که همیش��ه به زیان تو خواهد بود.
تنه��ا نتیج��ه کوتاهی از ای��ن اصول نه منت بر کسی بگذار و نه زیر منت سر سیری به خرده گیری از دیگران
ناراحت��ی و زحمت و از دس��ت رفتن کسی برو .اگر کاری برایت سود ندارد نپرداز چرا که ان��رژی خود ،حرفهای
یا جهت امور خیریه انجامش بده یا از خوب ،و وق��ت دیگران را یکجا ضایع
رفاقت هاست”.
دوستانمنصفیکهحقیررامیشناسند آن پرهیز کن .در هر دو صورت منتی خواهی کرد.
اگرچه ش��اید گاه از صراحت لهجه و بر کسی مگذار.
تا شماره بعد
بی رودربایستی بودن اینجانب دلخور
پیروز باشید...
ش��ده باش��ند ،اما اذعان میکنند که  -7تقریبا همه انسان ها منابع خوبی
+-----------همین صراحت در موارد زیادی مانع و دوستی اند.
مش��کالت و پیچیدگی های متعدد مردم را صمیمانه دوس��ت ب��دار و از
دیدنشان خوشحال باش و از ابراز این
آینده شده؛
همچنین باید اعتراف کنم که تقریبا خوش��حالی با لبخند راس��تین ،نگاه
هر بار خواسته ام “کالس بگذارم”(!) و مهربان و ب��ا کالم محبت آمیز دریغ
“در مسایل مالی اعتماد و رودربایستی نک��ن .اگ��ر قیمت و کیفی��ت کاال و
را مقدم بر اصول کار کرده ام و مرحله خدمات خود را در بهترین سطح نگه
ای از پروتکل کار را جا انداخته ام ،نه داشته ای ،معلومات کافی در
تنها از این اعتماد نابجا پشیمان شده رشته خود داری و با صداقت
ام ،بلکه گاه چنان در تنگنا قرار گرفته درصدد کمک به افرادی آنها آ
دا
ب
بی
زن
س
با
ه
م
وطنان!
ام ک��ه ناگزیر کالس و اتیکت و آداب یقینا تو را بر خواهند گزید
که هیچ  ،بعضی اصول اولیه مالیمت و و خوشحال خواهند بود که سود
دیپلماسی را هم به شکل فجیعی زیر این کار به تو برسد.
در ضم��ن بدان ک��ه هیچ اخمی
پا له کرده ام!
زش��ت تر از لبخندهای دروغین
(درست عرض نمی کنم؟)
من کسی نیس��تم که بگویم چگونه نیست.
با هموطنان معامله کنیم ،اما نتیجه
هایی بس��یار ش��یرین و کارگش��ا از  -8پول و جایگاه آن را بش��ناس و
تجربیات گذشته و دوره های آموزشی تفاوت میان خرج کردن و سرمایه
و تحصیلی در کسب و مدیریت گرفته گذاری را بیاموز .خود انتخاب کن در مجموع به موارد کلی زیر
که میخواهی برای پول کار کنی یا خواهیمپرداخت:
و آنها را در قالب
 -1چرا و چگونه ایرانیان در کار با
پول برای تو کار کند.
هم دچار مشکل میشوند؟
« 10فرمان»
 -9بدان که فروشنده خوب کسی  -2بدترین و بهترین خاطره شما
نیست که گنجشک را جای قناری از کار با ایرانیان چیست؟
 -3آیا ایرانیان بهترین یا بدترین
بفروشد!
برای خود نوشته ام:
مشتریان یا کسبه هستند؟
فروشنده خوب طبق
 -4راه های صحیح داد و ستد با
 -1همیش��ه وقتی را برای جس��تجو
در صنع��ت و تجارت خود کنار بگذار تعریف:
ایرانیانچیست؟
الف -با مشتریان دوست میشود و  -5اعتماد و رودربایستی و گفتار
و بهترین ها را برای مش��تریان خود
با صداقت واقعی و حسن نیت سعی غیر مستقیم و کنایه بیشتر به
انتخاب کن.
تعمیق دوستی کمک میکنند یا
میکند به آنها کمک کند
ب -ب��ه توانای��ی ها و روزی خود ُرک بودن؟
 -2رقب��ای تجاری خود را ش��ناخته،
قیمت و خدماتت را متناس��ب با بازار ایمان دارد و از این که مشتری را به  -6آیا با هموطنان منصفانه ولی
در ردی��ف بهترین ها و ارزان ترین ها خاطر گفتن واقعیت از دست بدهد ،مثل خارجی ها رفتار کردن بهتر
است یا با تعارف و پیچیدگی؟
نمی هراسد.
تنظیم کن.
ج -هرگز فکر نمیکند از مشتریان  -7چه سوال های دیگری باید
 -3اگر نمی توان��ی بهترین قیمت و خود باهوش تر اس��ت .این احساس در این باره مطرح و پاسخ داده
کیفیت را در کاری ارایه کنی فورا به زرنگی در بیشتر موارد نتایج منفی و شود؟
در این بخش ما را یاری کنید ،از
مخرب دارد.
دنبال شغل جدیدی باش!
د -معلوم��ات کاف��ی و مفی��د در خاطرات تلخ و شیرین خود در
گیرم توانستی جنسی را به یک یا دو
نفر “بیان��دازی”! تا چه مدت میتوان باره صنعت و تجارت خود به دس��ت «بیزنس» با هموطنان برایمان
بنویسید.
میآورد.
بدون راستی ادامه داد؟
ه  -به س��خن مش��تریان با دقت
 -4بیاد داش��ته باش که هر مشتری گوش میدهد و خواسته ها و نیازهای

داد و ستد
یا بیزنس با
ایرانیان
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گوناگون...

اجنمنجراحان
پالستیک:

ایران ،مرکز
جراحیبینی
دنیا!

انجمن جراحان پالستیک و
زیبایی ایران بتازگی اعالم کرده
است که ایران مرکز جراحی
زیبایی بینی دنیاست .
جواد امیری زاد ،عضو هیات
مدیره این انجمن همچنین در
بیان دالیل این موضوع گفت،
ایران بیشترین عمل رینوپالستی
(جراحی زیبایی بینی) در دنیا را
دارد و بهترین جراحان این رشته
نیز متعلق به ایران هستند.
بر اساس گزارش های موجود،
آمار دقیقی از داوطلبان جراحی
بینی در ایران وجود ندارد اما
آقای امیری زاد گفت حدود
 ۷۰درصد جراحی های زیبایی،
عمل بینی است و از این میزان
تنها حدود  ۳۰درصد ،آقایان
هستند.
آقای امیری زاد ،اقدام پزشکانی
را که در تبلیغات یا تابلوهای
خود جراحی بینی را به عنوان
تخصص خود عنوان می کنند،

رد کرد و گفت ،این
جراحی یک تخصص
نیست بلکه جزیی از
کار فوق متخصصان
در جراحی پالستیک
است.
جراحیپالستیک
هم شامل جراحی
های مختلفی است
از جمله ،سوختگی،
ناهنجاری های مادرزادی ،فک
و صورت.
با توجه به افزایش تقاضا برای
انجام جراحی بینی این عضو
هیات مدیره انجمن جراحان
پالستیک به خانم ها توصیه
کرده بعد از  ۱۷سالگی و
آقایان بعد از  ۱۸سالگی بینی
خود را عمل کنند تا نتیجه آن
رضایتبخشباشد.
شهرام ص .تکنسین اتاق عمل
می گوید :متاسفانه برخی
پزشکان برای اخذ پول بیشتر
تبلیغات خالف واقع می کنند،
در حالیکه متخصصان تنها اجازه
دارند در کارت های ویزیت و
تابلوهای خود عنوان مدرک
دیپلم تخصصی خود را درج
کنند.
انجمن جراحان پالستیک و
زیبایی اعالم کرده است که هر
عنوان یا توضیحی غیر از عنوان
مدرک تخصصی ،غیر قانونی

است و جنبه
تجاری دارد.
به گفته مجید
الهوتی ،دبیر این
انجمن فقط ۱۴۵
نفر در ایران دارای
مجوز رسمی
فعالیت در زمینه
جراحیپالستیک
هستند.
به این ترتیب
به نظر می رسد
متقاضیان این عمل باید در
انتخاب پزشک خود توجه و
دقت بیشتری داشته باشند.
حسن ف ،.جراح پالستیک می
گوید ،متاسفانه برخی افراد فاقد
صالحیت به قصد تجارت در این
عرصه وارد شده اند و از آنجایی
که ظاهرا نظارت دقیق و کاملی
بر این افراد صورت نمی گیرد،
معموال تا بیماری دچار مشکل
نشود و از این فراد شکایتی
صورت نگیرد شناسایی نمی
شوند.
به گفته وی ،جراحی بدون
تخصص و صالحیت زیان های
جبران ناپذیری ایجاد می کند
اما در مقابل اگر درست و با
اسلوب صحیح انجام گیرد امکان
تغییر بافت و شکل در آن وجود
نخواهد داشت.

چرا جراحی
پالستیک؟

شیدا دانشجوی  ۲۵ساله که
می خواهد بینی خود را عمل
کند می گوید ،زیبایی ظاهری
افراد به آرامش روحی آنها کمک
می کند.
مادر شیدا با انجام این عمل
مخالف است و می گوید بینی
دخترش در ترکیب صورتش
هیچ ایرادی ندارد و زیباست اما
جراح شیدا به او قول داده که با
انجام این عمل زیباتر شود.
سبا ۲۱ ،ساله ،بینی خود را سه
سال پیش عمل کرده و می
گوید :خواهر بزرگترم درست در
 ۱۸سالگی بینی خود را عمل
کرد و پدرم به من قول داد
که به محض اینکه به سن ۱۸
سالگی برسم همین امکان را
برای من هم فراهم خواهد کرد
و کرد.
او درباره فرم سابق چهره خود و
میزان نیازش به این عمل هیچ
نمی گوید اما از جراحی خیلی
هم راضی نیست و می گوید:
می توانست بهتر باشد .بینی
من کمی افتادگی پیدا کرده اما
دکتر حاضر نیست آن را برایم
اصالح کند و می گوید این
بهترین حالت ممکن است.
سامان هم بینی خود را به
تازگی عمل کرده و در این
باره می گوید :پسر و دختر یا
زن و مرد ندارد .زیبایی مال
همه است .وقتی عضوی ایراد
داشته باشد باید نقصش را
برطرف کرد.

کیمیای
ضد
پیری

لوکوسیتی(نوعیازگلبولسفید)زنانومردانی
که از لحاظ فیزیکی تحرک کمتری دارند ،در
مقایسه با آنها که فعال ترند ،کوتاهتراست.
طول متوسط تلومیر های افرادی که حد اقل
فعالیت بدنی( 16دقیقه فعالیت جسمانی
در هفت��ه) را دارن��د ب��ه ان��دازه 200
نوکلئوتید کوتاهتر از کسانی است که
در هفته حدودا  199دقیقه ورزش
(دو ،تنیس یا اروبیک) می کنند.
طول تلومیرهای افراد پر تحرک
با طول این رشته ها در افراد
ک��م تحرکی که ب��ه طور
متوسط  10سال از آنها
کوچکت��ر بودند قابل
قیاس بود.

ورزش

بررس��ی جدی��د
دانشمندان نشان می
دهد ع��دم تحرک در
زندگی روزانه باعث می
شود ،افراد دچار پیری
پیش از موعد شوند.
ای��ن تحقیق که در کینگز
کالج لندن انجام شده ،نشان
می دهد تمرینات ورزش��ی
روزمره و مرتب می توانند تاثیر
ضد پیری داشته باشند.
دانش��مندان می گویند ،اف��رادی که زندگی تاثیرفشارعصبی
شان با جنبش و تحرک توام باشد کمتر دچار تحقیقات نش��ان می دهد اف��راد کم تحرک،
بیماری های قلبی ،سرطان و دیابت نوع دوم ممکن اس��ت نس��بت به برخی بیماری ها از
جمله عفونت ها حساس تر باشند.
می شوند.
ام��ا در مقاب��ل ،زندگی بی تح��رک و بدون همچنین به نظر می رس��د ،فشار عصبی هم
فعالیت جسمانی موجب ضعف و شکنندگی بر طول تلومیرها موثر است و تحقیقات نشان
آنها در برابر بیماری ها ش��ده و روند پیری را می دهند ورزش در افرادی که به طور مرتب
ورزش می کنند می تواند موجب کاهش سطح
تسریع می کند.
تیم محقق ازافراد تحت بررس��ی خواستند این فشارها شود.
به سئواالتی درباره میزان فعالیت جسمانی بر اساس نتیجه تحقیقات جدید دانشمندان
شان پاسخ بدهند و از “دی ان ای” آنها نمونه کینگز کالج ،کسانی که به طور مرتب ورزش
می کنند به لحاظ زیست شناختی جوان تر از
برداری کردند تا بر روی آن مطالعه کنند.
آزمایش گلبول های سفید خون به ویژه در هم سن و ساالنشان با شیوه زندگی کم تحرک
بخش سیستم ایمنی نشان داد دی ان ای به و ساکن ،هستند.
طور متوسط هر سال  21نوکلئوتید خود را از این نتیجه تحقیقاتی حاوی پیام موثری است
دست می دهد .نوکلئوتید از اجزای تشکیل که کلینیک ها می توانند از آن برای برجسته
دهنده تلومیر ها ،رشته تکرار دی ان ای که س��ازی تاثیر بالقوه ضد پی��ری ورزش روزانه
استفادهکنند.
در انتهای کروموزوم قرار دارد هستند.
در ای��ن بررس��ی معلوم ش��د ،تلومیر های

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

(کبک)

angine de poitrine

قلب عضله ایست که خون را تلمبه زده
به تمام بدن می رساند .برای اینکه این
کار را انجام ده��د ،احتیاج به خون و
اکسیژن دارد که توسط سه سرخرگ
اساسی تغذیه می شوند.
اگر یکی از آنها نس��بتا بس��ته ش��ود
قلب کمبود اکس��یژن خواهد داشت
و فعالیتش س��خت تر خواهد شد که
باعث درد در قفسه سینه خواهد شد
که به آن آنژین دوپواترین می گویند و
دارای عالئم زیر است:
 درد یا احساس فشار در قفسه سینههنگامفعالیتفیزیکی
 تیر کش��یدن یا درد بط��رف بازوها،گردن و شانه ها
 بد نفس کشیدن و احساس کمبوده��وا و نفس نف��س زدن غیر طبیعی
هنگامفعالیت
 از بین رفت��ن عالمات باال در حالتاستراحت

علل:

 وجود کلسترول زیاد در خون باعثمیشود که پالک هائی از کلسترول در

اعتراض مردم
مصر به رمسیت
یافنت بهاییت

مصر روز چهارشنبه  30ژانویه شاهد
جنجال قانونی گستردهای در محافل
مردمی این کش��ور بود .این جنجال
پس از آن ایجاد شد که دادگاه اداری
مصر ،این ح��ق را برای بهاییان قایل
شد تا در مدارک شناسایی خود و در
بخش مربوط ب��ه دین ،نام بهاییت را
آورده و یا جای آن را خالی گذارند.
به گ��زارش «پرس.ت��ی.وی» بیروت،
دادگاه مصر همچنی��ن اجازه صدور
کارت شناس��ایی و شناسنامه با ذکر
دین بهاییت را به مراکز ثبت اسناد این
کشور داده است .این در حالی است که
همین دادگاه ،دادخواست یک جوان
مصری به نام «محمد حجازی» که به
دین مسیحیت گرویده برای تغییر نام
خود از «محمد» به «بیش��وی» را رد
کرده است.
دو بهای��ی مص��ری ب��ه نامه��ای
«رئوف هندی» و «حس��ین حسنی
عبدالمسیح» با ارایه شکایتی به دادگاه

آنها ریسک بیماری را بطرز
مهم��ی پائین م��ی آورد بطوری
که دو س��ال پس از ترک ریسک
مطابق شخص غیر سیگاری می
شود حتی اگر مدت طوالنی اهل
دود بوده اند.
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این عروق رس��وب کرده و
باعث بسته شدن ناقص و یا کامل
آنها بشوند.
 بیماری قند و مصرف دخانیات-ریس��ک مبتال ش��دن را باال می
برند.
 عوامل ارثی -ریسک آنژین دوپواتری��ن در افرادی که س��وابق
خانوادگی بیماریهای قلبی دارند قبل
از  60سالگی بیشتر است.
 فش��ار خون و چاقی باعث می شوندکه قلب فشار بیشتری را تحمل کند.
 یائسگی باعث می شود که هورمونها کم بشوند (استروژن) که خانم ها را
از بیماریهای قلبی محافظت می کند.

چند راهنمائی:

 مواقعی که هوا س��رد اس��ت و یا بادمیوزد از منزل خارج نشوید ،زیرا عالئم
آنژین خود را بیش��تر نش��ان میدهد
مخصوصا هنگامی که سرما و باد
همراههستند.
 از فعالیت های بدنی خش��ن وطوالنی خودداری کنید.
برف پارو کردن ،بلند کردن وزنه
ه��ای س��نگین ،بازیهائی مانند
اس��کواش و فعالیت هائی از این
قبی��ل باعث یک حمل��ه آنژین
دوپواترین می شوند.
 ترک دخانیات.دخانی��ات باعث بس��ته ش��دن
تدریجی عروق می ش��وند .ترک

 مص��رفچربی ها را کم کنید.
مصرف زی��اد مواد چرب��ی مخصوصا
چربی حیوانی میزان کلس��ترول بد را
باال می برد که در عروق جمع ش��ده
باعث بس��تگی رگهای قلب می شود.
مصرف حداقل چربی و تغذیه کامل و
سبزی و میوه نه تنها مقدار کلسترول
را پائین می آورد بلکه از چاقی ،بیماری
قند و فش��ار خون باال که عوامل دیگر
آنژین هستند جلوگیری میکند.
* برای اطالعات بیش��تر درباره رژیم

چه موقع به پزشک مراجعه
غذائی مربوط به بیماری با
 Fondation Quebecoise desکنیم:
 maladies du Coeurو ی��ا Guide
 alimetaire Canadianو ی��ا ی��ک
متخصص تغذیه تماس بگیرید.
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)Puzzle 33 (Easy, difficulty rating 0.44
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وقتی درد دارید یا احس��اس فشار در
سینه می کنید یا هنگامی که تنگی
نفس جدید داری��د و یا بر اثر فعالیت
تنگ نفس غیر طبیعی دارید.

اداری مصر ،خواستار گنجاندن کلمه
بهای��ی به عنوان یک دی��ن در اوراق
رسمی بهاییان به جای ادیان مسیحی،
یهودی و اسالم شدهاند.
دادگاه اداری مص��ر همچنی��ن اعالم
کرد:
«وزرات کش��ور حق ندارد ش��هروند
مص��ری را وادار به نوش��تن دینی در
اوراق خود کند که به آن ایمان ندارد؛
خواه ای��ن اوراق ش��خصی و یا اوراق
تولد باشد که بیانگر هویت صاحب آن
است .این موارد در مورد مسائل ارث
و ازدواج نیز صادق است و نباید هیچ
تبعیضی میان پیروان سه دین مشهور
و دیگر ادیان قایل شد».
«جم��ال عید» ،رئیس ش��بکه عربی
«اطالعات حقوق بشری» گفت:
«صدور این حکم به سود بهاییان بوده
و گام��ی در راه تحقق آزادی ادیان در
مصر است».
«شیخ محمود عاشور» ،معاون پیشین
دانشگاه «االزهر» مصر و عضو مجمع
پژوهشهای اسالمی قاهره نیز گفت:
«االزهر و علمای مسلمان ،بهاییت را
به عنوان دین رس��می نمیپذیرند و
بر این باورند که یک دین س��اختگی
است».

)Puzzle 34 (Easy, difficulty rating 0.33

3

 اگ��ر از این بیم��اری رنج می برید ازورزش هائی مثل دویدن و یا آیروبیک
خودداری کنید.
ولی فعالیت های بدن مانند راه پیمائی،
شنا و دوچرخه به شما کمک می کند
که کلسترول بد خود را پائین بیاورید و
فورم بدن خود را حفظ کنید.
ای��ن ورزش ه��ا باعث می
ش��وند که دیابت خ��ود را
کنترلکنید.
همین طور عضالت بهتر انسولین
را جذب می کنند .ولی توجه داش��ته
باش��ید که این ورزش ه��ا باید بطور
مرتب حداقل 45دقیقه 3 ،بار در هفته
انجام شود.
 اس��ترس و نگران��ی را ک��م کنی��د.استراحت کنید .اگر بتوانید استرس و
نگرانی خود را کم کنید میتوانید آنژین
دوپواترین خود را کنترل کنید .تکنیک
های مختلفی برای آرامش وجود دارند
مانند :یوگا ،مدیتیشن ،موسیقی آرام،
حمام گرم و غیره.
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پزشک شما از شما سواالتی می کند
و امتحانات الزمه کلینیکی را به عمل
می آورد .الکترو کاردیوگرام (نوار قلبی)
و آزمایش��ات دیگر تشخیص را کامل
می کن��د .در اکثر موارد بدون احتیاج
به تکنولوژی های فوق مدرن پزشک
تشخیص دقیق می دهد.

درمان:

داروهای استفاده ش��ده توسط بیمار
وضع جس��می بیمار را بهت��ر کرده و
از س��کته قلبی جلوگی��ری می کند.
نیتروگلیسرینبصورت اسپری زیر زبان
و یا بصورت قرص های با اثر طوالنی و
برای گشاد شدن عروق و حرکت سریع
تر خون و در نتیجه اکس��یژن به قلب
می شود.
پزش��ک میتواند از  Betabloquantها
که مصرف اکس��یژن را ب��ا کم کردن
ضربان قلب کمتر می کند اس��تفاده
کند.
پزشک می تواند از آسپیرین مخصوص
ک��ه در روده باز می ش��ود و به معده
صدمه نم��ی زن��د ( 325 -80میلی
گرم در روز) که داروئی ارزان و بس��یار
مطمئن برای جلوگیری از سکته قلبی
استفاده کند.
ب��دون اج��ازه پزش��ک از آس��پیرین
استفاده نکنید چونکه آسپیرین ریسک

خونریزی در مغ��ز و معده را زیاد می
کند.
اگر داروهای ف��وق اثر نکرد و یا وضع
بیمار بدتر شد میتوان از آنژیوپالستی
و یا  Pontage coronarienاس��تفاده
کرد.
آنژیوپالس��تی به کمک یک س��وند و
بادکنک کوچکی که به آن وصل است
رگهای نیمه بسته را باز می کند.
 Pontageیعنی پل زدن با رگ دیگری
قسمت قبل از بسته شدن را به بعد از
آن وصل می کنند و جریان خون بطور
عادی به قلب میرسد.

توجه فرمائید:

آنژی��ن دوپواترین که خ��وب معالجه
شود میتواند سالها بدون خطر باشد،
اما درعین حال هم ممکن اس��ت که
پیشرونده باشد و خطرناک.
اگر درد قفسه سینه مرتبا پیش بیاید
حتی در موقع اس��تراحت عالمت این
است که یک لخته خون در حال تولید
شدن اس��ت که عروق کرونر را کامال
مسدود خواهد کرد .اگر شخصی این
عالئم را داشت ممکن است که عالمت
قبل از س��کته قلبی باشد و یا عالمت
آنژی��ن خیلی خطرن��اک بالفاصله با
آمبوالنس باید به بیمارستان رفت.
همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
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برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر
دکترحسن گل محمدی
فرمانرواییلهراسب
کیخس��رو قبل از مرگ ،لهراسب را
به جانش��ینی خود برگزید .لهراسب
یکصد و بیست سال فرمانروایی کرد و
دانشمندان بسیاری به درگاه او جمع
شدند.
لهراست دو پسر به نام های گشتاسب
و زریر داشت.
گشتاس��ب از پدر می خواس��ت که
فرمانروایی را به او واگذار کندو چون
لهراسب نپذیرفت ،او با قهر به سوی
هندوستان رفت .زریر به دنبال او رفت
و او را ن��زد پدر باز آورد ،ولی دیگر بار
گشتاسب به همین بهانه به روم رفت
و پ��س از ماجراهایی نزد آهنگری به
نام بوراب ش��اگرد ش��د .او پتکی به
گشتاس��ب داد و آنقدر قوی بود که
سندان در زیر پتک او شکست.
آهنگ��ر از ترس ،عذر گشتاس��ب را
خواست و باالخره گشتاسب با دهقانی
آشنا شد و دهقان در پاسخ گشتاسب
که نسب او را پرسیده بود ،گفت:
م��ن از نژاد فریدون هس��تم و چون
گشتاسب با وی همراه گشت مثل دو
برادر با هم زندگی می کردند.

داستان کتایون دختر قیصر

قیص��ر روم را س��ه دخت��ر ب��ود که
بزرگترین آنها کتایون نام داشت .در
آن روزگار رس��م براین بود که دختر
قیصر هنگام بل��وغ در یک میهمانی
بزرگ می توانس��ت ش��وهر خود را
از می��ان مدعوین که همه از طبقات
اصیل بودند ،انتخاب کند .در میهمانی

Persian Histo
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FOR

تاریخ اسا
طیری ایران باستان

که قیصر برای
کتای��ون ترتی��ب داده بود،
کتایون گشتاسب را انتخاب
کرد و پ��س از اینکه قیصر
دختر خود را به گشتاسب داد ،مردی
بن��ام میرین دومین دخت��ر قیصر را
خواس��تگاری ک��رد .چ��ون قیصر از
انتخاب دختر اول خ��ودش ناراضی
بود گفت بایس��تی کس��ی که از این
پس با دختران م��ن ازدواج می کند
کاری بزرگ انجام دهد و برای میرین
جنگ با گرگی درنده و عظیم الجثه
که همانند پیلی خروشان بود تعیین
کرد.
میرین گفت :م��ن این کار را خواهم
کرد.
آن��گاه نزد اخترشناس��ان رفت و آنها
گفتند که پهلوانی از ایران به روم می
آید و س��ه کار بزرگ انجام می دهد.
یکی آنکه دختر قیصر را به زنی می
گیرد و دوم و سوم اینکه ددان را می
کشد.
میرین نزد گشتاسب رفت و گشتاسب
را به جنگ گرگ فرستاد و او گرگ را
کشت و آنگاه میرین نزد قصر رفت و
گفت که گرگ را کشته است و آنگاه
قیصر همان روز اس��قف را خواست و
دختر خود را به میرین داد.

به زنی خواسنت اهرن دختر
سوم قیصر را

اهرن نامی از بزرگان روم دختر سوم
قیصر را به زنی خواس��ت و قیصر در
پاس��خ او گفت :تو هم باید همچون
میرین اژدهایی را که در کوه است از
پ��ای درآوری .اهرن هم به راهنمایی
میرین از گشتاس��ب یاری خواست و
گشتاس��ب به جنگ اژدها رفت و با

در صفحه3 :

پـارسی
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پ��س از آن پیروزی قیصر
فرستاده ای گسیل داشت
و از لهراسب باژ خواست
و گفت اگر باژ نفرستی
او گالویز ش��د و آن را
آماده جنگ با ما باش.
کشت.
لهراس��ب ب��ر تخت
گشتاس��ب دندان اژدها
ه بیان
ب
نشس��ته و متعجب
را کندو الش��ه آن را برای
ه
د
ا
ب��ود از اینکه این
اهرن فرس��تاد و اهرن هم
سـ
هنرها در روم نبود
الش��ه را با گردونه عظیمی
چه ش��ده که از هر کشوری باژ
که بوس��یله گاوان حمل می
شد ،به نزد قیصر برد .قیصر هم دختر می خواهند؟
آنگاه لهراسب از فرستاده سوال کرد
سوم خود را به او داد.
از طرفی کتایون که خبر نداشت این قدرت قیصر از چیست؟
دو دد بوسیله شوهرش کشته شده ،وی گفت :س��واری پیش او آمده که
به گشتاسب گفت تو هم باید رشادت بسیار قوی پنجه و دلیر است و قیصر
خود را به مردم نشان دهی .گشتاسب نیز دختر خود را به او داده است.
هم ب��ه خاطر کتایون به میدان رفت س��پس لهراسب نام آن دلیر را از وی
تا هنرنمایی کند .در میدان با گوی و پرس��ید .او گفت به چه��ره و دلیری
چوگان هنر نمایی هایی کرد .سپس همچون زریر می ماند.
ب��ه هنرنمای��ی با کم��ان پرداخت و لهراسب از شنیدن نشانی گشتاسب
خوشحال شد و به قیصر پیغام داد:
شگفتی ها آفرید.
قیصر از هنرنمایی او در شگفت ماند و اگر فرد دلیری پیش تو آمده اس��ت
بدان که او از آن ماست.
پرسید کیستی؟ و از کجا آمده ای؟
چون از احوال او با خبر شد او را بزرگ بردن زریر پیغام لهراسب را
داش��ت و دستور داد تا کتایون را هم به قیصر
آوردند و آنها را بس��یار نواخت و عزیز لهراس��ب زریر را احضار ک��رد و بدو
گفت آن سردار کسی جز گشتاسب
داشت.
برادر تو نیست .من پادشاهی بدو می
نامه قیصر به الیاس و باژ
سپارم ،تو با لشگریان به روم بتاز.
خواسنت از او
قیصر به الیاس که در مرز خود مهتر زریر پس از رسیدن به روم با پنج تن
از خ��واص بی��دار دل به دیدن قیصر
بود نامه نوشت و از او باژ خواست.
ولی الیاس گفت :من به کشور روم باژ رفت و گفت:
نخواهم داد .وقتی نامه به قیصر رسید من از درگاه شاه ایران گریزانم و آمده
سخت برآشفت و به گشتاسب گفت ام که اینجا پناه بگیرم و آنگاه از جانب
لهراسب پیام او را داد.
که سپاهی مهیا کن برای نبرد با او.
آنگاه جنگ س��ختی ب��ه فرماندهی قیصر از سکوت گشتاسب غمگین شد
گشتاسب از طرف قیصر با الیاس در و پرسید :چرا جواب او را ندادی؟
گشتاس��ب گفت :من قبال پیش شاه
گرفت و او الیاس را از پای درآورد.
ایران بوده ام بهتر است بروم و با آنها
باژ خواسنت قیصر از لهراسب صحبت کنم.

در صفحه10:

سپس گشتاسب به سوی
برادر روی نهاد چون لشکر
ایران گشتاس��ب را
دیدن��د هم��ه به
پیش او آمدند.
زریر به گشتاسب
گفت که :پدر پیر
شده و تو جوانی
چرا ب��ه دیدن او
نمی آیی .گشتاسب
گف��ت ت��اج و تخت
ای��ران از آن توس��ت
من مقام و منزلتی
ندارم.
آنگاه زریر تاج
و تخت��ی را
ک��ه همراه
داش��ت با
خود آورد و گشتاس��ب شاد شد و بر
آن نشست و تاج بر سر نهاد.
آن��گاه به قیصر پیغ��ام داد که کارها
به مراد دل توس��ت و تنه��ا نزد زریر
و لش��گریانش حرکت ک��رد و قیصر
هنگامی که گشتاسب را بر تخت دید
او را ش��ناخت و از کرده خود پوزش
خواست.
گشتاسب عذر او را پذیرفت و گفت:
هنگامی که ش��ب فرا رسد ،آنکه ما
را گزیده اس��ت (منظور دختر قیصر
بود) پیش ما بفرست که او رنج و درد
فراوان کشیده است.
قیصر سپاهیان بیشمار و گنج فراوان
به س��وی کتایون گس��یل داشت و
کتایون را نزد ش��وهرش گشتاس��ب
فرستاد .آنگاه گشتاسب گفت تا زنده
هستم از روم باژ نخواهم گرفت.
س��پس گشتاس��ب و زریر ب��ه نزد
لهراسب بازگشتند و او ،تاج شاهی را
به گشتاسب بخشید .ولی گشتاسب
به پدر گفت هنوز هم پادشاه تویی و
من کهتر تو هستم
و دشمنان ترا نابود
خواهم کرد.
ادامه دارد

را پاس

بد ا ر یـ��م

Ύϫ ϩϮ̯ ϪΘηέ
ϩΎηΩΎ̡ Ϯ̴Α ϥΎτϠγ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̳ήϴ̩ Ϯ̴Α ϪτϠγ ̵ΎΟ ϪΑ
ήϫί Ϯ̴Α Ϣγ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩΎϤϧ Ϯ̴Α ϞΒϤγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦҨΩΎϤϧ Ϯ̴Α ̮ϴϠΒϤγ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ήμΑ ̶όϤγ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΪϴϨη ̵έΪҨΩ Ϯ̴Α
̶Ϥγ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϧϴ̳ήϫί - ̵ήϫί Ϯ̴Α
έΎϨϴϤγ ̵ΎΟ ϪΑ
̶θҨΪϧ Ϣϫ Ϯ̴Α
̮ΘγΩ Ϯ̴Α ΪϨγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϝΎγ Ϯ̴Α ϪϨγ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎϬ̩ έΪΑήο Ϫγ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎϬ̩ έΩ Ϫγ Ϯ̴Α
ϝϮλϮϟ ϞϬγ ̵ΎΟ ϪΑ
ΏΎҨ ϥΎγ Ϯ̴Α
ϥΎγ Ϯ̴Α ϞϬγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩήϬΑ Ϯ̴Α ϢϬγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘδϧΪϧ Ϯ̴Α ˱ϮϬγ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΎγ Ϯ̴Α ΖϟϮϬγ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎΘϓέ ˯Ϯγ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΎΘϓέΪΑ Ϯ̴Α
ΕήϬη ˯Ϯγ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϣΎϧΪΑ Ϯ̴Α
Ϧχ ˯Ϯγ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΎϤ̳ΪΑ Ϯ̴Α
Ϫ̩ήγ Ϯ̴Α ΖϴϮγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϨϴθϴ̡ Ϯ̴Α ϖΑϮγ ̵ΎΟ ϪΑ
έΰΧ ̵ΎҨέΩ ϞΣϮγ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΎҨέΩ ̵Ύϫ ϩέΎϨ̯ Ϯ̴Α
ϥέΪϧίΎϣ
ϪϧέΎҨ Ϯ̴Α ΪϴδΑϮγ ̵ΎΟ ϪΑ
̶θϴΠϟ ϕϮγ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΩήΒϫέ Ϯ̴Α
ή̴ηΩή̳ Ϯ̴Α ΡΎϴγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥϮϴγΎϴγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥέΪϤΘγΎϴγ Ϯ̴Α
ϥΎ̳ήϴγ Ϯ̴Α ϥΎΟήϴγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪҨϮθΑ Ϯ̴Α ϥϮϔϴγ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪ˰˰˰˰ϨҨήγ Ϯ̴Α ήϋΎη ̵ΎΟ ϪΑ
(Ϯ̳ϝΰϏ)ήγ ϪϣΎ̩ ΎҨ
ϞϣΎη ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪϧήϴ̳ήΑέΩ Ϯ̴Α
ΖΨΑ Ϯ̴Α βϧΎη ̵ΎΟ ϪΑ
ϩϮ̳ Ϯ̴Α ΪϫΎη ̵ΎΟ ϪΑ
Ζγ ή̯Ϋ ϥΎҨΎη ̵ΎΟ ϪΑ
Ζγ ̶ϨΘϔ̳ Ϯ̴Α
ήϴΨΑ ΐη ̵ΎΟ ϪΑ
εϮΧ ΐη Ϯ̴Α
Ϯ̴Α ΖϫΎΒη ̵ΎΟ ϪΑ
̶̳ΪϨϧΎϤϫ - ̵ΪϨϧΎϤϫ
ϪϴΒη ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨϧΎϤϫ - ΪϨϧΎϣ Ϯ̴Α
ωΎΠη ̵ΎΟ ϪΑ
ϝΩήϴη - ήϴϟΩ Ϯ̴Α
̵ήϴϟΩ Ϯ̴Α ΖϋΎΠη ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΎϧ ϩήΠη ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΎϧέΎΒΗ Ϯ̴Α
ζϨϣ Ϯ̴Α ΖϴμΨη ̵ΎΟ ϪΑ
ΪҨΪη ̵ΎΟ ϪΑ
ΖΨγ - ̶ΘΨγ ϪΑ Ϯ̴Α
Εέήη ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΪϴϠ̡ - ̵έΎ̯ΪϴϠ̡ Ϯ̴Α
ΏΎηϭΩ Ϯ̴Α ΖΑήη ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ϊҨΎϗϭ Ρήη ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΎ̴ϧΩΪҨϭέ - ϪϣΎϧΩΪҨϭέ
ϥΪη ΏΎϴϓήη ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘϓΎҨέΎΑ Ϯ̴Α
ίΎϏ Ϯ̴Α ωϭήη ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ ωϭήη ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ίΎϏ Ϯ̴Α
̱ήΧήγ Ϯ̴Α ϥΎҨήη ̵ΎΟ ϪΑ
Ώήόϟ ςη ̵ΎΟ ϪΑ
ΩϭέΪϧϭέ Ϯ̴Α
̲ϧήΘ̩ Ϯ̴Α Ξϧήτη ̵ΎΟ ϪΑ
̶Βϫάϣ ήΎόη ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϨҨΩ ̵Ύϫ ϦϴҨ Ϯ̴Α
̵ίΎΑ ϩΪΒόη ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΪϨΑ Ϣθ̩ Ϯ̴Α
ήόη ̵ΎΟ ϪΑ
(ϝΰϏ)ϪϣΎ̩ ΎҨ ϩΩϭήγ Ϯ̴Α
ή̴Χ Ϯ̴Α ϪϠόη ̵ΎΟ ϪΑ

رشته کوه ها
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احتاد سوسیالیستی ایرانیان -مونترال
جمهوری
اسالمی ،یک
رژیم بربر و
جنایت کار است!

از تجاوز به دختران خرد سال در زندان
ها پیش از اعدام گرفته تا شکنجه
وحشیانه مخالفان سیاسی ،از سنگسار
زنان تا قتل فجیع مخالفان در خانه های
خود ،از قطع دست و پا ،در آوردن چشم
ها از حدقه ،انداختن افراد از ارتفاع تا ،...
همه و همه مشخصات عملی و حقوقی
رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی
است .این ها همه نص صریح قوانین
اسالم است که بدون آن ها اسالم معنای
خود را از دست می دهد .پرونده سیاه
این رژیم از زمان خزیدنش به قدرت
مملو از فجایع بی شماری است که می
توان آن را به درستی یکی از حلقه های
مهم “تاریخ بربریت” در جهان نامید.
اما ،رژیم جمهوری اسالمی تنها در
شکنجه ،اعدام و سنگسار نیست که
بربریت را به حد اعال رسانده است .در
زمینه شرایط مادی زیست برای مردم
زحمت کش ایران نیز چیزی جز بربریت
اقتصادی و اجتماعی به ارمغان نیاورده
است .کارگران و زحمت کشان به دلیل
وضع بد معیشت و عدم توان آن ها در
سیر کردن شکم خانواده خود دست به
خودکشی دسته جمعی می زنند .این
وضعیت غم انگیز انسان هایی است که
بر گنجینه ای از ثروت نشسته اند.
زمستان امسال برای بسیاری از
هموطنان ما ،به برکت این رژیم فاسد،
فاجعه آفرین بود .چه بسا افراد و
خانواده ها در اثر سرمای شدید و
فقدان وسایل ابتدایی جان خود را
از دست دادند .قطع برق متوالی و
فقدان گاز ،در کشوری که منابع نفت
و گازش چنان وسیع است که یکی
از بزرگترین کشورهای صادر کننده
است ،نشانه دیگری از سیاست های
ضد مردمی رژیم جمهوری اسالمی
می باشد.
مشتی سرمایه دار تحت عنوان رژیم
اسالمی بر جان و زندگی مردم زحمت
کش ما چنگ انداخته اند و امکانات
عظیم مالی و انسانی کشور را صرف
زندگی مجلل ،تغذیه یک دستگاه
عظیم سرکوب و گروه های اراذل و
اوباش در داخل کرده و در خارج ،در
حساب های کالن بانکی خود واریز
کرده اند تا زمانی که مردم تاروپود
رژیم ارتجاعی را درهم نوردیدند،
اینان بتوانند ،مانند سلف خود،
خاندان پهلوی از اموال غارت شده
ی مردم به زندگی انگلی خود ادامه
دهند.
در زیر کوشش می کنیم مطالب
مستندی در مورد آنچه در ایران
می گذرد بیاوریم تا از زبان مردم،
کارگران ،دانشجویان ،معلمان و
 ،...نمونه های اندکی از اعمال ضد
مردمی رژیم را باطالع همه گان
برسانیم.
این
نمونه
ها
به
خوبی
نشان می
دهند
که تا زمانی که این رژیم با
تمام جناح های خود بر جامعه ایران
حاکم است ،چیزی جز شکنجه
و کشتار ،فقر و مذلت ،زندان و
سرکوب نصیب مردم نخواهد شد.
آزادی و رفاه اجتماعی مردم تنها
با سرنگون ساختن کلیت رژیم
اسالمی و برقراری یک نظام
اجتماعی که در آن توده های مردم
بتوانند آزادانه سرنوشت خویش را
تعیین کنند ،امکان پذیر است!

دوشنبه  ۲۴دی ماه

موج جدید دستگیری
ها:

تعداد زیادی از دانشجویان
آزادیخواه و برابری طلب دستگیر
شدند

alisti@yahoo.ca
ci
o
s
d
a
h
te
م
e
یت
ین
گ در حمایت از
اتدحانادشسوجسیویان زندان
ی در ایران
الیستی ایرانیان -مون

کنند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و
حقوق بشر ایران
 27دیماه 1386
----------------

بیانیه ی دانشجویان
آزادیخواه و برابری طلب
دانشگاه اصفهان به مناسبت
سالروز کشتار کارگران خاتون
آباد

نیروهای اطالعاتی رژیم جمهوری اس�لامی
روز دوش��نبه  ۲۴دی م��اه تع��داد زیادی از
فعالین دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب را
در تهران دستگیر کردند.
 - ۱سروش دشتستانی
 - ۲امین قضائی
 - ۳بیژن صباغ
 - ۴آناهیتا حسینی
 - ۵مرتضی خدمتلو
 - ۶محمد پور عبدالله
 - ۷بیتا صمیمی زاد
 - ۸بهزاد باقری
 - ۹سروش ثابت
 - ۱۰مرتضی اصالحچی
لیست کاملتر متعاقبا اعالم خواهد شد.
نیروهای اطالعاتی رژیم جمهوری اسالمی فکر
میکنند با دستگیریهای وسیع فعالین جنبش
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب میتوانند
ب��ه این حرکت خاتمه دهند .اما خود دس��ت
اندرکاران اطالعاتی رژیم تاکنون متوجه شده
اند که ابعاد جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی
در دانش��گاه و در جامعه عظیم تر از آن است
ک��ه بتوان آن را با چند دس��تگیری پایان داد.
امروز رزیم خود شاهد است که اگر بخواهد به
حرکت دانش��جویان آزادیخواه و برابری طلب
پایان دهد باید دهها هزار نفر را در دانشگاههای
کشور دس��تگیر کند و روانه زندان سازد .باید
میلیونها مردم کارگ��ر و زحمتکش که دقیقا
خواستار آزادی و برابری هستند را روانه زندان
کند .ما اطمینان میدهیم که مبارزه دانشجویان
آزادیخواه و برابری طلب با قدرت ادامه مییابد
و جای هر دستگیر ش��ده را هزاران آزادیخواه
و برابری طلب جدید پر خواهد کرد .اطمینان
میدهیم که در مقابل این سرکوبگری ها و در
دفاع از رفق��ای زندانی ،صف ما پرجمعیت تر
خواهد شد.
ما همه مردم ایران را به دفاع از رفقای دستگیر
شده مان فرامیخوانیم.
نباید گذاش��ت بهترین فرزندان این کشور که
خواهان آزادی و برابری و رفاه و آس��ایش برای
همه مردم بودند و ب��رای آن تالش میکردند،
راهی ش��کنجه گاه های رژیم شوند .رفقای ما
باید فورا آزاد شوند.
دانشجویانآزادیخواهوبرابریطلبدانشگاههای
سراسر کشور
 ۲۵دی ۱۳۸۶

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

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

زمان مبارزه فرا رسیده است

www.azady-barabary.net

یک دانشجو بر اثر شکنجه
درحین بازجویی اداره
اطالعات جانش را ازدست
داد!

ابراهیم لطف الهی که روز یکش��نبه گذش��ته
به دستور رئیس شعبه س��وم بازپرسی دادگاه
انقالب اسالمی استان کردستان بازداشت شد.
نیروهای امنیتی براس��اس این دستور ابراهیم
لطف الهی را در محل امتحانات دانشگاه مرکز
پیام نور سنندج دستگیرکرده بودند.
خانواده ابراهیم از طریق همکالس��ی هایش از
بازداشت ایشان توسط نیروهای لباس شخصی
اداره اطالعات باخبر شدند.
پیگیری خانواده ابراهیم برای اطالع از سرنوشت
فرزندش��ان در چند روز گذشته بی جواب بود.
چهارشنبه شب از طرف اداره اطالعات خانواده
ایشان مطلع شدند که ابراهیم جانش را ازدست
داده است.
ابتدای خبر تالش نیروهای امنیتی براین بود
که خانواده را متقاعد کنند تا بدون هیچ اطالع
رس��انی جنازه فرزندشان را در محلی به خاک
بسپارند.
خانواده ابراهیم به این جنایت اعتراض کردند
و خواستار پیگیری چگونگی به قتل رساندن
فرزندشان ش��دند .درنهایت مشخص شد که
ابراهیم در این چند روز تحت ش��کنجه شدید
بوده و در حین بازجویی به قتل رسیده است.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر
قتل ابراهیم لطف الهی را یک بعنوان یک قتل
عامدانه محکوم میکند.
و از همه نهادهای مدافع حقوق بش��ر و مردم
آزادیخ��واه میخواهد به ای��ن جنایت اعتراض
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سوم بهمن روز رسوایی
اصالح طلبان
ب��ا ظاه��ری آراس��ته و زبانی مدیحه س��رای
دمکراس��ی و آزادی ،فاجعه ای آفریدند که در
تاریخ سی ساله ی جمهوری اسالمی کم نظیر
بوده است .سه بهمن  82کارگران خاتون آباد
در ش��هر بابک از زمین و هوا به گلوله بس��ته
شدند تا دروغ بودن ادعاهایشان بیش از پیش
ثابت ش��ود .اگر دولت فعلی دست به بازداشت
رفقای ما می زند ،دولت اس��بق کارگران را به
گلوله می بست.
اکنون که در آستانه ی یک انتخابات فرمایشی
دیگر قرار داریم ،فریاد می زنیم که هش��یاریم
و دیگ��ر فریب حرف های پر آب و تاب اصالح
طلبان را نمی خوریم.
اص�لاح طلبان بدانند که هی��چ جایی در بین
ما دانش��جویان ندارند .کارگ��ران نیز در کنار
دانشجویان فریب اصالح طلبان و یاران دولت
س��رکوبگر فعلی را نمی خورند و این دو گروه
در کنار هم و در کنار س��ایر اقشار جامعه مثل
زنان برای پیگیری خواسته های به حق خود از
پای نمی نشینند و به حرکات پیشرو خود در
راستای منافع جامعه ادامه می دهند.
در پای��ان می گوییم که حماس��ه ی کارگران
خاتون آباد و و کشته شدن شش تن از مبارزان
دلیر را فرام��وش نمی کنیم و فاجعه ی اخیر
کشته ش��دن ابراهیم لطف اللهی در بازداشت
گاههای سنندج ،گر چه زخم های موجود بر
پیک��ر آزادی و برابری را عمیق تر می کند اما
باعث می ش��ود عزممان در راه مبارزه جزم تر
گردد.
آزادی و برابری خواستی است که تنها محدود
به تهران نمی ش��ود و آزادی خواهان و برابری
طلبان در همه جای کشور به حرکات به حق
خود ادامه می دهند و این را بدانید که سرانجام
پیروزی با ماست.

زنده باد برابری
زنده باد آزادی

همبستگی دانشجویان ایران
در ضرورت احتاد و مبارزه
برای آزادی دانشجــویان
در بند
مردم مبارز و آزادی خواه ایران:
فعالین دانش��جویی ،فعالین جنب��ش زنان و
کارگری و اجتماعی:
آری! روی سخن با همه ی مردم مبارز و عدالت
طلب ایران است
هم��ه ی آنان که قلبی تپنده ب��رای برابری و
آزادی در سینه دارند
بپاخیزید
زمان مبارزه فرا رسیده است
اکنون هنگامه ی آن اس��ت ک��ه بپا خیزیم و
فرزندان آفتاب و باد این سرزمین را از چنگال
آلوده ی زی��اده خواهان و س��تمکاران بیرون
کشیم.
در آس��تانه ی فرارسیدن روز دانشجو و پس از
برگزاری موفقیت آمی��ز تجمع  ۱۳آذر که بنا
به فراخوان “دانشجویان آزادی خواه و برابری
طلب” و همچنین “دانشجویان چپ کارگری
دانش��گاه های ایران” علیرغم بازداش��ت های
گس��ترده و ربودن فعاالن دانشجویی و ایجاد
فضای رعب و وحشت و سرکوب شدید انجام
گرفت ،و در تاریخ جنبش های دانشجویی ایران
نقشی سرخ از خود بر جای گذاشت و آسمان
سیاه اوین را ستاره باران کرد ،در دانشگاه های
مختلف سرتاسر کشور تجمع ها و آکسیون های
در اعالم همبستگی با دانشجویان بازداشتی و
گرامیداشت روز دانشجو  ۱۶آذر برگزار شد .در
تجمع روز  ۱۸آذر سه دانشجوی کرد بازداشت

ترال برای دفاع
از دان
ک شجویان دستگیر شده
و اعتراض به شکنجه،
شتار و به بند کشیدن
جمهوری اسالمی مت دانشجویان توسط رژیم
ینیگ
دانشگاه  cGillی جلوی درب ورودی
Mب
رگ
زار
م
ی کند.
از
همه آزادیخواهان دعو
ت
م
ی
کن
یم تا با شرکت
در
ای
ن متینگ همبستگ
مبارز دانشگاهها ی خود را با دانشجویان
ی ایران اعالم کنند.

ش��دند و جرم همه ی این دانش��جویان
برابری و آزادی طلبی اس��ت.پیش از آن
نیز جلوه جواهری و مریم حس��ین خواه
دو فعال جنبش زنان اسیر بند شدند و
حکم دالرام علی ب��رای مدتی کوتاه به
تعویق افتاد.
پیش تر نیز دانش��جویان دانشگاه پلی
مکان :
تکنیک احمد قصابان ،مجید توکلی و
oke ouest
احسان منصوری به جای تحصیل در
854 Rue Shebro
ز
ما
ن
دانشگاه مجبور به ادامه ی تحصیل در
:
جم
عه
8
فوریه 2008
بند های مخوف زندان اوین شدند.
س
اع
ت
12
تا
2
ب
عد از ظهر
علی عزیزی ،علی نیکو نسبتی نیز از
وسایلنفتی
دانشجویان بازداشتی پاییز  ۸۶هستند.
این روزها برخورد یکسو و سرکوب کسترده ی و برقی مكفی هم ندارند كه بتوانند
دانشجویان در سراسر کشور بستر ضرورتی برای بر سرمای ش��دیدی كه اكنون در این منطقه
مبارزه ی گسترده تر برای آزادی دانشجویان در حاكم است مقابله كنند.
بند فراهم آورده اس��ت .در دانشگاه های شهر قیمت وسایل گرمایشی نیز به شدت افزایش
های تبریز ،همدان ،شیراز ،اصفهان ،کرمانشاه ،یافته است.
مازندران و همچین دانش��کده حقوق دانشگاه گزارش های دیگری حاكی است كه در بیرجند
عالمه تجمعاتی فراگیر در  ۱۸آذر برگزار گردید به علت افت شدید فشار گاز مردم اطراف مناطق
که به خوبی نشان از همبستگی دانشگاه های از گاز محروم شده اند .همچنین به دلیل بسته
سراسر ایران دارد .جنبش دانشجویی متحد با شدن راه های مناطق روستایی ،انتقال كپسول
جنبش زنان و جنبش کارگران است .جنبش های گاز نیز به روس��تا میس��ر نیست .این در
سرخ دانشجویی بیش از هر زمان دیگری پرچم حالی است كه به علت سرمای شدید و فقدان
مطالبات نژاد انسانی را بر افراشته و دانشجویان امكانات گرمایشی سرماخوردگی و انواع بیماری
در لحظ��ه لحظه های مبارزات کارگران ،زنان ،ها ش��یوع یافته و مردم از این بابت در مضیقه
شدیدی قرار گرفتند.
معلمان و ...حرکت می کنند.
دانشجویان همیشه آگاه بوده اند و حامی زنان ،در قائم ش��هر مردم به دلیل نب��ودن امكانات
کارگران و دیگر فعالین اجتماعی هس��تند .بر گرمایشی روزهای سختی را میگذرانند .هالل
همه ی ما الزم است که در این روزهای سخت احم��ر در روزهای اخیر تع��داد بخاری كوچك
از آنان حمایت کنیم و تنهایشان نگذاریم.
بین گروه مح��دودی توزیع كرد كه در همان
کمپین همبستگی دانشگاه های سراسر ایران با س��اعات اولیه تمام شد و بقیه مردم از همین
همه ی توان خود برای آزادی دانشجویان از بند وسیله مختصر محروم هستند .مردم قائم شهر
تالش می کند و در این را به در دست داشتن در اعتراض به وعده های مقامات دولت به این
دست همه ی دانشجویان و مبارزان عرصه های شرایط طاقت فرسا در مقابل فرمانداری و هالل
مختلف نیازمند است.
احمر و اداره گاز تجمع برگزار كردند.
ما را با ارس��ال اخب��ار و بیانیه های خود یاری در دو هفته اخیر كه ش��هرهای شمالی كشور
کنید و آگاه باشید که از هر پیشنهاد و راهکار در آغاز فصل زمس��تان با قطعی و كمبور گاز
سازنده ی شما با رویی گشاده استقبال خواهیم مواجه شدند و مردم به اعتراض به این وضعیت
کرد و دست از مبارزه نخواهیم کشید تا همه ی اعتراض كردند دامن��ه این بحران روز به روز و
ساعت به ساعت گس��ترده تر شده و به سایر
یاران مان از بند آزاد و رها گردند.
برآنیم که با س��اختن زنجی��ری محکم میان منابع سوخت مثل نفت و بنزین رسیده و خطر
دانش��گاه های ایران دست به مبارزه ای متحد مرگ در جاده ها را درنوردیده است.
برای رس��یدن ب��ه پی��روزی و آزادی و برابری با افزایش س��رمای ه��وا ك��ه گاه در برخی از
ش��هرهای کشور مثل اردبیل به  29درجه زیر
زنیم.
ما ضمن محکوم کردن هر گونه تعلیق ،اخراج ،صفر و گلستان به  17درجه زیر صفر میرسد
دستگیری و پیگرد دانشجویان و فعالین زنان ،قطعی و كمبود گاز كمبود نفت و بنزین مردم
کارگری و اجتماعی ،خواه��ان آزادی فوری و را در زمین��ه راه انداختن وس��ایل گرمایش��ی
و پخ��ت و پز حتی برای نانوایی ها ،همچنین
بدون و قید و شرط آنان هستیم .
برای مسافرت های بین شهری ،كار و اشتغال با
یاری مان کنید.
مشكالت بسیاری مواجه كرده است.
بیانیه شماره 1
روش��ن است كه چنین شرایطی اقشار فقیر و
کمپین همبستگی دانشگاه های ایران
كم درآمد كه از ابتدایی ترین امكانات گرمایشی
۱۹/۹/۱۳۸۶
محرومند وضعیت بسیار دردناكی دارند.
 http://www.freestudents.blogfa.بنا به گزارش های رسیده بر اثر سرمای شدید
 com/هوا ش��مار زیادی از افراد بی سرپناه و خیابان
 free_syudents@yahoo.comخواب كه به كارتن خواب معروفند جان خود را
از دست داده اند.
------------در اولین شبی كه در تهران برف بارید  5كارتن
خ��واب جان خود را از دس��ت داده اند و بنا به
گزارش برخی منابع خبری طی روزهای اخیر
 25كارتن خواب بر اثر سرما جان داده اند.
ش��مار قربانیان در شهرها و روستاهای كشور
گزارشی كوتاه از وضعیت
مشخص نیس��ت .منابع دولتی از  28كشته و
بحرانی گاز و سرما طی دو
 290مجروح و مصدوم در ش��هرهای مختلف
سخنمیگویند.
هفته اخیر در كشور
همچنین صف های طویل مردم برای
تهیه چند لیتر نفت یا یك كپسول
گاز گاه به صدها متر میرسد.
حم��ل و نقل
در ج��اده ها بی��ش از  40هزار نفر
مختل و جاده
ه��ای زی��ادی
در اثر فرس��ودگی جاده ها و كمبود
بسته شد و به
امكانات بین راهی اسیر برف و كوالك
نوش��ته رسانه
شدند و بیش از  21نفر تاكنون بر اثر
سقوط خودرو و یا تصادفات سنگین
ها هزاران نفر
جان باخته اند.
از رانن��دگان
و مس��افران در ب��رف گرفتار
میزان خساراتی كه بر مردم طی دو
سه هفته گذشته بر اثر قطع گاز و نفت و بنزین
شدند.
در این میان قطع گاز و كمبود نفت و سوخت و كشتار در جاده های غیراستاندارد در جاده ها
در بس��یاری از مناطق كشور ش��رایط بسیار بوجود آمده نشان میدهد كه دولت تاكنون هیچ
دش��واری را برای مردم ایجاد كرده اس��ت .در برنامه مشخص پیش بینی شده ای ،برای مقابله
خرم آباد مركز لرستان به علت قطع جریان گاز با این گونه حوادث برای كشور حادثه خیز ایران
تمامی ادارات دولتی مراكز آموزشی و بانك ها در نكرده و زیرساخت های اقتصادی ضروری كه
تعطیل شد و كلیه امكانات دانشگاه ها و تمامی باید در سالهای پیشین و برای چنین شرایطی
ساخته میشد نیز ناقص مانده است.
مقاطع تحصیلی لغو شد.
قادر
سوخت
قطع
علت
بسیاری از نانوایی ها به
اجنمن همبستگی با كارگران
به پخت نان نبودند و بس��یاری از مردم تحت
فشار شدیدی قرار گرفتن.
در ارومیه از روز دوشنبه جریان گاز مجددا و در
برخی از مناطق شهر به طور كامل قطع گردید
و مردم با مشكالت زیادی مواجه میباشند .مردم
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همدردی

سپاســـگزاری

آقای یوسف کبیری

دوست مهربان
در سوگ از دست دادن مادرتان ما نیز افسرده ایم.
برای شما و خانواده گرامی تان آرزوی شکیبایی داریم.

دکتر محسن حافظیان ،آرین کیانی ،حبیب پنجشیر ،رضاهومن

با کمال تاسف و تاثر اطالع یافتیم که

مادر گرامی یوسف کبیری عزیز

درگذشته است .ما ضمن ابراز تسلیت ،خود را با یوسف عزیز در غم و اندوه
از دست دادن مادر گرامی ایشان ،شریک می دانیم.

احتاد سوسیالیستی ایرانیان -مونترال

همدردی

رفیق گرامی یوسف کبیری

خبر مرگ مادر در غربت و تبعید دو چندان ناگوار و دردناک است.
خود را دراین اندوه شریک می دانیم.

فریدون صبوری

در سوگ تلخ درگذشت مادر عزیزم
زنده یاد فخری رضوی نیا

دوست عزیز یوسف کبیری

(منظمی صبور)

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

_______________________

راضیه رضوی

درگذشت

شد ز غمت خانه ی سودا دلم
در طلبت رفت به هر جا دلم

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

شیرین و جمشید داوری

دوست ارجمند ،یوسف کبیری مهربان

ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن مادر دلبندت،
با تو دوست دیرین صمیمانه همدردیم.
باشد که باز چهره نازنین ات را
در لبخندی گشاده غرق ببینیم.
یک فرمانده ارشد القاعده در افغانستان کشته شد “عبیدالله مصری” را هدف گرفته
باشد .دولت پاکستان گفت چیزی
درباره م��رگ اللیبی نمی داند .به
مقامات ارشد ضدتروریسم غربی می ش��دن وی در ی��ک حمله موش��کی
گویندابولیثاللیبی،ازفرماندهانارشد آمریکا در ناحیه وزیرس��تان شمالی گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس
القاعده در افغانستان کشته شده است .در پاکس��تان در هفته جاری اس��ت .رابرت گیتس ،وزیر دفاع آمریکا ،گفت
خبر کشته شدن اللیبی را نخستین در آن حمل��ه حداق��ل  12جنگج��و او “هی��چ اطالعات قطعی” درباره آن
بار وب س��ایت اخ�لاص (  ekhlaas.کشته شدند .سازمان های اطالعاتی ندارد .همزمان مقامات ضدتروریستی
 )orgوابس��ته به گروه های اسالم گرا آمریکایی می گویند مشغول بررسی غربی به بی بی سی گفتند آنها قبول
منتش��ر کرد .به گ��زارش خبرگزاری این گزارش ها هس��تند .یک روزنامه دارند که اللیبی مرده است ،اما در مورد
رویترز در خبر این وب س��ایت آمده پاکستانی به نام “نیوز” گزارش داد که چگونگی کشته شدنش صحبت نمی
است که اللیبی “شهید شده است” .ظن آن می رود حمله موشکی آمریکا کنند.
برخی گمانه زنی ها حاکی از کش��ته اللیبی و یک چهره ارشد دیگر به نام

ایران و حقوق بشر...
ادامه از صفحه :

بدینوسیله به آگاهی یاران ،بستگان و دوستان گرامی می رسانیم
مادر دلبند مان

شادروان بانو زهرا مه لقا (تندل)

در ایران جان به جان آفرین تسلیم کرد ،از این جهان رخت برکشید،
و جمع بزرگی را داغدار کرد.

مجلس یادبود آن عزیز از دست رفته در فرصت آتی به اطالع سروران گرامی خواهد رسید.

از طرف فرزندان او

خانواده های تندل ،مرادیان ،رزبان ،شگرفی

دیده بان حقوق بشر در گزارش خود
نوشته که حکومت کماکان به جامعه
بهائیان ایران اجازه نمی دهد به طور
علنی به عب��ادات و فعالیتهای دینی
خود بپردازند و در سال گذشته مانع
از دسترسی دست کم هشتصد دانش
آموز بهائی به آزمون سراسری ورود به
دانشگاهها شده است.

اخراج مهاجران افغان

بازگرداندناجباریمهاجرانغیرقانونی
افغان به کشورشان نیز از نگاه دیده بان
حقوق بشر ،مصداق نقض حقوق بشر
در ایران ارزیابی شده است.

داروی ایدز

نکته دیگ��ری که در
گزارش دیده بان حقوق بش��ر وجود
دارد ب��ه داروی مقابله با بیماری ایدز
برمی گ��ردد که وزارت بهداش��ت از
تولید آن در ایران خب��ر داده و اعالم
کرده که این دارو از هفت گیاه ایرانی
به دست آمده و به مدت بیش از پنج
سال روی بیش از دویست نفر آزمایش
شده است.
به گزارش دیده بان حقوق بشر ،فعاالن
حقوق بشر و ایدز در ایران ابراز نگرانی
کرده اند که در این آزمایش��ها از افراد
آلوده به ایدز بدون جلب رضایت آنها
اس��تفاده ش��ده و به بیماران به جای
داروه��ای مؤثر ،داروهای کام ً
ال بی اثر
داده شده است.

مهمتری��ن نکته در گزارش امس��ال
دیده بان حقوق بشر ،انتقاد از آمریکا و
دولتهای اروپایی و متهم ساختن آنان
به مس��امحه کاری در برابر دولتهای
ناقض حقوق بشر است.
دیده بان حقوق بش��ر در مورد ایران
نیز اش��اره کرده که نقض حقوق بشر
در این کش��ور تحت الشعاع مناقشه
اتمی قرارگرفت��ه و حکومت ایران به
فش��ارهای غرب برای رعایت حقوق
بشر بی اعتنایی می کند.
همچنی��ن در این گ��زارش آمده که
حکومت ای��ران از برنامه ه��ا و اعالم
حمایتهای دولت آمری��کا از هواداران
دموکراس��ی و حقوق بش��ر در ایران،
برای توجیه “سرکوب دگراندیشان”
بهره برداری می کند.
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

“زن ان

از مرگ س��ارتر ،وقت��ی که در
چهارده آپریل 1968س��یمون
دو ب��ووار درگذش��ت ،جنبش
اعتراض��ی  1968نی��ز پای��ان
گرفت و تش��ییع جن��ازه او در
پاریس آخرین ش��ورش بود .در
محله روشنفکران و هنرمندان،
مونپارناس ،پیش��خدمت های
کارخانه آبجو سازی “الکوپل”
دستمال سفید بر بازوی چپ ،دو
طرفخیابانردیفایستادهبودند
تا مهمان وفادار و متش��خص را
تشییع کنند .میدان کوچک جلو
کلیسای «س��ن ژرمن ده-پره»
امروز نامدار دو اسم پیوند

دیشمند
د
ر
د
ن
ی
ا
ی مردانه”

صدمین سالگرد تولد
سیمون دو بووار،
فیلسوف ،نویسنده و
مدافع حقوق زنان

از نو ،مستقل از سارتر!
_____________________

• س�یمون دو ب�ووار به باور
ماتریالیس�تی خود وفادار
مان�د .تربی�ت کاتولیک�ی
دوران کودکی�ش و باور به
آسمان را از چهارده سالگی
کنار گذاش�ته ب�ود .در آن
سن تصمیم نهایی خود را به
مادرش گفته بود“ :من دیگر
عبادت نمی کنم!”
_____________________

مرگ او را متزلزل نکرد .همسرش
بیش از پنجاه سال درون “جعبه
ی کوچکش” بود .نه او می توانست
دیگ��ر بی��رون آید و ن��ه زن می
توانست سوی او رود .به هوشیاری
باور کرده ب��ود که “حتی اگر مرا
در کنار شما به خاک بسپارند ،از
خاکستر شما تا باقیمانده من هیچ
پلی نیست”.
سیموندوبوواربهباورماتریالیستی
خود وفادار ماند .تربیت کاتولیکی
دوران کودکیش و باور به آسمان
را از چهارده سالگی کنار گذاشته
بود .در آن سن تصمیم نهایی خود
را به مادرش گفته بود“ :من دیگر
عبادت نمی کنم”.
م��رگ جدایی او ب��ود و پیوندش
نبود .اما پیوند س��یمون دو بووار
با ژان پل س��ارتر پیوند قرن بود.
تقریباً درس��ت ش��ش سال پس

ماهنامه زنان
توقیف شد

ژانویه 28خبرگزاریفارس:ماهنامه
زنان ب��ه مدی ر
مسئولی شهال
ش��ركت ،در
هیئ��ت نظارت
ب��ر مطبوعات
به دلی��ل درج
مطالب و اخبار
به گون��های كه
موجب س��لب
امنی��ت روانی
جامعه میشد ،همچنین به دلیل
به مخاطره انداختن سالمت روحی،
فك��ری و روانی مخاط��ب و القای
اینكه در جامعه امنیت وجود ندارد
و به دلیل سیاهنمایی وضعیت زنان
در جمه��وری اس�لامی لغو مجوز
شد.
گفتنی است ماهنامه زنان ،از بهمن
 ۱۳۷۰آغ��از به کار کرده بود .خبر
توقیف ماهنام��ه بیآنکه به مجله
زنان اب�لاغ ش��ود ،در خبرگزاری
فارس ،ک��ه زیر نظر اداره فرهنگی
سپاه پاسداران انتشار مییابد ،اعالم
شده است.

خ��ورده
بووار و سارتر است .همینطور یک
پل عابر پیاده کوچک در کتابخانه
ملی جدید نیز به نام آن دو است.
پلی بر ف��راز کتاب ها که به حتم
مورد پسند او می بود.
این دو اندیشمند امروزه به هم
پیوند خورده اند .اما بووار همیشه
اس��تقالل خودش را حفظ کرد
و آزادی اراده اش ،ش��ادمانی
زندگی��ش ،کنج��کاوی و نیاز به
نوش��تن را همواره ب��رای خودش
نگاه داشت.
صد س��ال پ��س از تول��دش در
نهمی��ن روز ژانویه ه��زار و نهصد
و هشت ،هنوز س��یمون دو بووار
راهگشای نس��ل های بعدی زنان
است .نویس��نده ای که رهایی را
در زندگی عملی خود تجربه کرد
و با کتاب هایش فمینیسم مدرن
را بنی��ان گذاش��ت .او همچنین
سرمشق آلیس شوارتسر بود ،که از
آغاز دهه هفتاد با یکدیگر دوست
بودند .کتاب مه��م بووار “جنس
دوم” و همچنی��ن خاطرات چند
جلدی او تأثیر عمیقی بر گفتمان
رابطه زن و مرد گذاشتند.
شوارتس��ر که پیرو بووار است می
گوید:
“بدون ش��ک نمی ت��وان میراث
سیمون دو بووار را فقط در دیدگاه
های فمینیس��تی دید و محدود
کرد ”.او ادامه می دهد“ :در هیچ
بخشی از نوش��ته های بووار نمی
توان س��طری یافت که بیان این
واقعیت نباشد که او زنی در جهانی
مردانه است”.
کتاب ها و زندگینامه های بسیاری
امروزه سعی می کنند به بازخوانی
سیمون دو بووار بپردازند ،تازه های
غیرمنتظره ای در آثارش بیابند و
قبل از هر چیز روش��نی ،زاللی و
جسارت آرمان های او را ستایش
کنند.
ام��ا نه فقط کتاب ه��ای بووار
بلک��ه زندگی��ش نی��ز او را به
یکی از مهمترین روشنفکران
زن دوران م��درن تبدیل کرده
است .او اندیشمندی مستقل
بود و هرگز به اندیشه های
فریبای س��ارتر وابس��ته
نشد.
سیمون دو بووار از همان
آغاز نوجوان��ی به ارزش
های��ی مث��ل زیبای��ی و
هوشمندی معترض بود،
که در جامع��ه بورژوایی
آن زم��ان طبیعی تلقی
می ش��دند .سرنوش��ت
ی��ک دختر ب��ه ازدواج و
بچه داری محدود می شد .اگر
خانواده به اندازه کافی ثروتمند
نمی بود ت��ا جهیزیه درخوری
ب��رای دخترش تهی��ه کند یا
دخت��ر از جذابیت فریبنده ای
برخ��وردار نبود ،می بایس��ت
مس��تقل از جنس��یتش ،ب��ه
خودش و هستی درونش بازمی
گشت.
س��یمون دو ب��ووار در کت��اب
پراهمیت “جنس دوم” که در
 1949در دو جلد منتشر شد
و ب��ا فروش بیس��ت و دو هزار
نسخه در عرض دو هفته تبدیل

چرا و چ
گونه از جنبش یک
میلیون ام
ضاء حمایت می کنم

به یک
واقعه شد،
به کالبدشکافی ا ی��ن
س��ئوال می پردازد که این
امر برای نیمی از انس��ان ها
به راس��تی چه معنایی دارد
که توس��ط جنس متفاوت – که
غالباً ساده لوح تر و از لحاظ حسی
ناتوان تراست -معنا بگیرد ،تحقیر
بش��ود ،مورد ستایش قرار گیرد و
خالصه هستی اش توسط بیگانه
تعیین شود.
تأثیر انتقادات او مثل بمب ترکید
و موجب پیشداوری هایی درباره
او ش��د ،ک��ه او را در تمام عمرش
به بی اخالقی شیطانی محکوم می
کردند .خوانندگان و رس��انه های
گداخته در آتش نفرت او را ناراضی
و ناتوان جنسی ،شهوت پرست و
قاتل مردها و ک��ودکان خواندند.
خیلی ها با نامه های تحقیرآمیز
و آلوده به زش��ت ترین کلمات و
جمالت به او پیشنهاد می کردند
که می توانند میل جنسیش را به
او برگردانن��د ،او را ارضاء کنند یا
چشم هایش را برایش باز کنند تا
زیبایی و خوبی حقیقی را کشف
کند .حت��ی نویس��نده کاتولیک
و مط��رح ،فرانس��وا موریاک برای
مسخره کردن او با کالمی زننده به
یکی از همکاران بووار گفته بود:
“من همه چی��ز را درب��اره واژن
رئیس شما فهمیدم”.
حتیآلبرکاموکهعمیقاًهومانیست
بود نیز زن های روشنفکر را تحمل
نم��ی کرد و بووار ای��ن امر را فوراً
متوجه ش��ده ب��ود .او در حضور
بووار ناراضی بود و بسته به میزان
نارضایتیش بووار را مس��خره می
کرد یا به او بی توجه بود.
بووار می نویسد“ :برخورد او با من
اکثراً برای مسخره کردن و به حد
کافی توهین آمیز بود”.
اما س��یمون دو بووار همزمان می
دانست که تز انقالبیش که “انسان
زن ب��ه دنی��ا نمی آی��د بلکه زن
می ش��ود” ،تمام و کمال درست
نیست.
سوزان لیالر ،نویسنده ،بیست سال
پس از انتش��ار “جنس دوم” این
کتاب مهم برای فمینیسم مدرن
را بسیار زیرکانه نقد کرد و موجب
ش��د که بووار به تفاوت ژنتیکی،
آناتومی��ک و هورمونی میان زن و
مرد نیز توجه کند – اگرچه لیالر
نیز به درستی بر تأثیر آموزه های
فرهنگی درباره زناننگی که آن را
ارزشمند یا از ارزش تهی می کنند،
تأکید می کرد.
الیزلبت بادینتر ،نویسنده ،مدافع
حقوق زنان و پیرو بووار ،در مراسم
خاکس��پاری وی خطاب به زنان
گفته بود:
“ش��ما همه چی��ز را مدی��ون او
هستید!”
اگزیستانسیالیسم فرانسه انسان
را به عنوان یک فرد آزاد رادیکال
بررس��ی می کرد که با اعمالش و
نه با تأثیر از پیرامونش ساخته می
شود .اما آیا همه انسان ها از قدرت
عمل برابری برخوردار هستند؟
به همین دلیل اس��ت که بووار در
خاطراتش ،ک��ه محصول زندگی
در ش��رایط اجتماعی مش��خص
پیرامونش و تاریخ حقیقی بودند،
این خیانت را نس��بت به خودش
حس کرده بود .او آوانگارد رادیکالی
ب��ود که هم مورد تنفر و هم مورد
عنایت قرار داشت و یک راهگشای
یگانه تنه��ا بود .ب��ووار فقط یک
همس��ر یا یک وسیله برای سارتر
مشهور -که قبرشان را با یکدیگر
در قبرس��تان مونپارناس قسمت
ک��رده اند -نبود ،بلکه زنی بود که
چشم چندین نس��ل از زنان این
جهان را باز کرد.
رومن الیک -
مترجم:
سهراب مختاری
منبعSPIEGEL :

چگونگ��ی
جنبشهای
اجتماعی
در ه��ر
جامع��ه ای ب��ه میزان
رشد اقتصادی ،فرهنگی و ساختار
سیاسی آن جامعه بستگیدارند
و هیچ حرک��ت اجتماعی بدون
در نظر گرفتن ای��ن فاکتور ها و
نقش آنان نمیتواند به یک جنبش
تحول یابد .زن��ان درایران بعد از
گذشت سده ها خفقان سلطنتی،
اولین جمهوری را نزدیک به سه
دهه است که در زیریک حکومت
توتالیتراسالمی تجربه میکنند.
با اینکه رژیم کوشید نسل امروز
را از تجارب نسل گذشته محروم
نگهدارد و اسالم را از کودکیدر
افراد درونی کند ،اما رشد اجتماعی
زن��ان و پی بردن ب��ه توانائیهای
ف��ردی محرکی بوده اس��ت که
آن��ان را به رودرروی��یبا قوانین
ضد زن بکش��اند .بعد از فروکش
کشتارهای خونین سیاسی دهه
شصت  ،نشس��تهای زنان اقشار
مختلف از گردهماییهای خانگی
بتدریج به برگزاری هشت مارس
ها و سپس ایجاد کمپین هایی با
خواست های مشخص انجامید.
کمپینجمع آوری یک میلیون
امضاء برای تغییر قوانین تبعیض
آمیز و یا کمپین برای لغو سنگسار
ازجمله مبارزات علنی زناندر این
زمینه اند .من از جمله کس��انی
هس��تم که از مب��ارزات زنان در
ایران و از جمل��ه از کمپین یک
میلیون امضاء حمایتمیکنم .در
ابتدا چند نکت��ه محوری که مرا
برای حمایت از کمپین جلب کرد
را توضیح میدهم و سپس نکاتی
را که با آنهاموافق نیس��تم ،باشد
که جنبش زنان بتواند این شیوه
را در مب��ارزات نظری جا بیاندازد
که همبسته باش��یم بدون آنکه
سازشکنیم و نقد کنیم در عین
دوستی.

بنظر من کمپی��ن یک میلیون
امض��اء جنبش��ی اس��ت برابری
طلب که میکوش��د در زیر رژیم
توتالیت��ر حاک��م ب��ر ای��ران
حرکتی اجتماعی برای بهبود
وضعیت زن��ان در ایران ایجاد

وجود دارد:
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کند و راه بسوی
آزادی بگش��اید.
در جنب��ش یک
میلیونامضاءچند
ش��اخص محوری

 -اولی��ن مش��خصه مثب��ت این
جنبش اینس��ت که در شرایطی
که نوعی فاشیسم مذهبی حاکم
است و به زور سرنیزه ازبام تاشام
در گوش مردم میخواند که همه
قوانین رستگاری زندگی در کتاب
آسمانی آمده اس��ت ،کمپین از
مسئولین مملکت میخواهد که
قوانینی را که دس��تآورد انس��ان
اس��ت اجرا کنند .جنبشی که به
جای قوانین کائنات ،به میثاق های
بین المللیروی میاورد ،به خودی
خود «نه» ب��ه حکومت مذهبی
گفته است .علت دشمنی و فشار
رژیم بر این حرکت مسالمت آمیز
هم در این نف��ی درونی خوابیده
اس��ت .به اعتقاد من کسانی که
چنین حرکت مثبت��ی را نادیده
میگیرند یا به فاشیس��م در ایران
باور ندارن��د و یا در یک حکومت
فاشیستی مبارزه نکرده اند .مبارزه
علنی در شرایط سرکوب بیش از
این نمیتواندصراحت داشته باشد.
مگر اینکه از زنان بخواهیم برای
کسب حق سرپرستی کودکانشان
مخفی شوند.
 -مش��خصه دوم شیوه مسالمت
آمیز مبارزاتی آن است .شیوه ای
که جنبش فمینیستی کوشیده
به دنیای مردانه بقبوالند.تالش
برای آنکه انسانها بجز زبان گلوله
ب��ه زبان دیگ��ری با ه��م حرف
بزنن��د .در دنیایی ک��ه میرود تا
مغز اس��تخوان بهسرنیزه مسلح
شود و جایی برای مبارزات صلح
آمیز نمیشناسد .زنان میکوشند
مبارزه را با زندگی تلفیق دهند .به
احساس من این تالشی «زنانه»
ب��رای مب��ارزه اجتماعی اس��ت.
تالش��ی که از توسل به خشونت
پرهیز میکند و میکوشد کهاین
ش��یوه را در مبارزه اجتماعی جا
بیاندازد.
 -مشخصه سوم طرح و مبارزه با
قوانینی است که توده انبوه زنان با

ادامه در صفحه30:

فراخوان
“شب از ستارگان روشن است”
بامن به دشت شقایق
بامن به آسمان پر ستاره
بامن به گلزار خاوران
بامن به گلزار ایران بیا

مبناسبت بیستمین سالگرد
كشتار تابستان ٦٧

 ١٩تا  ٢١سپتامبر ٢٠٠٨
مونترال  -كانادا

كشتار فرزندان ایران در زندانهاى جمهورى اسالمى فاجعه ایست
غیرانسانى و فراموش نشدنى.
به منظور بررسى آنچه را كه بر ما گذشته و مى گذرد و بمناسبت
بیستمین سالگرد كشتار زندانیان سیاسى تابستان  ٦٧در تالشیم،
سمینارى سه روزه
در رابطه با بررسى هنر و ادبیات مقاومت در زندان
از  ١٩تا  ٢١سپتامبر ٢٠٠٨
در مونترال برگزارى كنیم.
____________________________
“كمیته یادمان كشتار دهه  ”٦٠ضمن دعوت ازعالقه مندان براى
شرکت در بحث و تبادل نظر دراین یادمان ،از کلیه ی پژوهشگران،
هنرمندان ،فیلم س��ازان و فعالینی که دراین زمینه كار کرده اند
دع��وت مى كند که خالصه اى از کار خود را همراه با ش��رح حال
كوتاهى از خود و نش��انى كامل (ش��ماره تلفن ،فكس و اى-میل)
حداكثر تا تاریخ اول مه  ٢٠٠٨براى كمیته ارس��ال دارند .پس از
بررس��ى كارهاى دریافت شده تصمیم نهائى تا اول ژوئن  ٢٠٠٨به
داوطلبین اعالم خواهد شد.
____________________________
عالقمندان مى توانند با آدرس اىمیل زیر با ما تماس بگیرند:

setaregan67@gmail.com
“كمیته یادمان كشتار دهه ”٦٠
 ٢٤ژانویه  ٢٠٠٨مونترال  -كانادا

Stephane Laporte
)(lapresse
20 janvier 2008

French

Yes, I speak

Le vendeur les accueille:
!– Hello
– Bonjour, do you
?speak French
!– Yes, I speak French
–Boonnn! Enfin
quelqu’un qui parle
français! Je veux le top
midnight blue dans le
small.
– OK.
Le vendeur va chercher
le chandail bleu nuit,
taille petite, et le met
dans une boîte. Puis il
pitonne sur la caisse
enregistreuse. Manon
est ravie, et se retourne
vers son amie :
– Non, mais c’est-tu le
fun de se faire servir en
?français
!– Mets-en, ma chum
Elle donne 50 $ au
vendeur. L’amie est
prête à s’en aller:
– Qu’est-ce qu’on fait
tonight? On va-tu voir
Across the Universe ou
?P.S. I Love You
– Relaxe! J’attends
mon change.
Le vendeur lui remet sa
monnaie.
– Merci! Pis félicitations pour votre
!français
Elles sortent du magasin.
– Moi, un anglais
qui se force à parler notre langue, ça
m’émotionne tellement, un peu plus je
! l’aurais frenché
– Calm down Manon,
! take it easy
Pendant ce temps, le
patron de la boutique
vient voir son employé et lui dit qu’il ne
savait pas qu’il parlait
français.
L’employé lui répond:
«You don’t have to
speak French to understand the Québécois, you just have to
»pretend to do so.
Un top midnight blue
dans le small, c’est pas
difficile à comprendre,
même pour un Anglais
de Westmount. Un
submarine avec des
chicken wings non
plus.
Le vendeur n’a fait
qu’appliquer à ses
clientes la méthode
Harper:
avoir l’air de satisfaire
les Québécois, tout en
ne changeant absolument rien. Bravo pour
votre belle nation! De
toute façon, dans le
français des Québécois,
il y a au moins 51%
d’anglais, ce n’est
qu’une question de
temps avant que les
anglophones unilingues
nous comprennent à
100%.

Deux clientes entrent
dans une boutique
du centre-ville de
Montréal. La première
s’extasie devant un
chandail:
Wow! Son amie la
rejoint:
Cool!La vendeuse
intervient:
? – Can I help you
–Yes, I want...
Son amie l’interrompt :
– Qu’est-ce que tu fais
là? On est au Québec,
icitte! Fais-toé servir
!dans ta langue
– T’as raison, man ! Do
?you speak French
!– No, sorry
– Ah ben ça, c’est
l’boutte! Bill 101, ring
a bell? ‘stie ! Je veux
être servie dans ma
!bouche
– Dans ta langue,
!Manon
– C’est vrai, on n’est
pas au restaurant! Dans
ma langue! In my
!tongue
La vendeuse hausse les
épaules:
!– I don’t understand
– Ben c’est ça, le problème, avec vous autres,
vous ne nous comprenez pas! Mais on est
la majorité. C’est un
manque de respect pour
notre gang! Savez-vous
c’est quoi le respect,
?madame
R-E-S-P-E-C-T! Même
Aretha Franklin est
capable de l’épeler en
!français
– Avec un accent, par
exemple...
– Ça, c’est pas grave,
au moins elle se force.
Forcez-vous! C’est
tout ce qu’on vous demande, de vous forcer
un peu. Vous connaissez sûrement quelques
mots en français:
déjà-vu, soufflé, oh la
la, voulez-vous coucher
?avec moi
!– Sorry
– Sorry, sorry, on est
tannés que vous soyez
sorry. Vous, vous pensez que c’est niaiseux,
mais si on ne se fait pas
respecter, on va disparaître! Moi, j’veux
maigrir mais j’veux pas
?disparaître! Capitche
!– I don’t understand
– Manon, passe-moi
ton phone, j’appelle les
!nouvelles
– Attends! Avant, je
veux voir la boss. Miss,
je veux voir la boss! I
!want to see the bump
– I don’t understand...
– Ah ben là, shit, ça va
faire! J’me force pour
parler sa langue pis
a m’understande pas
encore! On sacre notre
camp d’icitte! Vous
!aurez pas notre cash
!C’est fini ce temps-là
On n’est plus des bouffons, on est le Cirque
!du Soleil, astheure
Les deux copines sortent du magasin, fières
d’elles. Deux vitrines
plus loin, elles voient
le même chandail, elles
s’empressent d’entrer.
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موزیک...

koolock@videotron.ca

10

www.koolock.
com

خارج شدن
(دی جی کوالک)
 www.koolock.comاز دنیای موس��یقی می باشد،
ول��ی هن��وز در دگ��ر بازارهای
بهزاد قیامی تجاری اهمیت خود را از دس��ت
نداده است.
سی دی ()CD
------------

 ۲۵ساله شد

 ۲۵س��ال پی��ش ،نخس��تین
س��ی دی( )CDی��ا لوح فش��رده
( )Compact Discدر یک��ی از
کارخانه های شرکت فیلیپس در
آلمان تولید شد و دگرگونی جهانی
در دنیای موسیقی بوجود آمد.
از زم��ان تولید س��ی دی تاکنون،
بیش از  ۲۰۰میلیارد سی دی در
جهان فروخته شده است و با رواج
دانلود کردن موسیقی از اینترنت،
سی دی همچنان حرف اول را در
بازار موسیقی می زند .تکنولوژی
سی دی به صورت مشترک توسط
ش��رکت های فیلیپس و س��ونی
صورت گرف��ت و به یکی از اصلی
تری��ن ابزارهای ذخی��ره اطالعات
رایانه ای تبدیل شد و تکنولوژیهای
پیش��ین ،مثل نوار و گرام ،کم کم
اهمیت خ��ود را از دس��ت دادند.
نخس��تین آلبوم��ی که ب��ر روی
س��ی دی به بازار آمد ،آلبوم The
 Visitorsاز گروه  ABBAبود.
هدف اصلی تولیدکنندگان س��ی
دی ،تهی��ه امکان��ات جدید برای
ذخی��ره اطالعات در جه��ان بود
و همکاری صمیمانه دو ش��رکت
فیلیپس و س��ونی ،یک استاندارد
جهانی را در تولید سی دی امکان
پذیر ساخت.
تولیدکنندگان سی دی هرگز تصور
نمی کردند که سی دی ،تحولی بی
نظیر در صنایع رایانه ای ،موسیقی،
سرگرمی و غیره ایجاد نماید .این
دو ش��رکت ،کار روی لوح فشرده
یا س��ی دی را در سال  ۱۹۷۹آغاز
کردند و هدفشان تولید لوحی بود
که بتواند یک س��اعت ص��دا را در
خود نگ��ه دارد .این میزان بعدا به
 ۷۴دقیقه افزای��ش یافت و دلیل
اصلی آن هم این بود که سمفونی
نهم بتهوون بطور کامل در آن جای
گیرد (اهمیت موسیقی کالسیک را
در دنیای غربی مشاهده میکنید؟)
نخستین س��ی دی ها که در ماه
نوامبر سال  ۱۹۸۲وارد بازار شدند،
برای بازار موس��یقی کالسیک در
نظر گرفته شده بودند.
فیلیپ��س و س��ونی بر ای��ن باور
بودند که احتمال خرید س��ی دی
های موس��یقی کالسیک توسط
دوستداران این س��بک ،به دلیل
قیمت باالی س��ی دی ،بیشتر از
طرفداران موس��یقی پ��اپ و راک
است (نخس��تین دس��تگاه های
پخش سی دی حدود دو هزار دالر
قیمتداشتند).
با ضبط نخس��تین سی دی های
موسیقی ،شرکت های تولیدکننده
متوج��ه کیفیت باالی س��ی دی
شدند .صداهای زیر و بمی که در
نوارهای کاست شنیده نمی شد و
فقط در صفحه های گرامافون قابل
شنیدن بود ،در سی دی به وضوح
وجود داشت و در نتیجه بازار سی
دی به سرعت گسترش یافت.
البت��ه این تکنولوژی ه��م با ورود
MP3و  Player MP3در ح��ال

شهپر خواننده
قدیمی ایرانی
درگذشت

ش��هپر خواننده قدیمی و مردمی
رادیو و بازیگر پرطرفدار تئاترهای
اللهزار و س��ینمای ایران در دهه
چهل خورش��یدی در سن هفتاد
س��الگی در ش��هر مالموی سوئد
درگذش��ت .ش��هپر که نزدیک به
دو دهه در خ��ارج از ایران زندگی
میکرد ،همراه با مهوش (هنرمند
بروج��ردی) و آفت ،در دهه چهل
خورش��یدی ،یکی از سه خواننده
عامه پس��ند و پرطرفدار ایران به
شمار میآمد .از این هنرمند حدود
سیصد ترانه به یادگار مانده که از
جمل��ه معروفترین ای��ن ترانه ها،
که حتی پس از گذش��ت بیش از
چهل سال هنوز بین مردم زمزمه
میش��ود ،و از ترانههای فولکلور
ایران هس��تند ،میت��وان به ترانه
های

من شهپرم،
دروازهبان بیعرضه،
عمو سبزی فروش و
لج کردی لج

اشاره کرد.
شهپر در طول سالهای فعالیت خود
در کنار بازیگران معروف سینمای
ایران از جمله بهروز وثوقی ،پوری
بنائی ،گوگوش ،آذر ش��یوا ،بهمن
مفی��د ،پرویز صیاد ،تقی ظهوری،
میری ،عارف ،فروزان ،فریبا خاتمی،
ایرج قادری ،منوچهر وثوق و مستانه
جزایری ایفای نقش کرد.
حال ک��ه نامی از مه��وش و آفت
بردم ،خالصه ای از زندگی این دو
خواننده را نیز ضمیمه میکنم.

مهوش

عم��ده
او بخش
د ر آ م��د خود را وقف
هزین ه های زندگی دهها
کودک یتیم کرده بود که
پس از درگذش��ت وی به
این مصرف رسید.

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

آفت

(ملوک آنغوز)

نیز یکی از خوانندههای موسیقی
عامهپسند ایرانی در آن دوره بود
و از رقب��ای مهوش به ش��مار می
رفت.
از جمله ترانه هاى معروف او ترانه
های

دم گاراژ بودم،
مامان،
کوه نور،
عشق پوشالى و
غریبه

كنیا ،انتخابات ،ایران
ادامه از صفحه :

آن سهیم خواهند بود .آهنگ در خود
ف��رو رفتن حاكمی��ت و جدایی آن از
مردم شتاب بیشتری یافته ،و رسیدن
جامعه به نقطه انفجار از هر زمان دیگر
نزدیكتر شده است .این نقطه در كنیا

جدید

حبیب

کیفیت ترانه ها پائین
آمده؛ کنسرت ها
گرانتر شده اند!

بودن��د .آف��ت در اواخر دهه چهل
خورش��یدی خوانندگ��ی را کنار
گذاش��ت و چندی پیش در سن
 ۷۳سالگی درگذشت.

آلبوم جــدید لیال
فروهر

آلبوم جدید لی�لا فروهر ، ،بعد از
چند ماه تبلیغات در تلویزیون های
تهرانجلس و تکیه زیاد روی ترانه
“ ماه من” ب��ا مدتی تاخیر هفته
گذشته به بازار آمد.
(سرانجام توزیع این آلبوم مصادف
با ایام عزاداری در ماه رمضان شد؛
و مسبب آن کمپانی تولید کننده
آلبوم بود).
ای��ن آلب��وم ش��امل هف��ت ترانه
جدید میباشد .صدای زیبای لیال
جالبخش این آلبوم اس��ت و ترانه
های آلبوم بسیار جالب.
آهنگ “مگهمیشه”توجهمرابسیار
جلب کرد ،چون ترکیبی دلپذیر از
موسیقی راک و پاپ دارد .البته اگر
دنبال آهنگهای «قردار» و کوالک
کننده هستید ،باید باز هم منتظر
آلبوم های بعدی باشید.
ماه من ،مگه میشه ،بهانه و به
جون تو.
---------------اجرای هنری**** :
اشعار**** :
توان تجاری**** :
کیفیت تکنیکی**** :
زیبایی هنری جلد**** :
--------------------

ی فرا رسید و حاكمان
بدون اخطار قبل 
آن هیچ تص��ور نمیكردند كه (ادامه)
انحصارطلب��ی آنان به چ��ه فاجعهای
ممكن است منجر شود  -و اكنون هم
ظاهرا از این بابت ككشان نگزیده است.
معاالسف دلیلی در دست نیست كه
نش��ان دهد حاكمان ایران در صورت

طنـــــز
خرسندی
اصالح طلب

(شع
ر مستزاد)

آن شیخ که خوش ظاهر و لبخند به لب بود  .......اصالحطلب بود
وانکس که فریبـــــــا و ریاکار و جلب بود  .......اصالحطلب بود
آنکس که به دانشکدهها وعدهی خوش داد؛  .......دستور بکش داد!
وانکس که سر وعدهاش از بیخ عرب بود  .......اصالحطلب بود
آن شخص که مرثیهی جالد اوین خواند  .........این بود ،همین خواند!
وان شخص که از هر دو فروهر به غضب بود  .......اصالحطلب بود
میگفت که تعقیب کند هرچه که جانیست  .........گفتند تبانیست!
مالیده شدن را خودش البته سبب بود  .......اصالحطلب بود
میگفت سر شب ز تسامح ،ز تساهل  .........وز صبر و تحمل
فرمانده زندان اوین ،آخرشب بود!  .......اصالحطلب بود
دیدم که عبای تن او تور سفید است!  .......این مکر جدید است
انگار که دعوت به شب عیش و طرب بود!  .......اصالحطلب بود
معقول از آن پیش که آید سر قدرت  ..........میداشت مروت
گویند که اهل نظر و اهل ادب بود  .......اصالحطلب بود

“ ماه من”

آهنگهای مورد عالقه من
در این آلبوم:

ک��ه از خوانندگان الل��هزاری به
شمار میرفت و طرفداران بسیار
داشت ،در سال  ۱۳۳۹خورشیدی
در تصادف رانندگی درگذش��ت و
مراسم تش��ییع جنازه اش یکی از
بزرگترین تش��ییع جن��ازه های
هنرمندان تا به امروز ب ه شمار می
آید .مهوش در ده فیلم ایرانی نقش
داشت و ترانه «کی میگه؟» یکی
از معروفترین ترانههایش به شمار
میرود.

آلبوم
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خوش میپلکد باز درین گوشه و آن سو  ........احسنت به این رو
البته از آخوند سماجت نه عجب بود  .......اصالحطلب بود
همانطور که در شماره های قبلی
درج ک��ردم ،متاس��فانه جدیدا در
آلبومهای تولیدی تهرانجلس کمتر
آهنگهای جنجالی دیده میشود .در
دو س��ال گذشته ،ترانه ها کیفیت
نازلتر پیدا کرده اند و کنسرت ها
گرانتر شده اند.
دلیل اصلی این مسئله نیز افزایش
بی��ش از ح��د دانل��ود موزیک از
اینترنتمیباشد.
البته باز جای شکرش باقی ست که
هنرمندهای جوانتر چون کامران و
هومن با انرژی فراوان و ترانه های
زیبای خود جور هنرمندان باسابقه
تر را میکش��ند و صحنه را خالی
نگذاشته اند.
برخ��ی از خوانن��دگان هم چون
حبی��ب دیگر حاضر ب��ه پرداخت
هزینه های سنگین کمپانی هایی
مثل ایران ترانه نیستند.
حبیب در مصاحب��ه های خود با
تلویزیون ه��ای تهرانجلس اعالم
کرده ب��ود که آلبوم جدید خود را
مستقیما در اختیار شنوندگان قرار
میدهد.
در هر ص��ورت ،آلبوم “ایران بانو”
حبیب به بازار آمده و محمد ،پسر
حبیب ،فقط در دو آهنگ این آلبوم
همکاری داشته است .آهنگهای این
آلبوم یا در سبک موسیقی قدیمی
حبیب یا در سبک تکنو میباشند.
آهنگهای م��ورد عالقه من در این
آلبوم:
ایران بانو و لنترانی.
اجرای هنری*** :
اشعار*** :
قوه تجاری** :
کیفیت تکنیکی*** :
زیبایی هنری جلد** :

ب��روز چنین فاجعهای در این كش��ور
واكنش بهتری از خود نشان دهند.
از این رو ،پیش از این كه فاجعهای رخ
دهد باید عالج واقعه كرد .سرنوش��ت
رأیگیری اسفندماه آینده از هماكنون
قابل پیشبینی است .نیروهای مستقل
از حاكمیت از همان آغاز از نامنویسی

حقا که فرآوردهی او مرد مشنگیست ( ......تشبیه قشنگی ست):
او نخل و در این رابطه ،محمود ،رطب بود  .......اصالحطلب بود
…………………
هادی تو چرا اینهمه سنگین شده کارت …… .طنزست قرارت!
این شعر تو از طنز تو بدجور عقب بود  .......اصالحطلب بود
در صناعت ش��عری ،این سبک را «مس��تزاد» گویند ،به خاطر اینکه هر مصراعی یک
تکهی همقافیه “زیاد” میآورد .بسیاری از نوحههای سینهزنی در همین سبک است و
برای “دم گرفتن”
(حروف متن اگر درشت انتخاب نشود ،فرم شعر بهم نمیریزد)

م بر سرم...
خاک عال

انقالبی کردم و شد
غرق ماتم کشورم ---
---خا
ک
عا
لم
تازه فهمیدم بالنسب
بر سرم
ت که خیلی هم خرم
----خا
ک
عا
لم بر سرم
همچو مرغی پر
کشیدم از قفس ،جان
خو
دم!
--ح
ال
آ
سو
هم قفس شد تنگت
ده شدم!!
ر ،هم کنده شد بال و پ
رم!
---خا
ک
عا
لم بر سرم
حکم کردندم بگویم
شاه مرد و من به «مرگ بر شاه» آن زم
ان
.
....
گف
تم
و
کر
دم
فغان
مرگ خ
ویشتن هم حاضرم! .....
خاک عالم بر سرم
حکم کردندم ب
حال بی «الل گو «الله اکبر» روی بام
 ......رفتم و گفتم مدام
ه»
مانده ،زیر بار اکبرم! ......
خاک عالم بر سرم
گفت آقا“ :ضد آ
مریکا” بده دائم شعار ...
خود به آمریکا یواشی گفت“ :الکن  ........هی زدم آنرا هوار
نوکرم!” ...
خاک عالم بر سرم
عدهای قاتل ،رئیس
این میان من مل جمهور یا رهبر شدند .
....
ص
اح
ب
ک
ش
ور
شد
ند
تم
یا امتم یا منترم! .........
خاک عالم بر سرم
چون
هم رئیسجمهور را بینم ،ب
یف
تم
در
ع
ذا
ب
.
....
م
چنین زهرهترک
یکنم خود را خراب
از دیدن آن رهبرم .......
خاک عالم بر سرم
مالکِ
پائین اندامم ،فقیه حا
ضر
اس
ت
.
....
....
....
چا
هم به
رچشمی ناظر است
شورتم کار دارد ،هم به
و
ضع
ب
ست
رم
..
....
....
خاک عالم بر سرم
گفته آقا
پس عشقبازی نیست بعد
از
ای
ن
م
جاز
....
....
....
م
تحصن کردهام ز
ن که دارم اعتراض
یر پتو با دلبرم! ..............
خاک عالم بر سرم
ای که پ
خشت رسی روزگارم غرق وح
ش
ت
یا
غم
اس
ت؟
..
ک خیسم ببین ،بنگر به چشمان ترم  ............وحشت و غم باهم است
خاک عالم بر سرم

محروم بودند .بسیاری از آنانی كه نام
نوش��تند در همان خان اول از سوی
هیئتهای اجرایی حذف شدند .اینان
البته بیشتر نگران آن بودند كه زیر تیغ
نظارت استصوابی ش��ورای نگهبان از
صحنه بیرون روند كه به آنجا نكشید.
اكنون برخی از آنان به دنبال آن هستند
كه از ترس كژد م ج��راره هیئتهای
اجرایی به مار غاش��یه شورای نگهبان

پناه ببرند تا ش��اید اجازه ش��ركت در
رأیگیری را پیدا كنند .نتیجه هرچه
باش��د تعیینكننده نیست :حاكمیت
بر آن اس��ت كه یكی از مطیعترین و
حلقه به گوشترین مجلسهای خود را
تولید كند و بیگانگی خود با مردم را به
سطح جدیدی برساند .چنین مجلسی
كمتری��ن رابطهای با م��ردم نخواهد
داشت .حتا بحث تأیید یا تحریم این

رأیگیری زاید اس��ت و نباید روی آن
وقت گذاشت .به جای آن باید به دنبال
شكلگیری یك جنبش اجتماعی حول
خواست انتخابات آزاد ،سالم و عادالنه
بود تا پیش از این كه ایران كنیا شود
شاید بتوان راهی برای جلوگیری از آن
پیدا كرد.

استخدام

استخدام









514

996-9692

تدریس خصوصی

کالس های ابتدائی توسط
دبیرباسابقهتــــدریس
در مدارس
514-814-2075
Jan15,AkavanwillPay

استخدام

TATOO
تــــاتو

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

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














فال قهوه و ورق

تشکیل کالس های گروه نوازی



































ایرانی
اصیل
آواز
آموزش
زاده
رحیم









WWW.irmath.com
)تصنیف
(ردیف و






ش دف

 فرو













514-688-5789

 با وقت قبلی-- توسط شادی
شب10 تا6 :ایام هفته
 هر زمان:آخرهفته ها

514-814-2953

(514)

فروش اتومبیل و لوازم خانه
restoGuilanNaimi:Dec01,15paidakavn

(514) 485-0739

















(514) 993-0739

678-6451

Nikpour:willPay80tilEndofFeb08

تدریس زبان
خانم
























توسط
فرانسه
و
انگلیسی
 


تحصیلکردهو







 بــاتجربه












پیشگویی و آینده نگری

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

514-708-2959
514-489-4021

 شمع و آینه، کارت،فال قهوه

514-850-0460

:)با تعیین وقت قبلی (فلور

).(زمستان رانندگی نشده است



















 Tel.: 514-688-5789
JYazdanparast:willpayAkavan

استخدام



















































 به یک خانم برای کار


















NDG
در
واقع
فروشی
درمیوه






















.نیازمندیم
































 
مسلط به زبان فرانسویt


















 Tel.:
514-969-5222













(514) 489-6589

کلیه خدمات آرایشی

(514) 487-1994
Navdi:Jan01,15willpaytapesh

استخدام

با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-

باتخفیف ویژه برای هموطنان

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

آموزش رقص ایـرانی وعربی

استخدام

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

solimaniHarly:oct01,15willpay













ali-nassirianwillpayAkavan:feb01,15







زیست







شناسی و
تدریس
گسترده
تیراژ










































 
گرافیکعالی
 زمین شناسی































و




















در خدمت ارتقاء
کالج
دبیرستان
سطح
در



















شما
بیزنس


































توسط استاد باتجربه

jan08LeilLesanipaid$120



























(514)

استخدام

HELP WANTED

NO EXPERIENCE
NESSARRY
WE WILL TRAIN YOU:

استخدام

به یک نفر راننده و پیتزامیکر
























Advertise with us













514.
996.9692











برای کار در ناحیـــه السال
 منوچهر.فورا نیازمندیم











































استخدام













feb01,15willpayAkavan

 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

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






























استخدام



















Tel.: (514) 363-4444




































استثنائی
شغل
فرصت











ABOVE AVERAGE income





















 فال قهوه وکارت
career
opportunity!

















A chance to make

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















استخدام
514-813-8326













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

استخدام

paid til nov1:60

Tel.: 514-560-6720

دفتری
برای کارهای
College,
University)









tutoring:نیازمندیم







(High-School,
فورا

رستوران کبابسرا به چند ویترس
.باتجربه فورا نیازمند است













ترجمه رمسی
paidtoendofDec2006

شهریاربخشی








































(514)
892-5433













































































 
 ترجمه مدارک،دعوتنامه رسمی


















 Tel.: 514-969-5222













514-624-5609
khosro:Dec15jan01-15 NOTpaid seeInvoice

514-933-0-933



















عمو

Mehrnoosh

paid to end of July

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

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

Tel.: (514) 937-2888































































4
8


davood
























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

















جواد داوری








514-484-6897

paidtojune08

دعوتنامه و تصدیق امضاء




















Zarif




























ترجمه کلیه اسناد و مدارک با تضمین

آموزش موسیقی

مترجم رسمی و عضو انجمن
مترجمانکبک








________________________________









 W. Tel.: 514-484-8072















6107
Sherbooke






































































 


























محمودایزدی














































NDG































 
عضوجامعهمترجمینکبک













 

































514-583-9619



















عمرًا اگه












 
لنگه شو پ514-683-0707
یدا
کن
!ی










































 

باردرماه2  شهر3












342-1810

charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

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

paidtoendofDec2006

College, University) 








tutoring 






(High-School,

paidahavan: sep 15
















نغمه سروران


















 











































جما
کلبه

















































 514-889-8765











ل




















































رمسی
مترجم
__________________________________



















































































fromJuly15

paid:June08L

Babai,will paid akavan: oct-nov:80

به دلیل مسافرت
BMW 2000 اتومبیل
هزارکیلومتر )درشرایط عالی110(

West Island





قابل توجه خامن ها

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

1386بهمن12 d 826شمارهd 14سالd







UNIGLOBE Voyages Lexus
est à la recherche d’un agent
de voyages spécialisé dans le
marché de l’Iran.
- Salaire et rémunération à
négocier.
- La préférence ira à un agent
ayant déja sa clientèle.
- Doit parler Français, Anglais
et Perse.
Veuillez s’il vous plaît envoyer votre C.V. par courriel à
info@uniglobelexus.com et
inscrire dans le sujet : “agent
Iran’’
Ou par télécopieur au 514397-2679, au soins de Hubert
Major
UNIGLOBE Voyages Lexus
is looking for a Specialized
Travel Agent in the Iranian
market.
- Salary & Remuneration to be
negociated.
- Preference will go to an
agent with its own clientele.
- Will need to speak french,
English & Farsi.
- Please send your C.V. by
e-mail to info@uniglobelexus.
com include in sbject:
’’Iran Agent’’
Or by fax at 514-397-2679,
C/O Hubert Major
___________________
1253 McGill College, bureau
155,
Montréal, Québec, H3B 2Y5
tél : 514-397-9221, téléc :
514-397-2679, info@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.
com

28









دف
آموزش
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Catering

PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL















5301
QUEEN
(Decarie


)





















MARY






































متـرجم


































































SNOWDON











































pc card 

































رضانوشادجمال




























 ویــروس زدایی






















































دعوتنامه
،مدارک
کلیه
ترجمه


















و نصب انواع آنتی ویروس
مهاجرت
و
پناهندگی
امور
،رسمی



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

































 
VHS

DVD




�



























 طراحی صفحات وب





















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









514-575-7080
 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





































(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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مادام ماروا ،قانون را دوباره بخوانید!

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
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زبان به دو عامل نس��بت داده می
شود ،کمی زادوولد ،ازدیاد مهاجرین.
گویا گزارش مارک ترموت ،مدتها
مخف��ی نگهداش��ته و ب��ه آگاهی
عمومی نرسیده است .اوپوزیسیون
(رهبران  PQو  )ADQتقصیر این
مخفی کاری را به گردن دولت شاره
می اندازند .ولی خانم کریستین سن
پی یر ،وزیر فرهنگ ،آنرا رد می کند
و خ��ود را از ای��ن مخفی کاری بی
خبر نشان می دهد.
در هر حال ،نتیجه تحقیقات مارک
ترموت ،نه تنها اوپوزیسیون ،بلکه
دولت را هم به فکر انداخته اس��ت
که باید چاره ای اندیش��یده شود.
مخصوص��ا ماریو دوم��ون ،که نظر

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

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...

بربری
پزی

مغازه ای درVERDUN
مناسب برای بربری پزی
پیترایی و یا بیگل
به قیمت مناسب
اجاره داده میشود
rezamoinifeb01,15willpayakavn

استخدام
استخدام

به یک نفر جهت کارهای
جنرال در فروشگاه سن
لوراننیازمندیم.
-----------------------با محسن زکی تماس بگیرید
514-369-3474

تورونتو:

کتابفروش پگاه و فروشگاه ها و مراکز
معتبرایرانی

And all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگوی پیوند:

کار استاد علی اصغر معصومی،
هنرمند و نقاش معاصر

514-696-1590

9311570nader

)1490 Maisonneuve W (X:Mackay

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

شیفت کار6 :ونیم صبح تا 2بعدازظهر

لطفا حضوری مراجعه کنید.
 -----باشرایط و حقوق عالی----

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

مهاجرید و دنبال
کار می گردید؟

دوست یابی
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...

استخدام
Cafe Depot

فروش اکــازیون فرش
و وسائل خانه

کبک سیتی (سنت فوآ)

اوتـــاوا:

با تنور
گازی

(514) 768-0747

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

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر فروشگاههای
ایرانی

چندان خوشی به مهاجرین ندارد،
دول��ت را ب��ا اتهام مخف��ی کاری
و همچنی��ن بخاطر ازدی��اد تعداد
مهاجری��ن از  45000در س��ال به
 ،55000به ش��دت به ب��اد انتقاد
گرفته است.
اما خانم ماروا و س��ایر عقالی قوم
گویا فراموش کرده اند که زبان تنها
یک وسیله تکلم و بخشی از فرهنگ
جامعه است و با قانون و بخشنامه و
زور نمی توان جلو تحوالت فرهنگی
را گرفت .به همین دلیل است که
مقال��ه نوی��س گازت در پایان می
نویسد:
«خانم ماروا ،تند نرو ،پیاده شو با هم
برویم»( .البته به تعبیر ایرانی)

نانوایی برای اجاره

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

 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.
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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

باشگاه کشتی

«وست اند»

با مربیان کارآزموده کشتی
درسطح جهانی
West End Gym
7025 Cote St Luc

Cote Saint Luc, QC H4W 2T8

www.
djtapesh.us
Tel.: (514) 489-6879

florGolyardi

پیوند را مشترک
شـــوید:
514-996-9692

www.paivand.ca

www.

paivand.

ca

قدیمی ترین کتاب فروشی

تورنتو تازه های موسیقی و
کتابهایجدید

5513 Yonge St. Tel.:

416-223-0850

پرستارساملندان
باتجربه و دارای دیپلم ،از سالمندان
شما دلسوزانه نگهداری می کنم.
514-487-9186
aug15Msghafai: paid $10
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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
Montréal (Québec) H4A 1N1

Tél: 514-484-1471
Fax: 514-484-1687
www.ndg.ca
Email: ndg2020@ndg.ca
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در ایران ،همی
ن ماه محرم....

جنبش یک میلیون امضاء ...
ادامه از صفحه26 :

آنها درگیرند .هر چند در بیانیه کمپین تغییر همه
قوانین تبعیض آمیز آمده ول��ی در جزوه حقوقی
کمپین قوانینی را مطرح کرده اند که فراگیرترین
مسائل زنان را ایجادکرده است و بیشترین میزان
در زندگی اقتصادی و اجتماعی زنان دخالت دارند.
مانند:
قان��ون ازدواج ،ط�لاق ،سرپرس��تی فرزند ،چند
همسری ،سن مسئولیت کیفری ،تابعیت ،دیه ،ارث،
شهادت ،قوانین قتلهایناموسی.
 طرح این قوانین از طرفی طیف وسیعی از زنان را
میتواند همراه کند و هاله ایمنی در شرایط اختناق
برای فعالین ایجادمیکند .ولی از طرف دیگر همین
توده انبوه نیروی ماند ( نگاهدارنده ای) را به همراه
میاورد و مانع از طرح مسائلیمیشود که مستقیما
به زندگ��ی اقتصادی لطمه ای نمیزنن��د و تعداد
کمتری از زنان به ضرورت طرح آن رسیده اند مانند
مسئله حجاب و یا در آن ذینفع اند ،مانند سنگسار.
هر چند در این جزوه در یک بند تحت عنوان دیگر
قوانین تبعیض آمیزبه پوش��ش اجباری و قوانین
سنگسار هم اشاره شده است ولی نقش آن نیروی
نگاهدارنده مشهود است.
 -مش��خصه چهارم کمپین ت�لاش دارد که توجه
زنان را به قوانین جلب کند و بویژه انبوه زنان اقشار
متوسط و مرفهی راهمراه کند ،که با تکیه بر مهریه
های کالن ،قادر به دیدن تحقیری که درهمان قانون
ازدواج متوجه آنان میشود ،نیستند.در شرایطی که
بسیاری برای قابل تحمل کردن وضعیت موجود ،به
عرفان ویا نادیده گرفتن حکومت روی آورده اند و
یامیکوشند ،که فردی مسائلشان را حل کنند ،این
جنبش تالش دارد که زنان را برای تحقق خواست
هایشان علیرغم فضایالهوتی ،به روی زمین بیاورد
و اهمیت قوانینی را که زندگیشان را تعیین میکند،
بشناساند و برای تالشی جمعی ،جهتتغییر ،بسیج
کند .برخی کمپین را از این نظر نقد میکنند ،که
مسائلی را طرح میکند ،که مشکل زنان طبقات مرفه
است ودر این زمینه مسئله ارث را مطرح میکنند.
با توجه به اینکه حتی مسئله ارث هم زمانی که به
مرگ همسر و نفقه کودکانبر میگردد ،دامنگیر هر
خانواده کم درآمدی هم هست .به نظر من برعکس
این ادعا ،قانون بیش��تر به زنانی فش��ار میاوردکه
ق��درت خرید آن را ندارند ،زنان مرفه این امکان را
دارند که قوانین را با پول و یا قدرت بستگان تعدیل
کنند .خواستتغییر قوانین دقیقا به معنی حمایت
از ضعیفترین الیه های زنان است.

 -مش��خصه دیگر ،کمپین به جای روی آوری به
ایجاد یک س��ازمان زنان به ش��یوه های مرسوم،
تالش به گس��ترش افقی وگریز از هیرارشی دارد
و با مکانیزم های جنبش��ی حرک��ت میکند ،که
میتوان��د در تکوین جنبش زنان برای آزادی نقش
بازی کند .کمپین میکوش��د که مسائل زنان اقوام
گوناگون ایران را منعکس کند و به مس��ائل زنان
فارس محدود نیست.
 -برخ��ی کمپین را از ای��ن زاویه نقد میکنند ،که
در خدمت س��رنگونی رژیم نیست و برخی آنرا در
خدمت رژیم میدانند.باید به این دوستان گفت که
کمپین یک جنبش اجتماعی است و حقانیت آن
با ایجاد زیر و روئی در ساختار اجتماعیسنجیده
نمیش��ود .حقانیت هر جنبشی را باید در خواست
هایش جستجو کرد .هیچ جنبش حق خواهانه ای
نه وظیفه حلتمامی مسائل اجتماعی را دارد و نه
نافی جنبش های دیگراس��ت و نه الزم است طرح
خواس��ت های خود را تا تحققدیگری به تعویق
بیاندازد .مبارزات در موازات هم در جریانند .هرگز«
همه با هم» مسئله ای را حل نمیکنند و «همه با
هم» به مسئله دیگری نمیرسند .هنوز در هیچکدام
از کش��ورهای اروپایی مسئله طبقات حل نشده و
حتی چشم اندازی همبرایش نیست ولی جنبش
فمینیستی در اروپا توانسته آنچنان قدرتی از زنان
را س��ازمان دهد که بسیاری از پروژه ها یزنان از
بودجه دولت برخوردار شده اند و مسئله زنان بطور
جدی کاهش یافته اس��ت .کمپین میکوشد که با
ارزشگذاریبه میثاقهای حقوق بشر جهانی بجای
قوانی��ن اس�لامی ،در میان توده زن��ان  ،با یکی از
اساسی ترین ارزشهای رژیم،مبارزه کند .جنبشی
ک��ه برپایه آگاهی زن��ان به حقوق فردی ش��کل
میگیرد هرگز نمیتواند در خدمت نظامی قرار گیرد،
کهاساس��ش بر آپارتاید جنسی و ایمان به والیت
فقیه گذاشته شده است .من بر این باور نیستم که
یک میلیون امضاء رژیم رابه پذیرش آن وامیدارد،
ولی یک میلیون آگاهی زنانه ای که ایجاد میشود،
چالشی برای رژیم است.
 -نکته دیگری که برای من جالب اس��ت ،بسیاری
از زنان کمپین مسلمان هستند .ولی همین زنان
مسلمان در احزابمسلمان برای طرح حقوق خود
جمع نشده اند .حتی جبهه مشارکت اسالمی هم
نتوانسته است زنان را به خود جذب کند .بااینکه
شعار این حزب « مش��ارکت سیاسی زنان ضامن

تحقق دموکراسی» است و از حق
 %30زن��ان حمای��ت میکن��د .در
کنگره این حزب در س��ال گذشته
بیش از هفتصد نفر شرکت کردند،
اما تعداد زنان شرکت کننده کمتر
از ده نفر بود .آنهاهم همس��ر و یا
خواهر مسئولین حزبی بودند .این
به خوب��ی ناتوانی اس�لام را حتی
در جل��ب اعتماد زنان مس��لمان
نش��ان میدهدو نشان میدهد که
چگون��ه زن��ان مس��لمان بیش از
مردان مسلمان پتانسیل رویکرد به
الئیسیته را دارند.
و اما نکاتی که در حرکتهای کمپین
با آنها موافق نیستم:

ادامه از صفحه :

اتوبوس
را به همذاتپنداری با
ن ترغیب میکرد).
مصدومی 
 /۳سانحه در «روزهای نخست ماه محرم» رخ داده است
(که میزان احساسات مذهبی ایرانیان در حداکثر و منتها
درجهی خود قرار دارد).
 /۴سانحه برای «چند مامور دولتی» و «یک شهروند
غیردولتی» به طور همزمان رخ داده است (که فقط
توضیحدهندهی بیاحساسی شاهدان ،نسبت به فقط
حاکمان ،یا فقط به شهروندی چون خود نیست).
 /۵سانحه ،نه در پیش چشم یک یا دو نفر؛ بلکه «در برابر
دیدهگان دستِکم  ۳۸نفر» رخ داده است (که جامعهی
آماری به حد کفایت پرشماری را در اختیارمان قرار
میدهد /واقعآ اگر آن مسافران چندصد نفر میبودند،
ممکن بود یکنفر به کمک آسیب دیدگان بشتابد؟!).
ماموران دولت و هم شهرون ِد جانباخته و هم ۳۸
 /۶هم
ِ
سرنشین اتوبوس ،به اغلب احتمال جملگی «ایرانی» بوده
احتمال مهر و کین هموطن_بیگانه را به حداقل
اند (که
ِ
میرساند).
 /۷هم ماموران دولت و هم شهروند جانباخته و هم ۳۸
سرنشین اتوبوس ،به اغلب احتمال جملگی «مسلمان»
احتمال تاثیر نایکی بودن دین و مذهب
بوده اند (که
ِ
طرفین در تصمیم شاهدان را ساقط میکند).
 /۸حتی یک نفر از شاهدان و سرنشینان اتوبوس ،به
چنین رفتاری معترض نشده است (که بگوییم به هر دلیل
از کمک به مصدومان اجتناب کرده اما در عین حال ،به
چنان وضعی معترض بوده است)
 /۹حتی یک نفر از مسافران/سارقان ،که پولها را جمع
آوری کرده ،پس از سانحه دچار «عذاب وجدان» نشده
و پولها را بازنگردانده است .بلکه ماموران از طریق
ردیابی شماره سریال چکپولها توانستهاند نخست یکی
از سارقین را دستگیر کرده و سپس سرنخهایی برای
دستگیری بقیهی مجرمین را بهدست آورند (تا بگوئیم
هنوز کورسوئی از امید باقیست!)
مسافر/سارق دستگیر شدهی موصوف ،در اقرارهایش گفته
است:
[وقتی صحنهی تصادف را دیدیم؛ اولش قصد کمک
به سانحهدیدگان را داشتیم و بهوضوح فریادهای
کمکخواهی رانندهی جوان پراید را میشنیدیم .اما وقتی
چکهای مسافرتی درون خودروی حمل پول را دیدیم،
هر کدام از ما سعی کردیم پول بیشتری برداریم]!

کمپین یک جنب��ش مدنی برای
تحقق حقوق زنان بنا به میثاقهای
بین المللی س��ازمان داده اس��ت.
جنبش��ی که به بیان دیگرقانون
دستاورد انس��ان را خواستار است
و به قوانین م��اوراء الطبیعه «نه»
میگوید ،به اعتقاد من کمپین زمانی
خواهدتوانست نیرویی واقعی را در
راسنتای اهدافش سازمان دهد که
ب��ه این «نه» وفادار بمان��د و آن را
مخدوش نکند .اگرجنبش��ی اراده
و قان��ون انس��انی را اصل میگیرد،
با توس��ل به ماورالطبیعه نمیتواند
حرکت کند .کمپین تنها با وفاداری
بههمان مشخصه اول قادر به حفظ
و س��ازماندهی نیروی��ی جدی در
راستای اهداف خود خواهد بود.
در زمینه آش نذری زیاد نوش��ته
شده است .البته اگر دوستان فقط
برای دلجویی از مادری در مراس��م
او ش��رکت کردهبودند ،من حرفی
نمیزدم ولی از آنجایی که برخی از
فعالین کمپین بنوعی آن را تایید
کردند ،که آن «نه» را به زیرسئوال
میب��رد ،الزم دی��دم در رد برخی
نظرات چند جمله ای بنویسم.
اوال اگر نذرکردن در ایران به سنتی
همه گیر تبدیل شده است ،ناشی از
ساختار اجتماعی است که به جای
اینکه به فردامکان رش��د و باور به
خود را بدهد ،توانایی و باور به خود
را از او میگیرد.
نذر احساسی است که فرد باورمند
در کمالناتوانی و بیقدرتی به آن میرسد.
یک فرد میتواند به چنین احساسی برسد ولی یک
حرکت اجتماعی نمیتواند با چنیناحساسی خود
را همراه کند.
روی آوری به چنین حرکتی نفی حرکت کمپین
است.
آیا برای کس��انی که ای��ن آش را دریافتمیکنند
این سئوال ایجاد نمیشود که دیگر این کمپین چه
ضرورتی دارد ،اگر مسائل با آش پختنی قابل حل
بودند؟
برخالف نظر یک��ی از افراد کمپین که نذر را زنانه
تعبیر میکرد ،باید گفت که اگر زنها بیش از مردها
به نذر رویمی آورند ،به این علت روشن است که
زنها را «بی ق��درت» تر از مردها بار میاورند و آنها
بیش��تر و زود تر از مردهامیتوانند به این احساس
بیچارگیبرسند.
یکی از کارهای جنب��ش زنان دقیفا ایجاد اعتماد
بنفس و قدرت درونی در زناست که بتواند بر این
احس��اس ناتواتی درونی شده غلبه کند و به خود
باوری برسد ،نه ترویج آن.
احترام به باور توده هاهم نباید با قربانی کردن باور
خود همراه باشد.
چرا یک احترام دو طرفه را جا نیاندازیم ،تا کس��ی
برخالف نظر خودمجبور نباشد که رفتار کند.
 در بیانیه کمپین اش��اره ای به «روحانیون» نشده
ولی در دفترچه به تائید دو «روحانی» اشاره شده
است .این نکته البتهاز طرف برخی اعضاء از جمله
کمیته رشت نقد شده است .آنها به درستی گفته
اند که زنان نمیتواند به امی��د تایید«روحانیون»
باشند.
بنظ��ر من عالوه بر آن اگ��ر این حرکت به منظور
جلب زنان مذهبی غیرالئیک اس��ت  ،زنان آگاه و
الئیک را از کمپین دور میکند.
یک جنبش هر چند خوب است که به خواست الیه
های عقب خود توجه کند ،اما هرگز باقدمهای
آنان به پیش برده نمیشود.
توده گرایی جنبش زنان در ایران ،اگر با حفظ
پرنسیب ها نباشد ،میتواند آن را ازخواست های
اولیه خود دور کند.
دوستان کمپین خوب است همیشه در خاطر
داشته باشند که میخواهند حق زن برایتعیین
سرنوشت خویش را به جای « فتواهای زمینی و
آسمانی » بگذارند.

بنظر من به مسئله حجاب بها داده
نش��ده  .این میتواند علل مختلفی
داشته باشد.

زنان محروم نمیدانند و بنوعی دچار همان مشکلی
هس��تند که در اول انقالب مان��ع از واکنش الزمه
بسیاری اززنان چپ در برابر فرمان حجاب اجباری
شد.

 -٢توده زنان جوانی که در این رژیم پرورده ش��ده
اند ،نسبت به حجاب آن حساسیت الزمه را ندارند،
هرچند که نوعحجاب آنان هر چه که بیش��تر در
گیر مسائل میشوند ،رقیق تر میشود ،ولی آن را به
زیر سئوال نمیبرند.
 -٣مس��ئله حجاب از ارکان هویت رژیم اس�لامی
اس��ت و طرح آن رودررویی با رژیم تلقی میشود و
برای کمپین هزینههای بیشتری را به دنبال خواهد
داشت.
در هرح��ال ما زنانی که در خارج از گود هس��تیم
در این زمینه میتوانیم کمک نیروهایی در کمپین
باشیم که به ضرورتاین شعار رسیده اند.
در کمپین طیف وس��یعی از زنان از «آته ایست»،
الئیک تا سنتا مسلمان وجود دارند .زنانی که چهره
های این جنبش ش��ده اندمیتوانند به هر جهتی
بغلتند .اگر جنبش بر راستای اصول خود پیش رود.
در طی حرکت چهره های دیگری را بیرونخواهد
داد .بنظر من در رژیمی که مبارزه مس��المت آمیز
زنان هم با غل و زنجیر جواب داده میشود و فعالین
زنانروزانه با فش��ارهای روان��ی و تهدید و زندان
دست بگریبانند ،مبارزاتشان را قدر بدانیم.
 ما میتوانیم با تبادل تجاربمان در این پیکار ،نقشی
در حفظ پرنسیب ها و تقویت گرایشات آزادیخواهانه
ایفا کنیم. ناهید نصرت ١٨ ژانویه
__________________
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ماموریت جان منلی...
ادامه از صفحه19 :
هم به دولت تسلیم کند و هم
به آگاهی همه برساند.
ج��ان منلی م��دت کوتاهی
در کابینه لیبرال ژان کرتین
س��مت وزارت امور خارجه و
بعدا معاونت نخست وزیری را
به عهده داشته است.
کمیس��یون منلی ،بعد از سه
ماه بررس��ی و مطالعه ،اینک
گ��زارش خ��ود را تهیه و یک
نسخه از آن را تسلیم نخست
وزیر هارپر ،کرده است.
با توجه ب��ه اخبار و مقاالت و
اظهار نظره��ا ،تاکنون از این
گزارش انتقاد جدی به عمل
نیام��ده و اکث��را آن را غنی و
خوب ارزیابی کرده اند.
از جمله سر مقاله نویس گازت
معتقد است که هر کانادائی،
اع��م از اینکه درباره ماموریت
کانادا در افغانستان چه عقیده
ای داش��ته باش��د و ی��ا اصال
عقیده ای نداشته باشد ،باید
گزارش منلی و همکارانش را
بخواند و پارلمان کانادا هم باید
آن را به دقت مورد توجه قرار
داده و مطابق آن عمل کند.
در این گزارش آمده است که
ماموریت ناتو در افغانستان ،در
شرایط فعلی در معرض خطر
قرار دارد و به اندازه کافی نیرو
در مناطق خطرن��اک وجود
ندارد .بنابر این ،نفرات بیشتری
الزم است تا کار آنطور که الزم
است انجام شود.
پیشنهاد کلیدی گزارش منلی
آنست که کانادا باید ماموریت
خود در قندهار را ادامه دهد،
مشروط بر آنکه سایر اعضای
ناتو هم ،دست کم یکهزار نفر
نیروی اضافی نفرس��تند تا به
 2500نفر س��ربازان کانادائی
و  2200تفنگ��دار دریائ��ی
آمریکائ��ی وعده داده ش��ده
افزوده شوند.
گ��زارش از این هم فراتر رفته
و م��ی گوید باید ب��ه اعضای
ناتو اولتیماتوم داده ش��ود که
اگر نفرات الزم را اعزام نکنند،
کانادا هم بعد از فوریه ،2009
س��ربازان خود را از افغانستان
خارج خواهد کرد.
منلی ،ک��ه ب��ه رک گوئی و
صراحت لهجه معروف است،
در ی��ک مصاحبه رس��انه ای
گفته است:
«ما معتقدیم وقت آن رسیده
است که سایر اعضای ناتو هم
به وظایف خ��ود عمل کنند.
ش��نیدن گفتارهای قشنگ
دیگر کافی است».
آقای منلی معتقد اس��ت که
باید کانادا ،با همکاری جامعه
بین المللی ،اقدامات وس��یع
دیپلماتیک برای بازس��ازی و
توسعه افغانستان و همچنین
برای بنیانگزاری نهاد سیاسی
در آنجا به عمل آورد ،مخصوصا
همکاری کانادا در این زمینه با
ناتو ضروری است.
اکثر س��ربازان کان��ادا که در
افغانس��تان کشته ش��ده اند
قربانی بم��ب های کنار جاده
هستند ،که طالبان آنها را می
کارند .ماشین های نفربر ،هر
قدر هم که محکم باش��ند،
هنگام برخورد با آنها آسیب
می بینند و سرنشینان آنها
ج��ان خود را از دس��ت می
دهند.
گزارشمنلی،برایجلوگیری
از این قبیل تلفات ،پیشنهاد
می کند بجای این ماشین
ها ،از هلیکوپتر استفاده شود
و برای این منظور ،تعدادی
هلیکوپتربهافغانستانارسال
شود ،و تاکید می کند وسایل
الزم و تدارکات ضروری نیز،
تا فوری��ه  2009در اختیار
نظامیان کانادا در افغانستان
قرار داده شود.

گ��زارش منل��ی
پیش��نهاد م��ی
کن��د که اس��تفان
هارپر بای��د دولت
افغانستان را ترغیب کند که
اقدامات موث��ری برای مبارزه
با فساد در دستگاه حکومتی
انجام دهد.
منلی می گوید :حضور ما در
افغانستان کامال موجه است،
حضور ما در آنجا برای افغانها،
برای متحدان ما و همچنین
ب��رای منافع ش��روع خود ما
بسیار مهم است.
منل��ی ،در مقابل این س��وال
که کان��ادا چه وقت می تواند
نیروهای خود را از افغانستان
فرا بخواند ،می گوید:
«مشکل می توان زمان دقیقی
معین کرد .ما فکر می کنیم
خروج زود هن��گام نیروهای
ما از افغانس��تان ،بدون آنکه
کوشش الزم برای اخذ بهترین
نتیجه ب��رای افغانها به عمل
آمده باشد ،نتیجه زحمات ما
را به باد خواهد داد و هر آنچه
را ک��ه تاکنون بدس��ت آمده
است در معرض خطر نابودی
قرار خواهد داد».
هارپر ،بعد از دریافت گزارش
منل��ی ،از اظهار نظ��ر فوری
درباره توصیه های کمیسیون
منلی ،خ��ودداری ک��رد .وی
می خواهد برای تمدید مدت
ماموریت کانادا در افغانستان تا
 ،2011در بهار آینده از مجلس
رای بگیرد .چون دولت دارای
اکثریت در مجلس نیس��ت،
ب��رای کس��ب رای مثبت ،به
همکاری لیبرالها نیاز دارد.

دیون و ایگناتیف در
افغانستان

گف��ت
که قندهار به
یکی از مراکز اصلی تروریسم
تبدیل خواهد شد .وزیر توسعه
افغانس��تان هم ب��ه نوبه خود
تاکید کرد که خروج نیروهای
کان��ادا از قندهار یک پیروزی
ب��رای طالبان تلق��ی خواهد
گردید.
حامد کرزای هم گفته اس��ت
که البته تصمیم به عهده دولت
کاناداست که نقش نیروهای
خود را در آینده تعیین کند .اما
بدون پرده پوشی اضافه کرده
است که در صورت خروج زود
هنگامکانادا،نیروهایشورشی
(طالبان) تهدیدی برای خود
کانادا هم خواهند شد.
هم��ه مس��ئوالن دولت��ی
افغانستان تاکید می کنند که
ناتو باید کوشش های بیشتری
به عمل آورد تا طالبان نتوانند
به کویته و وزیرستان پاکستان
پناهنده ش��ده و با س��ازمان
دهی مج��دد و تجدید قوا ،به
افغانستان برگشته و نیروهای
ناتو را مورد حمله قرار دهند.
کامال واضع است که در حال
حاضر ،افغانستان قادر نیست
امنیت خ��ود را حفظ کند و
به گفته وزیر س��پنتا ،خروج
فوری نیروهای کانادا آن کشور
جنگ زده را در آشوب و جنگ
داخلی فرو خواهد برد.
آقای سپنتا میگوید سه شرط
باید برقرار ش��ود تا نیروهای
افغان بتوانند امنیت کشور را
تامینکنند.
سه شرط عبارتند از:
سربازانبیشتر،
آموزش های بیشتر و
تجهیزات بهتر و کاملتر.
او م��ی افزاید بدون این س��ه
ش��رط ،ما نم��ی توانیم خال
ناشی از خروج نیروهای شما
را پر کنیم.
ق��ول دو رهبر لیبرالها ،منبی
بر اینکه ش��رط ادامه حضور
نیروهای کانادا در افغانستان
محدود ش��دن نق��ش آنها به
تعلیمات و س��ازندگی است،
کس��ی را در می��ان دولتیان
افغان قانع نکرده است .دیون
و ایگناتیف ،هم به تقاضاهای
افغانها تن در نداده اند.

اگ��ر کانادا نیروه��ای خود را
از قنده��ار احض��ار کند ،آن
منطقه به یکی از مراکز اصلی
تروریسم تبدیل خواهد.
حال از زاویه دیگری به موضوع
نگاه می کنیم.
اس��تفان دیون رهبر  PLCو
میکائیل ایگناتیف معاون وی،
ب��رای ارزیابی نقش نیروهای
کان��ادا در افغانس��تان ،به آن
کش��ور مس��افرت کردند و با
مقامات مختلف آن کش��ور و
رئیس جمهوری حامد کرزای،
مالقات و گفتگو نمودند و به
آنان اط�لاع دادند که
اگر لیبرالها درانتخابات
دیون:
آینده به قدرت برسند،
بع��د از فوریه  2009از
قندهار خارج خواهند به پاکستان حمله کنید!
شد و باقیمانده نیروها اس��تفان دی��ون ،بع��د از مراجعت
تنهانقشآموزشارتش از افغانس��تان ،اظهار داش��ته است
افغانس��تان،
که ب��رای ایج��اد آرامش در
س��ازندگی و
افغانستان باید به تروریست
سایر اقدامات
در داخ��ل پاکس��تان حمله
ا نس��ا ن
کرد .به گفته رهبر لیبرال ها،
دوستانه را به
اگر مقامات پاکستان نمی توانند از
عهده خواهند داشت .عهده تروریست ها برآیند ،باید یک
ام��ا حام��د ک��رزای و مداخله نظامی از سوی ناتو در خاک
وزیران ام��ور خارجه و خود را پذیرا باشند.
توس��عه افغانس��تان از دی��ون می گوید :کان��ادا نمی تواند
ش��نیدن این تصمیم توفی��ق مهم��ی در ایال��ت قندهار
نگرانی خود را از عواقب بدست آورد ،مگر آنکه اقدامات الزم
آن پنهان نکرده اند.
در مناط��ق مرزی بین افغانس��تان
آق��ای رنگی��ن دفت��ر و پاکس��تان ،که گ��ذرگاه غیرقابل
سپنتا ،وزیر امور خارجه کنترلی است ،به عمل آید.
افغانستان ،به دو رهبر به باور او ،اگر پاکس��تان نمی تواند
سیاس��ی کانادا گفته اوضاع را مرتب کند ،ما باید اینکار را
اس��ت ک��ه «کار هنوز بکنیم ،باید به پاکستان کمک کنیم
پایان نیافته اس��ت .ما و آن ه��م به نوبه خ��ود به ما یاری
می دانی��م این وظیفه دهد تا بتوانیم آرامش را به افغانستان
ماست که از کشورمان بازگردانیم.
دفاع کنی��م .ولی برای پیتر مک ک��ی ،وزیر دف��اع کانادا،
انجام آن به کمک های صحبت های استفان دیون را اغراق
شما نیاز داریم».
آمیز خوانده و گفته است که دیون
وقت��ی ک��ه ایگناتیف نمی تواند از سوئی حمله به پاکستان
از س��پنتا پرس��ید اگر را تجویز کند و از سوی دیگر خواهان
کان��ادا از قندهار خارج خروج نیروهای کانادا از افغانس��تان
شود چه اتفاقی خواهد باشد و به افغانها پشت کندv .
افتاد؟
وی با صراح��ت تمام

PAYVAND: Vol. 14 F No.826 F Fev. 01, 2008

1386بهمن12 d 826شمارهd 14سالd



































































































Vol. 14, No. 826,










Fev. 01, 2008

Published by: PAYVAND inc.
Advertising: PAYVAND
Tech.Ass.: S. Rezai, H. Harandi, Distribution: Amir, Photo: S.A. Reza Beladi
















































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















Vancouver: (604) 921-IRAN R. Mahjouri

5655 Sherbrooke W.

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

Tel.: 514-481-0671
Nader
Khaksar

since
1993

www.paivand.ca

NDG, H4A 1W6






























































































Hossein Torabi
(M. Arch.)



















�














































































































































































D



 










 DV 














 




















 











 













 

























Affiliated Real
Estate Agent































































C 
































D 









































































Cell: (514) 969-2492

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

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

AUDIO VIDEO QUEBEC
HOME of ELECTRONICS

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






















































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

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

DOLLARD DES ORMEAUX, QC H9G1X1

















te:

New da













Feb. 08

New Style
New Brand Names
For the New Millennium

UDIO VIDEO QUEBEC
A





































www.audiovideoquebec.com
Info@audiovideoquebec.com





















































































�





































































































Financing Available Up To 24 Months No Payment- No Interests

NDG









Cell:514-885-8635

Royal LePage Village (DDO)

Hossein Torabi (M. Arch.)






















6





www.akhavanfood.com

















 ADORA 



























0
$
%1











%10

























WEST
Island

99





































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








































































































15760 boul Pierrefonds

(PFDS.)

Tel.: 514-620-5551

