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Jamshid Torabi
Financial Security Advisor

d

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

d

www.jamshidtorabi.com
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ایران را

گفتگو با رونالد کینگ

RONALD
KING
LaPresse

ِ اکنون

آینده ای

:به کوشش
میترا روشن

7

ژازه تباتبایی
...در گذشت

10

هست
-25-

----

ما همیشه
بازنده
!نیستیم
-26-
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...’‘خطر ایران:مک کین

حمله تند احمدینژاد به مخالفان دولت در سالگرد انقالب
 غرب فقط در زمینه اعمال،اعــالم كرد
بیس��ت و چهارم اس��فند همچنین از
منتقدانش در داخــ��ل كـه وی را بـه
فشار بر برنامه هستهای ایران میتواند “مخالفان در
.كاغذ بازی كند
كینهجویی و خیانت به كش��ور بر س��ر
 به شدت، داخل اطالعاتی مسائله هستهای متهم كردند،ب��ه گ��زارش خبرگزاریه��ای ایران
”متاسفانه عدهای در:احمدین��ژاد که در جم��ع تظاهرات به دشمنان ایران انتقاد كرد و گفت
این كش��ور هستند كه خود را مالك این
، بهمن س��خن میگفت22 کنندگان
.”داده اند
مملك��ت میدانند و میخواهند كنترل
تاكید کرد تهران در مناقشه هستهای
”.همه چیز را به دست بگیرند
چهار ساله با غرب ذرهای عقب نشینی
.نخواهد كرد
احمدینژاد گفت که در مورد مسئله هستهای عدهای
 ”مخالفان در داخل اطالعاتی را به دشمنان هستند كه “متاسفانه” پیش دشمن میروند و دشمن:وی گفت
 وی تاکید کرد که آنها اطالعاتی.” رییس جمه��ور ایران گفته که به را تشویق میكنند.ای��ران دادهاند
.لطف خدا پرونده هستهای ایران بسته شده است را از داخل كشور به دشمن دادهاند
و دشمنان انقالب ایران تنها میتوانند كاغذ بازی صدها ه��زار ایرانی روز دوش��نبه با ش��عار”مرگ بر
آمریكا” در بیس��ت و نهمین سالگرد انقالب اسالمی
”.كنند و نمیتوانند كار دیگری صورت دهند
، به رغم هوای س��رد و مه آلود تهران.آمری��كا و متحدانش در تالش هس��تند درباره حض��ور یافتند
س��ومین قطعنامه اعمال تحریمها بر ضد ایران انبوه مردم پایتخت برای ش��نیدن سخنان”محمود
در ش��ورای امنیتسازمان ملل متحد به توافق احمدی نژاد”رییس جمهوری در میدان آزادی تهران
.برسند
 راهپیمایان نوشتههایی را كه برروی آنها.گرد آمدند
 نیز با خود،احمدین��ژاد در می��دان آزادی در مركز تهران ش��عار”مرگ بر آمریكا” نوشته شده بود
4 ادامه خبر در صفحه
.همچنین در سخنرانی شدیداللحنی در آستانه حمل میكردند
پارلمان��ی
ا نتخا ب��ا ت
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 استف:انفجارهای انتحاری
!"اده القاعده از کودکان و زنان "عقب مانده
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انقالب فرهنگی
هنوز اجنام
10 !نشده است
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Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
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1006, De La Montagne, Suite 201, Montréal, Qc H3G 1Y7
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029 www.
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
Email: info@khazarexchange.com
.com

Luciene
l'Allier
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Etiquette

20:علیدوستی ص

TORONTO

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

دکترگلمحمدی

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

VANCOUVER

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

Ninous Givargiznia, BSc.
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Westminister
N. Suite 20

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

www.pars.ca
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GESTION FINANCIERES EXACTE

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

...در آستانه انتخابات
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Amir Khadir espionné!
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’بیش ازسرما در افغانستان
گرفتهاستهزار’ قربانی

محمــــ��ود احمدینژاد
رئیسجمه��وری ای��ران در
یک سخنرانی شدید اللحن
برض��د مخالف��ان داخلی
،خـــود

x£Å¥¿gz®Å`•

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
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Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com
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1998

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

Metro: CDN
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(514) 694-4291
(514) 696-5169
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ششمینکارناوالنوروزیایرانیانمونتریال
ششمین کارناوال نوروزی ایرانیان مونتریال

دوستان و هم میهنان گرامی

بیائید دست در دست هم
نام ایران و ایرانی را سرفراز نگه داریم...

از 1
در  1صبح
محل
دو پالس
کانادا

یکشنبه  30مارس 2008
sixth annual parade

همصدا ،یکپارچه و متحد ،با هم باشیم
تا جدی مان بگیرند

همبسته باشیم تا رویت شویم!

پاراد نوروز نمایشگاه غرور و افتخار ایران در
قلب مرکز شهر مونتریال است
شما نیز به ما بپیوندید
و این حضور غرورانگیز را هرچه عظیم تر برگزار
کنیم...
امسال نیز چون سال ها ی قبل ایرانیان مقیم مونتریال
از هر زبان ،دین ،آئین و قومیت
همراه با سایر پارسی زبانان کشورهای دیگر،
که نوروز جشن باستانی و ملی آنان است،

روز یکشنبه  30مارس 2008
از  11صبح
در محل پالس دوکانادا

فراخ

وان به
هنرمندان

فرارسیدن سال نوی 1387
را شادی کنان و پایکوبان
جشن خواهند گرفت.

شما هم به ما بیپوندید:

پیر
و
ز
ی
م
ا
د
ر
همبست
گ
ی
م
ا
س
ت
!

از ن
که وازندگان و
ه
ن
ر
م
ن
دا
عالقمند به ارائه ن گرامی
ج
ه
ب مع بزرگ ایرانیان پا نر خود در
ا
را
ش
د
ن
ن
د،تقاضا می شود وروز می
ب
بگیرند :ا ما تماس
با هم تال
ایرانیان ش کنیم ت
ا
ح
ض
و
ر
ن
را در م
وروزی
گسترده تر و ش یان کانادائ
ی
ه
ا
ه
ر
چ
ه
کو
همندتر بر
گزار کنیم.

سازمان فرهنگی و
غیرانتفاعی پاراد نوروز

Tel.: 514-585-1867
Tel.: 514-944-7085
همچنین می توانید با خانه ایران تماس بگیرید:
khanehiran.montreal@gmail.com

www.dehkhodaschool.com
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خبر...

جتدیدنظر در
ردصالحیت شمار
تازه ای از داوطلبان
انتخاباتی
شمار دیگری از داوطلبان نمایندگی
مجلس ش��ورای اس�لامی ایران که
پیشتر صالحیت آنان برای نامزدی در
انتخابات رد شده بود ،تأیید صالحیت
شده اند.
شورای نگهبان که بررسی صالحیت
داوطلبان نامزدی انتخابات را به عهده
دارد سه شنبه گذشته (دوازدهم فوریه)
تعداد داوطلبانی که ردصالحیتش��ان
مورد تجدیدنظر قرارگرفته را  280نفر
برشمرده و اعالم کرده بود که با ادامه
روند تجدیدنظر ،احتمال افزایش این
تعداد وجود دارد .خبرگزاری جمهوری
اسالمی خبر داده که این آمار اکنون به
۳۵۰تا  400نفر افزایش یافته است.
فهرست نهائی تأیید صالحیت شدگان
قرار اس��ت  22فوریه (س��وم اسفند)
اعالم شود.
تجدیدنظر در ردصالحیت داوطلبان
عمدت��اً در پ��ی رایزنیه��ای مقامات
سیاسی با نفوذ ،صورت گرفته است.

PAYVAND: Vol. 14 s No.828 s Fev. 15, 2008

انتخابات
مجلس
شورای
اسالمی

به پیشواز نوروز بزرگ...
سال حتویل 1387

مهدی کروبی،
به وقت تهران:
دبی��رکل حزب
اعتمادمل��ی که
پنج شنبه
بیش از نیمی از
اول فروردین 1387
داوطلبان مورد حمایتش ردصالحیت
( 2567ایرانی)
شده بودند در پی رایزنیها توانسته است
ساعت 18،9دقیقه،
ش��ورای نگهبان را به تجدیدنظر در
 19ثانیه صبح
ردصالحیت دهها تن از این داوطلبان
قانع کند اما از دیگر جریانهای اصالح
به وقت مونتریال:
طلب ،تنه��ا ردصالحیت عده اندکی
Montreal:
مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.
Thursday,
جبه��ه
داوطلب��ان م��ورد حمای��ت
March 20, 2008
مشارکت و سازمان مجاهدین انقالب
12:48 AM
اسالمی ،بیشترین تعداد اصالح طلبان
ردصالحی��ت ش��ده را تش��کیل می
دهند.
که در سایه رایزنیها در ردصالحیتش
مه��م ترین گروه از میان این دس��ته تجدیدنظر ش��ده ،غالمرضا عبدالوند
از ردصالحیت ش��دگان ،نمایندگان عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی
اصالح طلب دوره پیش��ین مجلسند اس��ت که در مجلس ششم ،نماینده
که چهار س��ال پی��ش در اعتراض به دورود و ازنا بود.
ردصالحیتش��ان برای نامزدی در دور از مهدی کروبی نقل ش��ده که نباید
هفت��م انتخابات مجلس ،دس��ت به هم��ه نمایندگانی را ک��ه در مجلس
استعفا از نمایندگی و تحصن زدند.
ششم دست به تحصن زدند ،یکسان
مه��دی کروبی ک��ه در زمان تحصن دانس��ت ،چراک��ه اکثر آن��ان متوجه
نمایندگانرئیسمجلسبود،ازتحصن “اشتباهشان” شده اند و بنابراین نباید
کنندگان دوری جس��ته و به انتقاد از با آنان سختگیری شود.
آنان پرداخته اما در رایزنیهایی که برای اکبرهاشمیرفسنجانی،رئیسمجلس
تجدیدنظر در ردصالحیتها کرده خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت
نیز کوشیده اس��ت تا میان آن ایران نی��ز در خطبه های نمازجمعه
دسته از تحصن کنندگان که در تهران از ش��ورای نگهبان خواست در
شمار داوطلبان مورد حمایتش بررس��ی صالحیت داوطلبان به گونه
هس��تند و داوطلب��ان م��ورد ای عمل کند که در انتخابات راه برای
حمایت جبهه مشارکت تفاوت هم ه سالئق مختلف و عالقمندان باز
قائل ش��ود و برای تجدیدنظر باش��د تا “با انتخابات پرشوری مثل
در ردصالحیت آنان نیز تالش راهپیمایی  ۲۲بهمن امس��ال مواجه
شویم و افتخار دیگری در تاریخ ایران
کند.
از جمله این تحصن کنندگان ثبت شود”



اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی

حمیرا قاسم نژاد
مشاوره و درمان

روانکاو
)Homeira (sedighe

 Rنگاهی دیگر و تازه به خویشتن خویش و
زندگی
 Rارتقاء در مثبت اندیشی و تبحر در بهتر
زیستن و بهبودی از افسردگی ،ترس
 Rاضطراب مزمن ،استرس ،سردرگمی و
مشکالت در روابط
 Rانگیزه ،هدف گرایی و توازن در زندگی روزانه
 Rهدایت و تشویق در جهت سالمت روح ،جان
و روان

Ghassemnejad

Psychotherapist
COPNN. Member

4823 Sherbrooke W.,

فارغ التحصیل از
دانشگاهکنکوردیا

Suite 160

Westmount, Qc., H3X1G7

Tel.:(514) 223-6542

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

h.ghassemnejad@gmail.com

•

ایران در ارزیابی گزارشگران بدون مرز از سال 2007
متهم کردن روزنامه نگاران به وابستگی
همچنانبزرگترین
به آمریکا و اروپا ،آنها را در دادگاههای
زندان روزنامه
“ناعادالن��ه” و “فرمایش��ی” محکوم
ب��ه زن��دان می کن��د؛ در این
نگاران!
گزارش به بازداشت شماری
“آزاد
ی
از روزنامه ن��گاران ایرانی در
سازمان گزارشگران
منای
ش
ی
”
ب��دون م��رز در
تهران و کردس��تان طی سال
روزنا
م
ه
گذشته اشاره شده است.
گزارش س��الیانه
ها
خ��ود در م��ورد
در گزارش ذکر شده که روزنامه
ه��ای م��ورد حمای��ت جناحهای
وضعیت آزادی رس��انه ها
حاک��م و تندرو در ای��ران از “آزادی
در جهان ،بخشی را به ایران اختصاص
داده و در آن اع�لام کرده که ایران در نمایشی” برخوردارند و می توانند به
س��ال گذش��ته میالدی نیز همچون انتقاد از سیاستهای دولت بپردازند اما
سالهایپیشتربزرگترینزندانروزنامه روزنامه نگاران مستقلی که به چنین
انتقادی می پردازند به پرداخت هزینه
نگاران در خاورمیانه بوده است.
بنابر این گزارش ،در اول ژانویه  2008ای س��نگین برای صراحت بیان خود
(یازده��م دی  )1386ده روزنامه نگار مجبور می شوند.
گزارش��گران ب��دون م��رز ،انتخابات
در ایران در زندان به سر می برند.
گزارش��گران ب��دون م��رز در گزارش هشتمین دوره مجلس شورای اسالمی
سالیانه خود آورده که حکومت ایران با را که قرار است ماه آینده برگزار شود

حمله مک کین
به دموکراتها
در خصوص
‘خطر ایران’

ج��ان مک کی��ن ،از نامزدهای حزب
جمهوریخواه ،برای انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا رقبای خود در حزب
دموکرات را متهم کرده اس��ت که به
خطرهای موجود در خاورمیانه توجه
جدی ندارند.
آق��ای مک کی��ن در اظهاراتی گفته
است:
“آنها (دموکراتها) به جاه طلبی های
ایران اتمی در قب��ال متحد ما یعنی
اس��راییل توجه ندارند و با آن برخورد
جدی نمی کنند”.
او در نشست “اقدام سیاسی محافظه

کاران” گف��ت آش��کارا ب��رای ایران
مشخص خواهد کرد این کشور نخواهد
توانست با جاه طلبی های شوم خود به
سالح اتمی دست یابد.
آق��ای م��ک کین همچنی��ن رقبای
دموکرات خود را به خطا در خصوص
ع��راق و اش��تباه درباره سیاس��تهای
داخلی متهم کرد.
آقای مک کین  6فوریه به خبرنگاران
گف��ت“ :ما حزب را بر اس��اس اصول
محافظه کارانه مان متحد می کنیم،
و ب��ه جلو م��ی روی��م و در انتخابات
سراسری در ماه نوامبر پیروز خواهیم
شد”.
جان مک کین در هفت��ه های اخیر
ه��دف حمالت ش��دید چه��ره های
ش��اخص محافظه کار بوده است ،که
او را ب��رای آن ک��ه کاندی��دای حزب
جمهوریخواه باشد بیش از حد لیبرال
می دانند.
سناتور مک کین در رقابت های «سه
ش��نبه بزرگ» در ایال��ت های مهم

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

علی الهی

مشاور امالک

آغازگر دوره تازه ای از تش��دید نقض
آزادی اطالع رسانی در ایران دانسته و
به ایام دور پیشین انتخابات مجلس در
چهار س��ال پیش اشاره کرده که طی
آن بس��یاری از روزنامه ها و سایتهای
اینترنتی اصالح طلبان توقیف شدند.
به گزارش این س��ازمان ،طی س��ال
 ٢٠٠٧میالدی بیش از پنجاه روزنامه
ن��گار در ایران تح��ت تعقیب قضایی
ق��رار گرفته اند ،مطبوعات غیردولتی
و مخالف با جناح هوادار دولت تحت
فشار اقتصادی و اداری بوده اند ،وزارت
ارش��اد که خود عهده دار گس��ترش
مطبوعات و حمایت از آنهاست چهار
نش��ریه را پیش از آنکه منتشر شوند
توقیف کرده و دهها نش��ریه در حال
انتشار را نیز پس از توقیف به مراجع
قضائی معرفی کرده است.

آمریکا از جمله کالیفرنیا و نیویورک
و نیز ایلینوی ،نیوجرس��ی ،اوکالهما،
میسوری ،کانکتیکات ،دالور و آریزونا
به پیروزی رس��ید و ضربه سختی را
به آق��ای رامنی که میلیون ها دالر از
ثروت شخصی اش را در این مبارزات
هزینه کرده بود ،وارد کرد.

جتاری و مسکونی
سراسر مونتریال

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  22 :بهمن...
بیست و نهمین
سالگرد انقالب
اسالمی در ایران

معلوم می ش��ود که رقابتی اس��ت یا
نه”.
وی گفت ک��ه در فرصت باقیمانده تا
سوم اسفند ،شورای نگهبان به شکایت
داوطلبان رد صالحیت شده رسیدگی
می کند.
خبرگزاری
مراس��م س��الگرد انق�لاب
اسالمی در ایران برگزار شده همزمان با انتخابات ه��ای ایران
از حض��ور
و در مراس��م تهران محمود دوره نهم مجلس
میلی��و ن
احمدی نژاد در سخنانی بر
ها نف��ر در
ادامه فعالیت هسته ای تاکید
نهاده و به کارشکنی های داخلی اشاره راهپیمایی روز دوش��نبه در تهران و
سایر شهرهای ایران خبر داده اند و به
کرده است.
روز دوش��نبه 11 ،فوریه ( 22بهمن) گزارش خبرگزاری فارس ،قایق های
با بیست و نهمین س��الگرد پیروزی بریتانیایی که س��ال گذش��ته توسط
انقالب اسالمی در ایران مصادف است نیروی دریایی ایران توقیف ش��د نیز
و به همین مناسبت راهپیمایی هایی در مقابل س��اختمان سازمان میراث
در نقاط مختلف سازمان داده شده و فرهنگی در مع��رض دید راهپیمایان
راهپیمایان با شعارهایی حمایت خود قرار داشت.
را از جمهوری اس�لامی ابراز داشته و در این مراسم قطعنامه ای در ده بند
قطعنامه ای را در حمایت از سیاست خوانده و با تکبیر شرکت کنندگان در
میدان آزادی تصویب شد.
های نظام تصویب کرده اند.
در تهران ،روسای سه قوه ،اکبر هاشمی در ای��ن قطعنام��ه ،از جمل��ه ب��ه
رفسنجانی ،رئیس مجلس خبرگان و دستاوردهای اخیر در زمینه فن آوری
رئیس مجمع تشخیص مصلحت ،دبیر هسته ای ،تولید داروهایی برای بیماری
شورای نگهبان و سایر مقامات ارشد های صعب العالج و پرتاب یک موشک
جمهوری اس�لامی در راهپیمایی ها کاوشگر اشاره شده و از آنها به عنوان
“تحقق شعار علمی ما می توانیم” ابراز
شرکت داشتند.
مراس��م نهایی در ته��ران در میدان قدردانی شده است.
آزادی  -ش��هیاد سابق  -برگزار شد و در بخش دیگری از این قطعنامه آمده
محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهور ،که جمهوری اسالمی فراتر از تعهدات
قانونی خود با آژانس بین المللی انرژی
در این مراسم سخنانی ایراد کرد.
رادیو و تلویزیوی��ون دولتی ایران این اتم��ی همکاری کرده و تاکید ش��ده
مراس��م را به طور مفص��ل و همراه با اس��ت که در هر حال ،ای��ران “هرگز
تحت فشار و تحریم ،از فعالیت غنی
تفسیر و شعار پخش کرد.
راهیپمایی س��الگرد انقالب در سال سازی اورانیوم دست نخواهد کشید”.
جاری در حالی برگزار می شود که قرار قطعنامه راهپمیایی تهران سیاس��ت
است انتخابات دوره نهم مجلس حدود های اسرائیل و آمریکا را محکوم می
یک ماه دیگر برگزار شود.
کن��د و در زمینه های دیگر مس��ایل
به همین مناسبت ،موضوع انتخابات منطقه ای ،خواستار حل بحران لبنان
از جمل��ه مهمتری��ن موضوعاتی بود و انتخ��اب رئیس جمه��ور جدید آن
که خبرن��گاران در گفتگو با برخی از کش��ور می شود و با انتقاد از سیاست
مقامات شرکت کننده در راهپیمایی “ن��و محافظ��ه کاران آمری��کا” ،راه
بازگش��ت آرامش به منطقه را خروج
مطرح کردند.
به گزارش خبرگ��زاری دولتی ایران  -نیروهای اشغالگر از عراق و افغانستان
ایرنا  -اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد می داند.
انتخابات مجلس ،خواستار آن شد که این قطعنامه با تاکید بر لزوم شرکت
مس��ئوالن و ناظران انتخاباتی زمنیه مردم در انتخابات ،خواس��تار آن می
شرکت “جریانات مختلف کشور” در ش��ود که در تایید داوطلبان نامزدی
انتخابات مجلس“ ،صالحیت های مد
انتخابات را فراهم کنند.
وی در عی��ن حال نس��بت به حضور نظر قانون اساس��ی ،رهبری و مردم”
گس��ترده م��ردم در انتخاب��ات ابراز مورد نظر قرار گیرد.
اطمین��ان ک��رد و گفت ک��ه “امروز قطعنام��ه از تالش های هر س��ه قوه
هرگونه تفرقه در نظام ما و در اقش��ار ب��ه خصوص رئی��س جمه��ور برای
م��ردم ،برای دش��من قابل اس��تفاده پاسخگویی به “نیازهای واقعی مردم”
خواهد بود”.
قدردانی می کند.
راهپیمایی
قطعنامه
و
رقابتی
انتخابات
‘کار هسته ای متام شده
درحالیکهصالحیتجمعیازداوطلبان
ش��رکت در انتخابات رد ش��ده است ،است’
احمد جنتی ،دبیر شورای نگهبان که محم��ود احم��دی ن��ژاد بخش��ی از
تعیین نهایی تعیین صالحیت ها را در س��خنرانی خود در میدان آزادی را به
اختیار دارد ،انتخابات آینده را “کامال برنامه های هسته ای ایران اختصاص
رقابتی” توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری
ف��ارس ،آقای جنتی
در واکن��ش ب��ه
اظهارات کس��انی که
رد صالحی��ت ه��ا را
ب��ه منزله محدودیت
ام��کان رقاب��ت در
انتخابات دانسته اند
گف��ت ک��ه “قطعا با
مشخص شدن نتایج

داد و مخالف��ان خارجی
این برنامه ها را متهم کرد
که با تصویب قطعنامه شورای
امنیت در ص��دد بودند ایران را
به عقب نشینی وادار کنند اما در این
هدف شکست خوردند.
وی ص��دور قطعنام��ه های ش��ورای
امنیت را تصمیمی اشتباه توصیف کرد
و با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی
از حقوق هسته ای خود عقب نشینی
نمی کند گفت “کار هسته ای از نظر
ما تمام شده است” و افزود دشمنان
ملت جز بازی ب��ا کاغذها و تبلیغات
کاری نمی توانند بکنند.
رئیس جمهور ایران اظهار داشت که
برخی می گویند که “احمدی نژاد در
سیاس��ت خارجی تنهاست و مردم و
مسئوالن ایران مواضع او را در موضوع
هس��ته ای قبول ندارند و عده ای هم
ن��ه از روی فهم و دق��ت بلکه از روی
کینه به ملت و دول��ت با او همراهی
کرده اند”.
آقای احمدی ن��ژاد همچنین افرادی
را متهم کرد که “با دشمن نشستند
و اطالعات داخل کش��ور را به دشمن
دادند ک��ه چرا قطعنامه نمی دهید و
فشار وارد نمی آورید” و گفت که ملت
این افراد را از خود طرد خواهد کرد.
رئیس جمهور ایران افزود که “اگر آنها
به مراکزی از قدرت دسترسی دارند،
تصور نکنند که می توانند از چنگال
عدالتبگریزند”.
اگرچ��ه آقای احمدی نژاد از این افراد
ن��ام نبرد ،ام��ا پیش از این حس��ین
موسویان ،از اعضای سابق گروه مذاکره
کنندگان هس��ته ای ایران که از او به
عن��وان یکی از اف��راد نزدیک به اکبر
هاشمی رفس��نجانی یاد می شود ،به
اتهام جاسوسی هسته ای تحت تعقیب
قرار گرفته است.
رئیس جمهور ای��ران در آنچه که به
منزله تایید تلویح��ی وجود اختالف
نظر داخلی در باره سیاست هسته ای
جمهوری اسالمی است ،گفت “یک
عده ای پیدا شده اند که پول و رسانه
دارند و می خواهند پشت ملت و توی
دل مل��ت را خالی کنند اما نخواهند
توانست”.
آقای احمدی نژاد س��پس از حاضران
در میدان آزادی س��ئوال کرد که آیا
آنان از سیاس��ت دولت او حمایت می
کنند ،که تایید آنان را در پی داشت.
وی در این س��خنرانی فعالیت دولت
خود در زمینه های مختلف از جمله
سیاست های اقتصادی را مطرح کرد
و ب��ه دفاع از کارنام��ه دولت پرداخت
و گفت که مردم از این سیاس��ت ها
حمایت می کنند.
آق��ای احم��دی ن��ژاد همچنی��ن
دس��تاوردهای علمی و فنی در طول
زمامداری خود را مورد س��تایش قرار
داد و از جمل��ه گفت که نخس��تین
ماهواره ساخت ایران تابستان ایران در
مدار قرار خواهد گرفت

شیخ صاحل سیبویه

سیروس
یحیی آبادی

ایران و مشت آهنین سناتور مک کین

Republican presidential candidate US
(Primary) Senator McCain

خدمات حسابداری لوئی

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

1255 Carre Phillip,
bureau 601,

Montreal, Quebec H3B 3G1

Cell..: (514) 652-7623

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

Tel.: (514) 733-9176

پارسوماش
رستوران

انواع غذاهای ایرانی

انواع چلوکباب های کوبیده،
سلطانی ،برگ،
چنجه ،جوجه و...

•

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

7

.99

اسپشیال های هفته:

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

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

همه روزه

4

315-9858

51

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4
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ایـــران...

آن چ��ه كه ش��ده،
ش��ده اس��ت و آب
رفته را نمیتوان به
دكتر حسین
جوی بازگردان��د .از این رو ،اگرها در تاریخ
پاسخ درستی ندارند یا یك پاسخ ندارند.
باقرزاده
یك پدیده تاریخی اگر اتفاق نمیافتاد البته
hbzadeh@btinternet.com
مسیر تاریخ عوض میشد ،ولی به سختی
میتوان نتیجه گرفت كه تاریخ از چه مس��یر
دیگری میگذش��ت .چرا ك��ه در صورت عدم
اتفاق آن پدیده ،چه بس��ا پدیدههای دیگری
رخ میداد كه در مس��یر فعلی تاریخ رخ نداده
است .پاسخ به اگرهای تاریخی گرچه ظاهرا به
گذشته مربوط میشود ولی در واقع ،درردیف
پیشبینیه��ای تاریخی
در سالگرد انقالب ،اقلیت كوچكی آن را همچنان
درآین��ده بش��مار میرود:
در ه��ر دو م��ورد ،وقایعی
جشن میگیرند .اقلیت دیگری مامت میگیرند.
میتوانست ،یا ممكن است،
اكثریت عظیمی  ،اما ،بیتفاوت از كنار آن
رخ دهد كه قابل پیشبینی
میگذرند .بسیاری از كسانی كه در گذشته انقالب
نیست.

اگر انقالب
نشده بود!؟

را شكوهمند میخواندند و آن را غصبشده و
دزدیدهشده مینامیدند نیز دیگر آن را جشن
منیگیرند .سؤال «اگر انقالب نشده بود...؟» در
ذهن بسیاری از اینان راه پیدا كرده است...

به هر ح�ال ،اگرها در
تاریخ زیاد است.

در همی��ن نیم قرن اخیر،
میتوان پرسید:
اگر كودتای  28مرداد رخ
نداده بود،
اگر جان كندی ترور نشده بود،
اگر ال گور در سال  ۲۰۰۰به جای جورج بوش
مینشست،

 ۲2بهمن ۱۳۸۶
تاریخ تكرار نمیش��ود ،و از آن مهمتر ،تاریخ را
نمیتوان با تغییر حوادث یا عواملی جابجا كرد.
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و اگرهای ف��راوان دیگ��ری از این قبیل.
اینها اتفاقاتی است كه میتوانست رخ ندهد و
در نتیجه ،مسیر بسیاری از تحوالت سیاسی به
گونهای دیگر باشد.
اگرهای دیگری هم هست كه فقط عامل زمان
ی
را جابجا میكند و در مسیر تاریخ تغییر اساس 
نمیدهد.
مثال اگر نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی در
آغاز دهه  ۹۰میالدی از هم نمیپاشید یا دیوار
برلن در آن هنگام پایین نمیآمد .این شرایط
ی این
ی اب��دی نبودند ،و لذا روز 
از هیچ منظر 
اتفاقها میافتاد و مسیر تاریخ با خم و پیچهای
دیگری به هم��ان راه میرفت كه اكنون رفته
است .وقایع نوع اول ،اما ،اجتنابناپذیر نبودهاند
و احیانا عوامل نس��بتا كوچكی (مثال ترور) در
وقوع آن مؤثر بودهاند ،و در عین حال مس��یر
تاریخ را عوض كردهاند .پاسخ به اگرهای مربوط
به این وقایع به مراتب سختتر است.
ی مربوط به
از ای��ن رو ،كند و كاو در س��ؤالها 
اگرهای تاریخی بیشتر یك تمرین ذهنی است
و داستاننویسان و فیلمسازان بهتر از پس آن
بر میآیند.
در واقع ،یكی از س��وژههای جالب فیلمسازان
همین است كه با تغییر یك پیرفت (سكانس)
فیلم ،سرآمدهای مختلفی برای آن ایجاد كنند.
یك فیلم معروف انگلیسی چندین سال پیش به
نام «درهای لغزنده» 1همین موضوع را سوژه
خود كرده بود.
در این فیلم ،هنرپیش��ه اصل��ی آن در متروی

لن��دن در لحظهای كه درها بس��ته میش��ود
میخواهد سوار مترو بشود .این واقعهای است
ی هزاران نفر در این ش��هر و
كه همه روزه برا 
بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر اتفاق میافتد و
عمال گاه مسافر موفق میشود خود را به داخل
واگن بیندازد و گاه نه .داس��تان فیلم از این جا
دو مسیر را دنبال میكند ،یكی با فرض این كه
این هنرپیشه به داخل واگن بیفتد و دیگری با
ای��ن فرض كه او بیرون بماند  -و هر یك از این
دو ،زندگ��ی او را به صورت كامال متفاوتیرقم
میزند كه هیچ با دیگری قابل مقایسه نیست.
رون��د تاری��خ را اما نمیتوان به این ش��كل در
صورت تغییر یك پارامتر مشخص كرد .برای این
كار باید عوامل زیادی را ثابت پنداشت.
و تازه ب��ا وجود این نیز هر دو نفری میتوانند
مس��یر متفاوتی را ترسیم كنند ،بدون این كه
الزاما یكی درس��ت و دیگری نادرست باشد .با
این مقدمه نسبتا طوالنی است كه در این جا
به پاسخ سؤال «اگر انقالب نشده بود...؟»
میپردازم.
با این مقدمه باید روشن شده باشد كه نگارنده
هیچ ادعایی در باره درس��تی پاسخهای خود
ندارد .این را پاس��خ من نویسنده به این سؤال
ی برای
بدانید .شما خود میتوانید پاسخ دیگر 
آنبیندیشید.
طرح این سؤال نیز اكنون نابجا نیست.
در سالگرد انقالب سال  ،57اقلیت كوچكی آن
را همچنان جشن میگیرند .اقلیت دیگری ماتم
میگیرند .اكثریت عظیمی ،اما ،بیتفاوت از كنار



آن میگذرند .بسیاری از اینان (به شمول غالب
نیروهایسیاسی فعالدرانقالبوضدجمهوری
اس�لامی) كه در گذشته انقالب را شكوهمند
میخواندند و آن را غصبش��ده و دزدیدهشده
مینامیدند نیز دیگر آن را جش��ن نمیگیرند.
سؤال «اگر انقالب نشده بود...؟» در ذهن
بسیاری از اینان راه پیدا كرده است.
ی پاس��خ ب��ه این س��ؤال بای��د روی چند
برا 
مس��ئله توافق كرد .یكی این كه انقالب ایران
اجتنابناپذیرنبود.
كس��انی كه عكس آن را ادع��ا دارند كاری جز
سرپوش گذاشتن بر مسئولیت كسانی كه در
انقالب نقش داشتند نمیكنند .و اگر این فرض
را نپذیریم طرح سؤال فوق بیمعنا است.
ی كار آمدن
دوم این كه س��یر وقایع را ت��ا رو 
بختیار انجام ش��ده میگیریم و به این س��ؤال
میپردازی��م كه از آن به بع��د در صورت عدم
تحقق انقالب چه اتفاق میافتاد.
س��وم این كه تحوالت بینالملل��یای را كه از
انقالب ایران مس��تقیما تأثیر نپذیرفته نیز از
آن هنگام تا به حال انجام ش��ده میگیریم .با
قید «مستقیما» رش��د بنیادگرایی اسالمی و
پیآمدهای آن (به ش��مول ظه��ور القاعده) را
ی به جز
از این تحوالت مستثنا میكنیم .یعن 
پدیدههایی از این قبیل ،فرض میكنیم سایر
ی به صورتی كه تا كنون پیش
تحوالت بینالملل 
آمده است اتفاق میافتاد .اینها مفروضات ما
است.
ادامه در صفحه 27
ش��ك

پاکستــان

در آستانه انتخابات...

www.fkhatami.com

ب��ا نزدی��ک ش��دن زم��ان انتخابات بی��ش از  1400نف��ر در
پارلمانی درپاکستان ،این کشور شاهد پاکستان انجام شده است.
تشدید تنش های سیاسی است .ولی البت��ه بر اس��اس این نظر
بر اس��اس اظهارات مقامات رس��می سنجی ،پاسخ دهندگان در
پاکستان انتخابات پارلمانی این کشور خصوص اینکه آیا انتخابات
طبق برنامه پیش بینی شده در هجده پارلمانی پیش رو کش��ور
آزادان��ه و منصفانه خواهد
فوریه برگزار خواهد شد.
بود ی��ا نه ،نظرات بس��یار
ب��ا نزدی��ک ش��دن زمان
انتخابات هزاران عکس از ‘کاهش’
متضادیداشتند.
نامزدهای احزاب مختلف محبوبیت از ش��رکت کنن��دگان در
این نظر سنجی همچنین
در خیابانه��ا ،ج��اده ها و
پرسیده شد که آیا پارلمان
وس��ایط نقلیه نصب شده مشرف
جدی��د بایس��تی اقداماتی
است.
به همی��ن گونه ه��زاران
اتخاذ کند که افتخار
محم��د چ��ودری،
عک��س از کاندیداه��ای
رئیس دادگاه عالی
احزاب مختلف به ش��کل
پاکس��تان (عدالت
تقوی��م و پس��ت کارت،
چاپ و به فروش می رسد
عظمی) که از سوی
آقای مشرف از مقام
که بیش��ترین فروش این
خود برکنار شد ،را
عکس��ها متعلق به حزب
در پس��ت خود ابقا
مردم پاکستان بویژه پس از
ترور بی نظیر بوتو رهبر این
کند یا نه؟
تقریبا دو سوم پاسخ
حزب در  27دسامبر سال
 2007است.
دهندگان گفتند که بر این عقیده اند
پاکستان در حالی برای انتخابات آماده که پارلمان جدیدی باید چنین اقدامی
می شود که بر اساس نظر سنجی که را روی دست بگیرد.
از سوی بی بی سی منتشر شده است بر اس��اس این نظر سنجی فقط 15
اکثریت پاکستانیها بر این عقیده اند درصد پاسخ دهندگان از عملکرد آقای
درصورتی که پرویز مش��رف ،رئیس مشرف راضی بودند.
جمهور پاکس��تان از مقام خود کناره این نظر س��نجی برای آقای مشرف و
گیری کند ،ثبات و اوضاع امنیتی در حامیان وی نمی تواند خبر خوشایندی
باشد.
پاکستان بهتر می شود.
این نظر خواهی بر اس��اس پاسخهای بویژه که ترور خانم بوتو و خشونتهایی

مرکز خدمات ارزی

بانکبیناملللی

که متعاقب آن در پاکس��تان رخ داد
وضعیت سیاسی پاکستان بخصوص
انتخاب��ات پارلمانی  18فوری��ه را در
هالهای از ابهام فرو برده است.
بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده
ان��د که اکنون با توجه به تنش��ها در
کشور بویژه در مناطق سرحد و قبیله
ای پاکستان از یک سو و از طرف دیگر
موج همدردی ایجاد شده میان مردم
درخص��وص ترور رهبر ح��زب مردم
پاکس��تان و احتمال نوعی همکاری
بین حزب مردم که بزرگترین حزب
پاکستان اس��ت با حزب مسلم لیگ
(ش��اخه نواز) به احتم��ال زیاد حتی
در صورت تخلفات انتخاباتی از سوی
حامیان ح��زب حاکم ،احزاب مخالف
کنت��رل پارلمان را بدس��ت خواهند
گرفت.
به گفته همین صاح��ب نظران ،این
وضعیت پارلمان و نخست وزیر را که
از سوی آنها انتخاب خواهد شد عمال
در مقابل آقای مشرف قرار خواهد داد؛
نکته ای که بالقوه می تواند تنش در
کشور را افزایش دهد• .
____________________

بامدیریتبیژناحمدی
groupe Golden International Bank

مرکز خدمات ارزی در مونترال
ن

اولی

 انتقال ارز به متام نقاط دنیا ،در کمتر از چنددقیقه با کمترین هزینه
 مرکز تبدیل ارزهای معتبر با بهترین نرخ انتقال ارز به ایران و برعکس با بهترین نرخ درکمترین زمان

 نقد کدولت ردن چک های شما
ی
و
بی
زنسی به نازلترین
نرخ
از تا  400دالر 10 :دالر
400
دالر به باال :فقط %2

استفاده از کارتهای اعتباری برای جابجایی ارز
پول به دست عزیزان تان هرگز دیر خنواهد رسید
Metro: Guy

1906 Ste-Catherine W.

Fax : 514-937-6621

Montreal, QC H3H 1M2

Tel.: 514-937-5192

d out if you are
*** Call me to fin
up to $7,500
eligible to receive
*** !house
m
ea
dr
to buy your

 :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

آموزشگاهرانندگی

Driving
School

مربی ایرانی :با  19سال سابقه کار
کتاب راهنمای رانندگی 2008
به فارسی و تمام رنگی
 هنگام نامنویسی در آموزشگاه بطور رایگاندر اختیار شما قرار می گیرد.

275.00

292-8844

12hr driving

+ car for exam
+Exam CD
+ Farsi Book
--------------------------

 12س��اعت آموزش در اتومبیل با آموزگار
حرفه ای که زبان شما را صحبت می کند.

سوال های
تست تاکسی

&

)(514

SUPER

SPECIAL

تئوری آموزش کامپیوتری

برای خامن ها،
مربی خامن

COOL

2hr driving

Training in exam area
)(henri Bourassa or longueuil
+ car for exam

00
.
5
7
________________________
Villa Maria

7370 Cote-Ste-Luc, # 118
Montreal, QC H4W 1P9
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ایران و کبک...

روز سه شنبه  12فوریه موجی از تلفن ،ایمیل و فکس دوستان و خوانندگان ،از
اقصا نقاط کبک و مونتریال به دفتر پیوند سرازیر شد.
پیام ها همه خبر از درج گزارشی دو صفحه ای در ژورنال دومونرال و نیز ژورنال
کبک می داد؛ گزارش کندوکاو سازمان اطالعاتی کانادا در زندگی خصوصی –و
گذشته -دکتر امیر خدیر ،چهره نام آشنای جامعه ایرانیان مونتریال.
دکتر خدیر همانگونه که آگاهید سخنگوی حزب
(نوپا و چپ) کبک سولیدر است.
ترجمه کامل این گزارش را در همین صفحه می
خوانیم.
پس از تالش فراوان سرانجام دکتر خدیر را از زیر
آوار مشغله های فراوانش دمی بیرون کشیدیم و
شتابزده مراتب را از او جویا شدیم.
حاصل دیدار کوتاه ما را با امیر در زیر مالحظه کنید.
در شماره آینده باز هم کوشش خواهیم کرد به این
موضوعبیشتربپردازیم.
بدیهی است همچون همیشه ،در و پنجره پیوند بر
روی دیدگاه های شما خوانندگان گرامی باز است.
از شما دعوت می کنیم نگاه خود را در حاشیه این
گزارش با ما در میان بگذارید.
در پایان از سیروس یحیی آبادی بخاطر طرح زیبای
کاریکاتور دکتر امیرخدیر و سازمان اطالعاتی کانادا
–زینت بخش روی جلد -سپاس گزاری میکنیم.

www.paivand.ca
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گفتگوی کوتاه با
امیر خدیر

 دکتر خدیر عزیز ،ما اهل تئوری توطئهنیس�تیم ،اما ش�ان نزول گزارش ژورنال
دومونرآلچیست؟
در چشم انداز سیاسی کبک ،در فضای ضد
مهاجری پس از «سازش معقول» و ..پس
از نزدیک به دو دهه ...ناگهان چرا حاال؟

دکتر امیر خدیر

زیر نظر سازمان ضد
جاسوسی کانادا!

س��ازمان ضد اطالعات کانادا مدتهای طوالنی س��خنگوی
حزب «کبک سولیدر» ،امیر خدیر و خانواده اش را ،به دلیل
طرفداری از «سازمان مجاهدین خلق ایران» که امروزه در
چندین کشور به عنوان یک سازمان «تروریستی» شناخته
شده ،زیر نظر داشته است.
خانواده خدیر که از اوائل س��ال های  70از ایران به کانادا
مهاج��رت کردند ،س��الهای زیادی ازاین گروه اس�لامی-
مارکسیستی هواداری کرده است .
برای شناساندن اهداف خود و ا برازمخالفتشان با سرکوب
شدید مجاهدین توسط دولت ایران ،این گروه به سفارت
ها و کنسولگری های ایران ،ازجمله در کانادا حمله کرده،
دس��ت به حمله به افراد و حتی خودس��وزی در مالء عام
زده.
---------------------در طی سالهای  80سازمان جاسوسی و ضد اطالعات کانادا
 CSISمی دانست که سازمان مجاهدین در عراق پناهنده
و توسط صدام حسین مسلح شده است و طرفداران آنها در
مونترال شدیدا فعال اند.
س��ازمان مجاهدین برای فعالیت های خود و طرح برنامه
های ضربتی در اینج��ا و در ممالک دیگر به جمع آوری
پول می پرداخت.
اطالعات بدست آمده توس��ط «ژورنال دو مونرآل» حاکی
برآن اس��ت که  ،نخس��ت ماموران اطالعاتی کانادا منزل
بسیار شیکی را در  Hill Park Circleدر مونت رویال تحت
نظر داش��تند .در پش��ت درهای بسته این محل که ستاد
مجاهدین به حساب می آمد ،صدای دستگاه های مخابراتی
شنیده می شد.

داخل آشغال ها

به خاطر وضعیت جغرافیائی خاص منزل یادشده ومجاورت
با جنگل ،سازمان ضد اطالعات نمی توانست مخفیانه اعضای
مجاهدین را تحت نظربگیرد ،لذا ظرف آشغال آنها مرتبا برای
یافتن اسرار جستجو می شد .سپس سازمان مجاهدین به
س��اختمان دیگری در محله تجارتی بلوار سنت لوران ،در
کافه کوچکی ،تغییر مکان داد .صاحب ساختمان ابوجعفر
خدیر ،پدر امیر ،بود .آن محل تحت مواظبت شدید نیروهای
امنیتی قرار گرفت.
امیر تحصیالتش را در رش��ته فیزیک کنار گذاشت تا تمام
وقت برای مجاهدین فعالیت کند.
بعضی از اعضای سازمان ضد جاسوسی کانادا می خواستند
که برای خنثی کردن سازمان مجاهدین به مرکز آنها حمله
شود ،ولی بعلت این که در کانادا عملی که باعث خونریزی
بشود ،انجام نشده بود ،از سوی مقامات باالتر رد شد.

دستگیری برادر امیر

در ژوئن  2003برادر جوانتر امیر ،امید  39س��اله ،توس��ط
سازمان ضد جاسوسی فرانسه طی عملیات  Theoدر محل
فعالیت های مجاهدین در نزدیکی پاریس دستگیر شد.
امیر خدیر به سرعت یک استشهاد انترنتی خطاب به نیکال
س��ارکوزی ،که وزیر کشور بود ،فرستاد که در آن مخالفت
خود را با دستگیری یک شهروند کانادائی به نام امید خدیر
اعالم میکرد ،بدون آن که ذکر
ادامه در صفحه30 :
کند امید برادر اوست.

 راستش نمی دانم...می دانید در این چند ماهه بحث داغی در رابطه با
سرنوشت سیستم درمانی کبک (مدیکر) در پیش
است.
نیروهای اقتصادی بسیاری قوی و با نفوذی می
خواهند سیستم درمانی کانادا را خصوصی سازی
کنند.
در این میان حزب ما (کبک سولیدر) با موضع
قاطع و روشنی که تا به حال گرفته ،من را تا
حدودی در کانون این مجادالت قرار داده.
در این میان  Journal De Montrealمدتهاست
صفحات خود را به روی چند تن از سرسخت ترین
طرفداران خصوصی سازی سیستم بهداشت باز
کرده.
وزیر سابق  Joseph Facal:PQسخنگوی انستیتوی
اقتصادی مونترال ،خانم Nathalie
 Elghrablyهر هفته در آن روزنامه
اگر هدف
ستون اقتصادی دارند و مرتب بر
مخدوش طبل خصوصی سازی می کوبند.
(انستیتویاقتصادیمونترال
کردن Institut Economique de
حیثیت من  Montrealیک موسسه خصوصی
تبلیغات دست راستی است که
است ...بودجه خود را از شرکت های بسیار
بزرگ و با نفوذی چون Power
من اهل
Corporation، Great West،
در رفنت  London Lifeدریافت می کند).
آیا دفاع قاطعانه من از یک سیستم
از میدان درمانی خوب دولتی در مقابل
نیستم! اشتهای این خصوصی سازان نقشی
در این جنجال دارد ،یا نه ،نمی دانم.
برخی فکر می کنند که هدف این
کار مخدوش کردن حیثیت من یا لطمه به اعتبار
عمومی من است.
هرچه هست ،من و همکاران حزبی من اهل در
رفتن از میدان نیستیم!

 تا امروز چه بازخوردی از این گزارش درشهر و درمحیط کار دریافت داشته ای؟
این گ�زارش چ�ه تاثیری ب�روی فعالیت
سیاس�ی ش�ما در کبک وکان�ادا خواهد
گذاشت؟

بدیهی است که صفحه نگاری و انتخاب عکس ها
اتفاقی نیست و هدفی جز مخدوش کردن اذهان
ندارد .ولی گمان من اینست که برخالف ادعای
گردانندگان نشریات این چنینی ،مردم عادی تا این
حد خام و قابل «مانیپوالسیون» نیستند.
آن هائی که مرا میشناسند و با دیدن عناوین و
عکس ها کنجکاو می شوند ،حتما مقاله را خواهند
خواند و در آن صورت خیلی هم مثبت خواهد بود
برای اینکه در آن مقاله به اهداف آزادی خواهانه
من در آن فعالیت های گذشته پی خواهند برد.
در ثانی سرویس های جاسوسی کانادا و RCMP
در این سالهای اخیر خیلی حیثیت خود را باخته
اند و اصال خوش نام نیستند.
کبکی ها به یاد دارند که حتی Rene Levesque
مورد تجسس سازمان های اطالعاتی کانادا بوده.
در مجموع حزب ها تاثیر کلی این تاکتیک
 Journal de Montrealرا خنثی تلقی میکند.
یعنی در کنار صدمه ای که به چهره سیاسی من
در انظار بخشی از خوانندگان میزند ،این مقاالت
توجه و احترام تعداد زیاد دیگری را هم برخواهد
انگیخت.
من از شما و نشریه شما در خصوص توجهی که به
این امر داشتید تشکر می کنم...
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از مونتریال...

نام رون
الد کینگ ،روزنامه نگار جنجالی و
باسا
بقه
ب
رای
روزن
امه خوانهای فرانسه زبان
کب
ک
آش
ناس
ت .رونالد  50سال پیش از مادری
الیا
ایت یی
و پدر ایرلندی در مونترال به دنیا
آمد ،در نوجو
انی قهرمان هاکی کانادا شد و بعد
تحصیالت
دانشگاهی اش را در رشته علوم
سیاسی به
پا
یان رساند ولی عالقه بی پایانش به
ورزش و روح
بی قرار و انقالبی ایرلندی دست
به دست هم دا
دند و او را به جهان اخبار پرتاب
کردند ،جا
خی
یی لی زود هوش انتقادی و طنز
تند و تلخ ایتا
لیایی ،ارثیه نه کم دردسر ژنهای
خانواده ماد
ری ،توانست توجه خوانندگان را
جلب کند و از
او یک روزنامه نگار موفق بسازد.
رونالد به سه ز
بان ایتالیایی ،انگلیسی و فرانسه
تسلط کا
مل دارد ولی برای نوشتن همیشه
فرانسه را انتخاب کرده است.
وقتی از او
درخواست گفتگو برای “پیوند”،
پرخوانن
ده ترین نشریه فارسی زبان کبک
را کردم
ف
ورا
قبول کرد و در کافه ریکو،
(کافه نادری
مونترال که پاتوق روشنفکران و
هنرمندان
است) در میان سروصدای ماشین
قهوه و آشنای
انی که هرچند لحظه یکبار برای
سالم و علی
ک
و اظهار نظر در باره آخرین مقاله
اش به سرمیز
میآمدند ،به گفتگو نشستیم .او
باصداقت ی
ک روزنامه نگار و با شجاعت یک
قهرمان از آنچه
با چشمان روشن خود دیده بود،
گفت...

 از سانسور شروع کنیم .کیرسانه های جمعی کانادا را کنترل میکند؟ خط
قرمزهای شما چیست و سانسور چگونه انجام
میشود؟

 ما در کانادا سانسور یا خط قرمز آنچنانی نداریم ،مگرپای امنیت ملی در بین باشد و یا موضوعی که انتشارش به
تحقیقات مثال پلیس آسیب بزند .به عنوان یک ژورنالیست
تقریبا همه چیز میتوانی بنویسی به شرط اینکه به بهانه
ای تبدیل نشود که فرد یا افرادی بتوانند به استناد آن
تو را در دادگاه تعقیب کنند .اما اینکه کی رسانه های
جمعی کانادا را کنترل میکند ،کمی پیچیده است .درواقع
این مشکل بزرگ ما ،یا آنطور که من همیشه با دوستانم
میگویم “مشکل غمگین و فاجعه بار” ماست .چون
در رسانه های کبک و یا کانادا ،وسایل ارتباط جمعی
ما وظیفه اصلی شان را انجام نمیدهند .اخبار را از حالت
جدی خارج کرده و به آن جنبه ابتذال میدهند .رسانه
های جمعی در عمل تبدیل به بنگاه های پولسازی شده
اند که برایشان بهره وری بیشتر از اطالع رسانی اهمیت
دارد .آنها اطالعات را دفرمه میکنند و در عمل شرایطی
بوجود میآورند که دیگر درستکاری و وجدان حرفه ای
معنای خودش را از دست میدهد .بخصوص در دهسال
گذشته این روش جدید کنترل بدتر شده است.

 این آنها که میگویید چه کسانی هستند وچطور نظرشان را اعمال میکنند؟

 اینها مالکان رسانه ها هستند .در مجموع ما اینجادو کمپانی بزرگ رسانه های جمعی داریم که رقیب
یکدیگرند .البته چند تایی کوچک و مستقل هم هستند
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من با همکارانم مثل خانواده هستیم .آنها را از
خانواده ام بیشتر می بینم و دوستشان دارم.
بیست سال است با هم در الپرس کار میکنیم.
بقیه را هم در جاهای دیگر
میبینم و از دردشان خبر
دارم .همکارانم از عصبانیت
اشک میریزند .میگویند
 ارسال سریع ارز به ایران برعکسما را مجبور میکنند روی
گفتگوی پیوند با رونالد کینگ خبرنگار الپرس
 تبدیل ارزهای معتبرسوژه های احمقانه کار کنیم و چیزهای
به درد نخور و آبکی بنویسیم و گرنه پول
نمیدهند و کارمان را از دست میدهیم!
به کوشش:
رسانه
آن خط قرمز که سوال کردید برای
Sharif Exchange
های ما در یک کلمه خالصه میشود و
میترا روشن
259B Cote-Vertu
کمپانی
آن پول است! منافع سردبیرها و
St-Laurent, QC H4N 1C8
هاست! این درد ما و خط قرمز ماست!
Cote vertu, Bus 121 E
یک
همین کبکور که مثال زدم در دل
Tél.: (514) 223-6408
Power
کمپانی بزرگتر “ Corporation
Tél.: (514) 561-6408
جمعی
“ است که غول رسانه های
Fax: (514) 223-6409
کاناداست و متعلق به یکی از بیست و دو
فامیلی است که کانادا را کنترل میکنند.
m
کانادا
پدر و پسری که ثروتمندترین افراد
co
e.
g
n
www.sharifexcha
هستند و ژورنال های زیادی دارند.

خط قرمز نشریات ما پول است!

ارز

RONALD KING
LaPresse

 به عنوان یک ژورنالیست کدامرسانه ها را برای اخبار معتبر
که به حساب نمی آیند .برای مثال یکی از غول ها کبکور
میدانی و توصیه میکنی؟
است! “ .”Grand Company de communication

کبکور در همه جای استان کبک ژورنال ها را میخرد،
پست های رادیو و تلویزیون را میخرد و نام آن را همگرایی
عظیم رسانه های جمعی میگذارد .این در عمل یعنی شما
مجبورید به اخباری گوش دهید که کبکور برایتان تدارک
دیده است! مثال شب اخبار ت -و -آ را نگاه میکنید :خبر
اول :زلزله در فالن جا  5000را کشت .خبر دوم :سلین
دیون در جشن عروسی فالنی شرکت میکند! یک بیننده
آگاه از خودش میپرسد آیا شرکت یک خواننده در جشن
عروسی دوستش چه ارزش خبری دارد که در صدر قرار
بگیرد؟! بعد فردا صبح فالن نشریه وابسته به کبکور را
نگاه میکنید می بینید که تازه همین مزخرف را برداشته
و به عنوان مهم ترین خبر جهان تیتر صفحه اول کرده
است! اینجوری است که یک دفعه می بینید سه کانال
تلویزیونی همزمان دارند اخبار بی بو و خاصیتی را پخش
میکنند که کبکور برایشان تولید کرده است! من کبکور را
مثال زدم ولی این درد در هر دو کمپانی بزرگ مشترک
است.

 ولی ژورنالیست ها که مستقل هستند،سندیکا دارند ،اینجا هم که میگویند کشور
آزادی بیان است چطور خبرنگاران نمیتوانند
اخباری که بنظرشان مهم است را پوشش
دهند؟

 این تقصیر ژورنالیست ها نیست .آنها اکثرا مخالفاین وضع هستند ولی قدرتی ندارند .مستقل نیستند.
اینجا قدرت دست رییس بزرگ و حقوق بگیرانش است!
سردبیران ما از طرف ژورنالیست ها انتخاب نمیشوند .آنها
نمایندگان کمپانی ها هستند! روزنامه نگاران نمیتوانند از
موضوعاتی که بنظرشان مهم و جدی است بنویسند بلکه
مجبورند فقط از برنامه هایی بنویسند که از شبکه های
تلویزیونی وابسته آن نشریه پخش میشود وگرنه کارشان
را از دست میدهند .خبرنگار به دفتر نشریه میآید و این
رئیس اش است که تصمیم میگیرد او را کجا و به دنبال
کدام خبر بفرستد .این محدودیت از طریق سردبیرها و
براساس منافع و سلیقه های کمپانی به آنها اعمال میشود.
از این وضع همه در رنجند ولی حتی سندیکای ژورنالیست
ها هم زورشان نمیرسد!
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موسسه مالی
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Elendale & Cote Ste-Catherine

 در میان نشریات جدی ترین گازت است و در میانشبکه های تصویری ،رادیو کانادا ،برنامه ها ،اخبار و ...
ایندواز کیفیت خوبی برخوردارند.

 ولی بخش قابل توجهی از اخبار گازت مربوطبه اسراییل است و آنچه روزانه در آنجا میگذرد!
این خبرها به چه درد ما میخورد؟

 آره ولی دلیلش این است که گازت ژورنال کامیونیتییهودی های مونترال بود که بعدها عمومی شد .مثل اینکه
نشریه شما بشود برای کل مونترال یا کبک ،حتما همیشه
اخبار ایران را در آن بیشتر می نویسید! برای همین
همیشه در اخبار صفحه اول گازت خبرهای اسراییل است!
یهودی های مونترال از قدیمی ترین و هم از آخرین
انگلیسی زبانهایی هستند که در کبک ماندند چون بقیه
بخصوص زمان رنه له وک و جنبش استقالل طلبی کبک
اینجا را ترک کردند .یادم است وقتی من کار روزنامه
نگاری را شروع کردم  3نشریه بزرگ انگلیسی و  4نشریه
فرانسوی اینجا منتشر میشد .امروزه از آنها فقط گازت
مانده است .بقیه مردند و ناپدید شدند.

 از نشریات فرانسوی بگویید ،دووار ،ژورنال دومونترال و مال خودتان الپرس در چه سطحی
هستند؟

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

 مال ما سطح میانی است که در ضمن پرخواننده تریننشریه فرانسه زبان اینجاست .بین دووار که برای اقلیت
باالی جامعه کبک (چریک های جوان دیروز و ثروتمندان
پیر امروز) است و ژورنال دو مونترال که نشریه به اصطالح
«زرد» و پر از اخبار حوادث است و برای طبقه کمتر باسواد
چاپ میشود ،نشریه ما باالنس میزند و طبقه متوسط باال و
پایین را در خود دارد در ضمن که میخواهد خوانندگان آن
دو را نیز به سمت خود بکشد.

استخدام

آیا از کارت در روزنامه الپرس راضی هستی؟ از
خاطرات تلخ و شیرینت بگو!

UNIGLOBE Voyages Lexus

تخصص من در ورزش است .جهان ورزش همه آنها و
بخصوص هاکی .من خبرنگار روزانه اکسپو کانادا بودم
تمام لحظات آن را هر روز گزارش کردم .بیست سال در
سفر بودم .همه جا رفته ام ولی حاال فقط در محله های
مونترال سفر میکنم .عاشق ژورنالیسم هستم اگرچه در
این کار اعصاب دائم در کشش و تشنج است بخصوص
هربار که یکی از مطالبم چاپ میشود نمیتوانم از عصبانیت
آن را نگاه کنم! در الپرس نسبتا آزادم .سردبیرم عاشق
نوشته های من است .هرچه بخواهم مینویسم ولی البته
اگر چیزی بنویسم که بعد کسی مرا «سو» کند و نشریه
مجبور شود مانند دفعه قبل  5میلیون دالر برایم وثیقه
دادگاه بگذارد ،دیگر معلوم نیست باز هم همین قدر مرا
دوست داشته باشد!

 مگر علیه کی نوشته بودی؟ چی نوشتهبودی؟!

 او میلیاردری است که همه او را میشناسند .از مننخواهید اسمش را بیاورم چون تازه دردسرش تمام
شده! در موردش نوشتم او یک دیکتاتور کوچک است.
وکیلش هم من و نشریه را با هم «سو» کرد! گفتند کلمه
“دیکتاتور” توهین است! این را هم بگویم که این فرهنگ
«سو» کردن قبال در کانادا نبود ،این ورزش جدیدی است
که از امریکا وارد شده! آنجا هر  5دقیقه یکنفر دیگری را
«سو» میکند! “اگر یک کلمه دیگر علیه من بنویسی تو
را سو میکنم”!

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



 نتیجه به کجا رسید؟ کسی از شما حمایتکرد؟

 همه با من موافق بودند ولی هیچکس جرات نکرد بهنفع من قدم جلو بگذارد حتی مالک نشریه و سردبیرم.
البته هیچکدام هم حاضر نشدند علیه من در دادگاه
صحبت کنند .شاکی من صاحب چندین مغازه و بیزنس
است و تهدید کرده بود که دیگر به نشریه ما آگهی
نمیدهد ،نشریه هم ترسید و کوتاه آمد .بعد هم مجبور
ادامه در صفحه30 :

___________________________
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...
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‘مرگ گران است،
مجبوریم زنده مبانیم’

Maison de Voyages
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Farnaz Motamedi

Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

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

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













































































Avocat-Lawyer




























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

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




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

ب��ا افزایش تورم و تجم��ل گرایی در
ای��ران هزینه های مربوط به مراس��م
ترحیم به دغدغه های اقتصادی مردم
اضافه ش��ده و افراد دارای بضاعت کم
مالی یا باید پیش از اینکه با این دنیا
خداحافظی کنند ،به فکر هزینه های
مربوط به جهیزیه آخرت باش��ند و یا
باالجب��ار خانواده آنه��ا چنین هزینه
هایی را متقبل می شوند.
امروزه بستگان و اقوام فردی که یکی
از نزدیکانش��ان فوت شده ،غیر از غم
فراق عزیز از دست رفته ،به حال خود
و هزینه هایی که به گردنشان افتاده
نیز می گریند.
این اف��راد مجبورند کلیه هزینه های
مربوط به یک هفته مراس��م را تقبل
کنند ،که به آنها باید مخارج تهیه قبر،
غسالخانه ،اتوبوس ایاب و ذهاب ،چای،
حلوا و وعده های مختلف غذایی برای
عزاداران را هم اضافه کرد.
در س��ال ه��ای اخیر و با گس��ترش
فرهنگ چش��م و هم چشمی ،صنف
جدی��دی در ایران و به وی��ژه تهران
متولد شده که کلیه خدمات مربوط به
مجالس ترحیم را با هزینه های گزاف
انجام می دهند.
این موسس��ات که م��ردم را به مرگ
آبرومندانه دعوت می کنند ،مراس��م
عزاداری را به باش��کوه ترین ش��کل
ممکن برگزار می کنند ،البته اگر پول
کافی برای این کار داشته باشید.
اگر متوفی در بیمارستان فوت کرده
باش��د ،همان جا جواز دفن صادر می
شود و اگر فرد در خانه فوت کند این
موسسات با دعوت از یک پزشک برای
مرده جواز دفن صادر می کنند.
برگزاری مراسم در یک مسجد معتبر،
تهیه میوه های مرغوب ،حلوا و خرما با
تزئینات ویژه و گل آرایی ،مداح و شام
و ناهار از جمله خدماتی است که این
موسسات در قالب خدمات عزاداری به
مراجعان خود ارائه می دهند.
هزینه مداحان این مراسم نیز بسته به
میزان شهرت مداح از ساعتی ۳۰هزار

اکنون در
خدمت شما
هموطنان
گرامی

همه نوع اقالم
و اجناس ایرانی وشرقی

 7روز هفته

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

همین امروز از مغازه ما دیدن کنید....

861-5681

Tel.:
)(514

Epicerie Nouveau Main

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

St-Laurent

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

تومان ت��ا  ۶۰۰هزار تومان و
حتی بیشتر متغیر است.
بر اس��اس امار رسمی حدود
 ۳۰۰موسسه فقط در تهران
متولی این مراسم هستند ،اما
آمار غیر رس��می ارقام بسیار
باالتری را نشان می دهد.

هزینه دو ساعت گریه:
 ۲۵هزار تومان

سنگ قبرهای
هنری

ه��ر چند که س��ازمان بهش��ت زهرا گل فروش��ی ها هم از این ب��ازار بی
قطعاتی محدود را به صورت رایگان در نصیب نیس��تند و یک تاج گل بزرگ
اختیار مردگان تهرانی قرار می دهد ،می تواند تا چند میلیون تومان هزینه
اما قیمت قبر بس��ته به قدمت،
داشته باشد.
مرغوبیت و موقعیت جغرافیایی
موسسات خصوصی برگزار
ض
کننده مراسم
آن متفاوت است و می تواند تا جه
ز
ن
ه
ا
 15میلیون تومان نیز برسد.
ترحیم،مشکل
ی
ح
ر
ف
قیمت
سنگ قبر نیز دارای
متوفیانی را که
ها
ی
ارزان
اس��ت.
های متفاوتی
دارای بس��تگان
۸۰
ح��دود
مزار
س��نگ
ترین
زیادی نیستند نیز
های
جنس
و
دارد
قیمت
تومان
هزار
حل کرده اند.
و
ظرافت
به
بسته
گرانیتی
تر
مرغوب
این موسسات با استخدام افرادی که
نوع کاری که بر روی س��نگ شده ،تا گریه کن یا ضج��ه زن نام گرفته اند
میلیون ها تومان هم می تواند هزینه به مجلس ح��ال و هوای خاصی می
داشته باشد.
بخشند.
هزینه دو ساعت گریه حدود  ۲۵هزار
تومان است و اگر فرد گریه کن حرفه
عزاداری جتملی
ای تر باش��د یعنی بتوان��د خود را به
جدیدا در ش��هرهای ب��زرگ به ویژه خوبی به غش بزند ،ممکن است این
تهران آرایش��گاه ها نیز به افرادی که هزینه به  ۵۰هزار تومان نیز برسد.
قصد شرکت در مراسم ترحیم دارند ،هر چن��د که ای��ن گونه موسس��ات
مشکل خانواده های مرفه را در زمینه
خدمات گریم ارائه می کنند.
این آرایشگاه ها که پیش از این فقط برگزاری یک مجلس عزاداری با شکوه
به آرایش بانوان و تازه عروس��ان می حل کرده اند ،اما کم نیستند کسانی
پرداختند ،امروزه با نوع خاصی گریم که حتی پول کافی برای مراسم کفن
ان��دوه خاصی به چهره فرد عزادار می و دفن و حتی تهیه قبر س��اده را هم
دهند.
ندارند.
های
فروشی
ش��یرینی
به
سری
اگر
این در حالی اس��ت ک��ه هزینه یک
مناط��ق ش��مالی تهران ک��ه عمدتا مراسم س��اده یک هفته ای ترحیم با
ساکنان این مناطق از توان مالی باالیی هزینه مجلس عروس��ی ه��م خوانی
برخ��وردار بوده و قش��ر مرفه جامعه داش��ته و به چند میلیون تومان می
محسوب می ش��وند بزنید ،بخشی از رسد.
ویترین به ش��یرینی های مربوط به
سیامکقاسمی
مراس��م عزاداری اختصاص داده شده
که با ربان سیاه رنگ و به گونه زیبایی
تزیین شده است.

HAQUE

Contract
of Min. 1 year
CONSULTANTS

ÝŠ l£ f

)ax included
year
Riaz/Haque

قدیمی ترین فروشگاه مدیترانه ای و شرقی مونتریال

احلداد سابق
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De L'eglise

4216 Wellington, Suite 207

Verdun, Qc., H4G 1V9

Tel: (514) 362-0382
Commissionaire for Oaths
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فرد
شماره دو
حز 
باهلل

خاورمیانه...

حزبالل��ه لبن��ان ی��ک
فرمانده کلیدی به شمار
میرفت.
اسرائیل هر نوع
قتل عماد ُمغنیه؛ واکنش حزباهلل چه خواهد بود؟
دخالت در قتل آقای مغنیه
را رد کرده است.
حزبالله لبنان ط��ی بیانیهای اعالم به همین علت به صورت مخفی زندگی
اس��راییلی ه��ا معم��وال
کرد که عم��اد مغنی��ه از فرماندهان میکرد.
مس��ئولیت عملیاتی را که خ��ارج از
بلندپایه این گروه در دمش��ق
در واقع ،دولتهای آمریکا و سرزمینهای فلسطینی علیه رهبران
به قتل رسیده است .حزبالله رابط اصلی اسرائیل بسیاری از حمالت گروههای مخالف آنها انجام ش��ود ،به
قتل آقای ُمغنیه را به اسرائیل حزباله ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی عهده نمیگیرند ،اما طبق یک عرف
نسبت داد.
در سه دهه گذشته را به آقای غیر رس��می ،هنگامی که اس��رائیل
لبنان با
دخالت خ��ود را در ای��ن حمالت به
ُمغنیه نسبت میدهند.
خبرگزاریها گزارش دادهاند
ایران
ی کند ،مسئول
انفجار در مقر تفنگداران طور رسمی تکذیب نم 
که عماد مغنیه در محله کفر
سوس��ه در پایتخت سوریه به
دریایی آمریکا در بیروت حمله شناخته میشود.
علت انفجار خودرو حامل وی به قتل در سال  ۱۹۸۲که منجر به کشتن به هر حال از نگاه س��وریه ،حزبالله و
حدود دویس�ت نفر از آنان ش�د ،حماس ،قتل آقای مغنیه مسئولی جز
رسیده است.
کفر سوس��ه یک محله مس��کونی در ربودن هواپیم�ای خطوط هوایی اس��رائیل ندارد ،گو اینکه به نظر نمی
دمشق است و گفته میشود شماری ت�ی .دبلی�و .ای آمریکا در س�ال رسد س��وریه در مقابل این قتل اقدام
از رهبران در تبعید حماس نیز در این  ،۱۹۸۵انفجار در سفارت اسرائیل خاصی را علیه اسرائیل انجام دهد.
در بوئنوس آیرس در سال  ،۱۹۹۲رهبران تبعیدی حماس در دمش��ق
محله سکونت دارند.
اغلب رسانهها ،آقای مغنیه را به عنوان بم�ب گ�ذاری در مق�ر یهودیان اما قتل آقای مغنی��ه را زنگ خطری
فرد شماره دو حزبالله معرفی کرده آرژانتین (آمیا) در سال  ۱۹۹۵که برای خود خواهند یافت .از نگاه آنان،
و او را فرمانده عملیاتی و امنیتی این  ۹۵کش�ته به جا گذاشت ،ربودن وقتی که عوامل اس��رائیل توانستهاند
دو سرباز اسرائیلی در سال  ۲۰۰۶در خودرو ش��خصی یک رهبر مخفی
گروه دانستهاند.
آقای مغنیه از سالها پیش در فهرست که به جنگ اس�رائیل و حزبالله حزبالله بمب کار بگذارند ،تکرار این
مورد تعقیب پلیس ف��درال آمریکا و منجر شد ،از جمله عملیاتی است عمل علیه رهبران حماس نیز امکان
نهادهای امنیتی اسرائیل قرار داشت و که اسرائیل و آمریکا ،آقای مغنیه پذیر خواهد بود .از این جهت احتمال
را به طراحی و یا دخالت موثر در اینکه رهبران تبعیدی حماس و جهاد
آنها متهم کرده اند.
اسالمی در دمشق برای دورهای مخفی
در رسانه ها از آقای مغنیه در عین شوند و یا بر شدت حفاظت امنیتی از
حال به عنوان رابط اصلی حزبالله خود بیفزایند ،بسیار است.
لبنان با جمهوری اسالمی ایران یاد واکنش حزبالله به قتل آقای مغنیه اما
از هز جهت قابل اهمیت است .احتمال
شده است.
عماد مغنیه در سال  ۱۹۶۲در شهر اینکه حزبالله برای انتقام از این قتل،
تی��ره لبنان به دنیا آم��د و در دوره عملیاتی را علیه اس��رائیل انجام دهد،
حضور سازمان الفتح در لبنان ،یکی وج��ود دارد ،اما اینکه حزبالله از چه
از معتم��دان نزدیک یاس��ر عرفات نقط��های بخواهد به اس��رائیل حمله
رهبر فقید این گروه شد.
کند ،مساله پیچیدهای است.
پس از خ��روج نیروهای س��ازمان اگ��ر حزبالله بخواهد از مرز لبنان به
آزادیبخش فلس��طین از بیروت در اس��رائیل حمله کند ،عمال به معنای
سال  ۱۹۸۲آقای مغنیه همچنان در نقض قطعنامه  ۱۷۰۱شورای امنیت
لبنان ماند و به جنبش امل پیوست .تلق��ی میش��ود و خط��ر رویارویی با
گفته میشود آقای مغنیه و حسن نیروه��ای حاف��ظ صل��ح بینالمللی
نصرالله پس از جدایی از جنبش امل (یونیفیل) را در پی دارد .حتی اگر این
به طور مش��ترک حزبالله لبنان را رویارویی نیز ص��ورت نگیرد ،احتمال
بنیانگذاشتند.
واکنش شدید اس��رائیل به آن مانند
از این رو ،عماد مغنیه در تشکیالت تابستان سال  ۲۰۰۶وجود دارد چیزی

هادی اسالمی وطن

در خدمت هموطنان گرامی
تصمیم از شما
فعالیت از ما

خدمات ما شامل سرمایه گذاری های
مختلف در زمینه های:

Specialist in
Investment,
& insurance
mortgages

سهام -وام مسکن -بیمه

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

Hadi Islamivatan, B.Comm, B.A

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

Hadi.Islamivatan@ investorsgroup.com
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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

که بعید اس��ت حزبالله در
شرایط حاضر از آن استقبال
کند.
حزبالل��ه اما اگ��ر بخواهد در
خ��ارج از خاک لبنان به منافع
اس��رائیل حمله کن��د ،در آن صورت
بحث “تروریستی” بودن این گروه بین
اسرائیل و حامیانش باال خواهد گرفت

و دس��ت اس��رائیل را برای ضربه زدن
ب��ه این گروه در داخل خاک لبنان باز
خواهد کرد.
با توجه به این پیامدها ،احتمال اینکه
حزبالله بخواهد از درگیری مستقیم با
اسرائیل بپرهیزد و در عوض ،از موضوع
قتل آقای مغنیه در نزاع داخلی لبنان
سود جوید ،بیشتر است.

ب��ه نظر میرس��د قتل آق��ای مغنیه
همدردی بخش��ی از جامع��ه لبنانی
با حزبالله را بیش��تر کن��د و این در
شرایطی که حزبالله و متحدانش رو
در روی دولت لبنان قرار گرفتهاند ،به

احمد زیدآبادی

تحلیلگرمسایلخاورمیانه

پیام محبت

برای همزبانان مسیحی و مشتاقان شناخت خدا
افغانی و تاجیک و دیگر اقلیت های مقیم مونتریال
کلیساهای فارسی زبان مونتریال آغوش پرمهر عیسای مسیح
را به سوی شما بازنگهداشته

و از شما دعوت می نماید جهت همکاری روحانی

و خدمات اجتماعی به جمع ما پیوسته ،از امکاناتی که خداوند

?



برای ما در نظر گرفته ،کمال بهره را ببریم.

کشیش جالل عادل
TEL.: 514-999-5168

?
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ایران کوتاه...

قوه قضائیه ایران:
جامعه به بیماری
کثرت جرائم مبتالست

آیت الل�ه محمود
شاهرودی ،رئیس
قوه قضائیه ایران
گفت ک�ه جامعه
دچ�ار بیم�اری
مزم�ن کث�رت
جرائم و تخلفات
ش�ده اس�ت که
حاصل آن افزایش سال به سال و حتی
روز به روز پرونده ها در دستگاه قضایی
است.
او تاکید کرد که همه باید برای درمان
این بیماری تالش کنند .بهگزارش ایرنا،
رئیس قوه قضائی�ه در دیدار با اعضای
هیات مدیره کان�ون وکال گفت :وجود
میلیونی پروندهها و شکلگیری جرائم
و تخلف�ات متعدد ازبیماری سیس�تم
حقوقی واجرایی حکایت دارد.
به گفته او “تمام دلسوزان نظام باید به
دنبال چرایی این مساله و پیشگیری از
آن باشند و دس�تگاه قضایی را دراین
زمینه کمک کنند”.
بهم�ن کش�اورز ،حقوق�دان و وکیل
دادگس�تری در این باره به بی بی سی
گفت که هر چند آمار دقیقی در دست
نیست ،ولی تعداد پرونده ها و گزارش
های منتشر شده در مطبوعات حاکی
اس�ت که جرائم علیه اشخاص و اموال
افزایش یافته است.
او از نمونه های ای�ن گونه جرائم انواع
س�رقت ،کیف قاپی ،اختلاس ،جرائم
جنس�ی توام با تج�اوز و آدم ربایی با
مقاصد مالی را ذکر کرد که به ش�دت
افزایش یافته است.
آقای کشاورز درباره انگیزه عامالن این
جرائم گفت که مسائل اقتصادی حرف
اول را می زند؛ همچنین بیکاری ،اعتیاد
و مهاجرت از روستا به شهر و اختالفات
طبقاتی که در نتیجه مهاجرت بروز می
کند ،این گونه جرائ�م را به همراه می
آورد.

مصرف باالی انرژی در ایران
 5برابـر
میانگیـن
بین املللی

به گفت��ه یک عضو کمیس��یون انرژی
مجلس ایران ،میانگین مصرف انرژی در
این کشور پنج برابر میانگین بین المللی
است.
حس��ین آفریده ،نماینده مجلس ایران
همچنین رش��د باالی مصرف انرژی در
ایران را مشکلی عمده اقتصاد این کشور

عنوان کرده است.
آقای آفریده گفت ،در ایران یک چهارم انرژی قبل از آن که به دست
مصرف کننده برسد ،هدر می رود.
مصرف س��وخت به ویژه گاز در ایران در هفته های اخیر به دلیل
سرمای هوا بسیار باال بوده تا جایی که مصرف گاز طبیعی در شهر
تهران طی یک روز از روزهای سرد ژانویه (دی ماه) به  67میلیون
متر مکعب رس��ید و حتی بیم آن می رفت که مصرف زیاد باعث
قطعی یا سهمیه بندی گاز شود.
کارشناس��ان می گویند با تنظیم درجه شوفاژ ،هدر ندادن حرارت
وسایل گرمایی ،مسدود کردن درزهای باز پنجره ها و حتی لباس
گرم پوشیدن می توان در میزان مصرف انرژی صرفه جویی کرد.

روسیه از میلیاردها دالر بدهی عراق
صرفنظر می کند

روس��یه موافقت کرده است از بخش اعظم طلب های خود از عراق
که به  13میلیارد دالر می رس��د ،صرف نظر کند .تاریخ این طلب
ها به دوره ای بر می گردد که شوروی سابق دارای روابط نزدیکی با
صدام حسین رهبر پیشین عراق بود .موافقت نامه در این باره ،توسط
آلکسی کودرین ،وزیر دارایی روسیه و هوشیار زیباری ،وزیر خارجه
عراق که از مسکو دیدن کرد امضاء شد.

‘القاعده نوجوانان عراقی را
آموزش می دهد’

یک نوار ویدیویی که گفته می شود
حاوی آم��وزش عملی��ات نظامی و
تروریس��تی به گروه��ی از کودکان
عراقی است منتشر شده است.
در ای��ن نوار ویدیوئ��ی ،که به گفته
نظامیان عراق��ی و آمریکایی در ماه
دس��امبر سال گذش��ته و در جریان
حمل��ه به یک��ی از مخفی��گاه های
مظنونین به عضویت در شبکه القاعده
به دست آمد ،گروهی از پسران کمتر
از یازده س��ال دیده می شوند که به
نظر می رسد در یک تمرین نظامی
شرکت دارند.
این کودکان به طپانچه ،تفنگ رزمی،
مسلسل و نارنجک انداز مسلح هستند
و در تمرین عملیاتی مانند حمالت

ژازه تباتبایی در گذشت

ژازه تباتبایی ،نقاش و مجس��مه س��از  77ساله و سر شناس
ایرانی روز ش��نبه  9فوریه ب ه دلیل عوارض ناش��ی از عفونت
ریه ،مش��كالت قلب ،كلیه و دستگاه تنفسی چشم از جهان
فروبست.
آقای تباتبایی بیش از  40جلد كتاب ش��امل داس��تانهای
فولكلور ،رمان ،شعر ،نقدهای هنری و نمایشنامه منتشر كرد.
پایهگذاری و مدیریت گالری هنر مدرن ایران یا گالری “هنر
جدید ” از جمله اقدامات موثر ژازه تباتبایی در عرصه هنرهای
تجسمی ایران محسوب می شود.
نقاشی ها و مجسمه های این مجسمه ساز فقید ایرانی در موزه
ها و کلکس��یون های شخصی مانند موزه لوور پاریس ،موزه
مترو پولیتن نیویورک ،موزه هنرهای معاصر تهران ،پریوات
کلکس��یون آلمان ،گالری سیحون تهران ،مجموعه شخصی
فرح دیبا ،ملکه س��ابق ایران ،امیر عباس هویدا ،نخست وزیر
پیشین این کشور و برخی دیگر از دوستان وی موجودند.
خسرو سینایی ،کارگردان ایرانی تا کنون دو فیلم با نام های
ش��رح حال و کوچه پاییز از زندگی ژازه تباتبایی س��اخته و
نمایش داده است.

و تزئین سفره عقد

عکــاسی ،ویدئو ،دی جی،
گل ،کیک و...
شیرین افشاری
Shirin Afshari

Tel.: 450.689.4393
Cell.: 514.993.6843
sofre_aghd@yahoo.ca

www.sweetwedding.ca

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

majzachi@sutton.com

هنوز انقالب فرهنگی به معنای
واقعی اجنام نشده است
سر لشکر حس��ن فیروز آبادی ،رییس
ستاد کل نیرو های مسلح ایران گفته
است که با وجود تشکیل کمیسیون
ه��ا و کمیته های انق�لاب فرهنگی،
هنوز انقالب فرهنگی به معنای واقعی
انجام نشده است.
سر لشکر فیروز آبادی در مشهد گفت:
“نهضت نرم افزاری و تولید علم واجب
اس��ت زیرا ما می خواهیم کش��ور خودرا مطابق تفکر اسالمی
بسازیم’’.
پیشتر سرلشگر محمدعلی جعفری ،فرمانده سپاه پاسداران نیز
در جمعمسئوالنبسیجدانشجویییکصددانشگاهایران،خواستار
تغییر محتوای دروس علوم انسانی در دانشگاهها شده و گفته بود:
“در علوم انسانی باید مبانی اسالمی و متناسب با فرهنگ بومی
ایران تدریس شود ،این محتوایی است که امروز در علوم انسانی
در دانش��گاه های کشور وجود ندارد ،از این رو وظیفه شماست
که در این راس��تا گامهای مؤثری برداری��د و این نیاز انقالب را
برطرف کنید”
سر لش��گر جعفری همچنین گفت“ :در سال  ۵۸هنگامی که
دانشگاه تهران بسته شد ،هدف ما از بستن دانشگاه همین بحث
علوم انسانی بود اما متأسفانه از آن موقع تا کنون کار اندکی در
این رابطه انجام شده اس��ت ،البته تغییر محتوای دروس زمان
بر اس��ت ولی هیچگاه نباید فراموش شود که یکی از مشکالت
اصلی است”.

انفجار توسط دو زن با
"عقب ماندگی ذهنی"
خردسال عراقی به منظور عضوگیری
از میان نوجوانان بوده است.
به گفته سخنگوی نظامی آمریکا در
عراق به نظر می رسد که این کودکان
ربوده و وادار به نقش پردازی در این
فیلم شده باشند.

محیط ‘تروریست پرور’
گفته می ش��ود برخی خانواده های
عراقی عضو شبکه القاعده هستند و
احتماال کودکان ای��ن خانواده ها در
محیطی رش��د می یابند که پرورش
دهنده نس��ل بعدی تروریست های
القاعده است.
س��خنگوی وزارت دف��اع عراق تهیه
چنین فیلم هایی را نش��انه ضعف و
درماندگی ش��بکه القاع��ده توصیف
کرده است.

مرکزآموزشی
بزرگساالن

گالیــله

برای ترم
بهـاری

وی گفته است که شورشیان القاعده
برای ادامه عملی��ات گروگانگیری و
تامین نیازهای مال��ی خود از طریق
باجگی��ری ب��ه اس��تفاده از کودکان
متوسل شده اند.
هفته گذش��ته ،مقامات پلیس بغداد
اعالم کردند که دو انفجار انتحاری در
بازار فروش حیوانات در بغداد که به
کشته شدن حدود هفتاد نفر و زخمی
شدن شمار دیگری منجر شد توسط
دو زن به اجرا در آمده بود.
گ��زارش های بعدی حاکی از آن بود

ک��ه این دو زن گرفتار عقب ماندگی
ذهنی بودند و طراحان این حمالت
مواد منفجره را به آنان بسته و به محل
انفجار اعزام داشته بودند و سپس این
بمب ها را از راه دور منفجر کردند.
با اینهمه ،تا کنون گزارش��ی از بهره
برداری از کودکان عراقی در عملیات
تروریستی در این کش��ور در دست
نبوده است.
------------

GALILEO ADULT CENTRE
10921 Gariépy
Montreal-Nord, QC. H1H 4C6
Tel: 514-721-0120

SPRING REGISTRATION 2008
All classes start March 25, 2008

BASIC ENGLISH LITERACY COURSES
March 10, 11, 17, 18, 2008
9:00 a.m. to 12:00 p.m. and 6:00 p.m. to 8:00 p.m.
DAY CLASSES - Monday to Friday 8:30 a.m. - 12:30 p.m.
EVENING CLASSES - Mon. Tues. Wed. 6:30 p.m.- 9:30 p.m.
Registration Fee: $30.00 plus purchase of books

نامنویسی
می کند:

DOCUMENTS REQUIRED:
Canadian Citizenship Card
Permanent Residence Card
)Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA
IMM 5292 / IMM 1000

ACADEMIC COURSES SECONDARY 1 TO 5
March 10, 11, 17, 18, 2008
9:00 a.m. to 12:00 p.m. and 6:00 p.m. to 8:00 p.m.
Registration Fee: $80.00
N.B. Students who are under the age of 18 as of July 1, 2007 must be
accompanied by a parent.

* †Cell: (514) 924-5055 ã¼±› wZz äÅÁ
…®x£½ Zf dfzò
‹® ¬ jz®• z
groupe sutton-royal inc.
courtier immobilier agrée
3869 des Sources, Suite 110
DDO, QC., H9B 2A2

دولت افغانس��تان می گوید در اثر سردی هوا و بارش
برف در مناطق مختلف کش��ور ،تاکنون بیش از هزار
نفر جان داده اند.
کریم خلیلی ،معاون دوم رئیس جمهور افغانستان ،می
گوید راههای ارتباطی برخی از والیات و ولسوالی ها
هنوز بسته است و دولت توان ندارد که به تمام آسیب
دیدگان کمک کند.
او گفت“ :اعتراف می کنم که اگر خود مردم افغانستان
به کمک آسیب دیدگان نرسند".
آنگونه که آقای خلیلی می گوید هنوز آمار تلفات کامل
نیست و به نظر می رسد که با گذشت زمان ،این رقم
بیشتر شود.
وی در یک نشست خبری از تمام تاجران افغان خواست
برای کمک به آسیب دیدگان همکاری کنند.
از س��وی دیگر محم��د امین فاطم��ی ،وزیر صحت
(بهداشت) افغانستان ،گفته است که صدها تن مواد
کمکی برای آسیب دیدگان از سوی کشورهای مختلف
به زودی به این کشور می رسد.
آقای فاطمی گفت“ :ژاپن حاضر است به ارزش 200
هزار دالر به آسیب دیده ها کمک کند و کمک های
این کشور در همین هفته می رسد“.
او افزود“ :صندوق جمعیت سازمان ملل کمک های
خود را به وزارت صحت تسلیم کرده است و یک هیات
کشور ترکیه در حال بازدید از افغانستان است .دهها
تن مواد کمکی وعده کرده اند که در آن دارو ،کمپل
(پتو) و مواد غذایی شامل است”.

مسلحانه ،گروگانگیری و قتل گروگان
ها شرکت دارند.
مقام��ات آمریکای��ی امیدوارن��د که
نمایش این ن��وار ویدیوئی طرفداران
گروه های تندرو اسالمگرا در عراق را
قانع کند دست از حمایت از این گروه
ها بردارند.
در یک صحنه از ای��ن نوار ،کودکان
مس��لح ک��ه در تمری��ن عملی��ات
گروگانگیری ش��رکت دارند طپانچه
ای را پش��ت گردن یک مرد قرار می
دهند و او را وادار می کنند روی زمین
زانو بزند.
نظامیان آمریکایی معتقدند که هدف
گ��روه های شورش��ی از تهی��ه این
فیلم ها توزیع آنها در میان کودکان

کلیه خدمات عروسی

çœÂ¼±› z }f£¨† të›Z

سرما در افغانستان’بیش از
هزار’ قربانیگرفتهاست
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DOCUMENTS REQUIRED:
Original Birth Certificate
Canadian Citizenship or Permanent Residence Card
)latest transcript (relevé de notes
passport size photo.
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سالگرد انقالب...

بزرگ کش��ور به کار
افتاد .دهه سیاه شصت بزرگترین موج
هنوز اولین بهار انقالب نرس��یده بود مهاجرت ایرانیان در تاریخ معاصر را در
که خلق به تفاوت های پی داشت.
عمی��ق خواس��ت های شاید برخی در آرزوی برافتادن نظام
سیاس��ی ،اجتماع��ی و جمهوری اس�لامی ،نوستالژی اتحاد
فرهنگی در بین صفوف یکپارچه مردم علیه رژیم پیش��ین را
حمیدفرخنده
خ��ود پ��ی ب��رد ،اولین داشته باشند .اما انگار انقالب پادزهر
 ۲۹س��ال پیش در چنی��ن روزهایی درگیری نیروهای سیاسی با حزب الله خود را در خود داشت .در چشم انداز
طوفان انقالب در اوج خود بود.
تازه تولد یافته در بهار انقالب صورت تحوالت سیاسی کشور ،تکرار تجربه
اتح��اد یا “وح��دت کلم��ه”ی تمام گرفت ،روسری یا چادری که بسیاری انقالب بس��یار بعید به نظر می رسد.
نیروهای سیاس��ی سرانجام
ام��روز راه��ی که ب��رای تحول
رژیم ________________
سیاس��ی برگزیده می شود به
سلطنتی را بسیار زودتر آنچه که
“وحدت کلمه”:
همان می��زان مورد توجه مردم
در آن روزها پیش بینی می شد،
برانداخت.
و نیروهای سیاسی است که نوع
پراکندگی امروز نیروهای
نظام جایگزین و حتی پیشینه
س��ال ها قبل از آن هنگامی که
جامعه ایران سرتاس��ر سیاس��ی اپوزیسیون تاوان همصدایی های ی سیاس��ی همراهان .به همان
میزان که یکرنگی ،یک صدایی،
نشده بود و نیروهای مخالف نظام “بیجا”ی دوران انقالب است.
خواهان اصالح آن و رعایت قانون
“همه باهم”ی و کنارگذاش��تن
________________
اختالفات ضرورت انقالب
اساس��ی مش��روطه بودند،
است ،تحمل عقاید مخالف،
شاه چش��م و گوشش را بر
چند صدای��ی و بحث در
خواست های آنان بسته بود.
مورد اختالف نظرها الزمه
هنگامی که دریای خروشان
دمکراسی است.
مردم در کشور علیه شاه به
شاید بخشی از پراکندگی
حرکت درآمد ،شاه مغرور و
نیروهای اپوزیسیون تاوان
خودکامه آماده اصالحات در
نظام سلطنتی شد ،اما مردم
یکرنگی ه��ا و همصدایی
ه��ای “بیج��ا”ی دوران
انقالبی و نیروهای سیاسی
انقالب باشد.
کشور دیگر راضی به اصالح
نظام پادشاهی نبودند.
پراکندگی اما سرنوش��ت
محتوم اپوزیس��یون ایران
شور و شوق پیروزی ،خروج
شاه از کشور و معادله آسان “خلق در از زنان در تظاهرات به احترام پیشوایان نیست.
برابر ضدخلق” معجزگر شده بود.
سیاسی -روحانی انقالب آزادانه بر سر ب��دون درغلتیدن در کژراه��ه اغراق
در خیابان ه��ا و در صف های بنزین می نهادند ،به پوش��ش اجباری آنها پیرام��ون نقش اپوزیس��یون خارج از
صحنه های همبس��تگی و همیاری تبدیل شد.
کش��ور می توان گفت ک��ه این نیرو
مردم ،باش��کوه بود .اما روزهای  ۲۰تا همراهان بالقوه انقالب از نظر حاکمان ظرفیت آن را دارد که بیش از فعالیت
 ۲۲بهم��ن آخرین روزهای میهمانی جدید به توطئه گران بالفعلی تبدیل های پراکنده اش ،ایفای نقش کند.
شدند که حکومت می بایست علیرغم امروز بخش بزرگی از جمهوریخواهان،
باشکوه انقالب بود.
میهمان��ان انقالب البته ش��یفته تر و وعده های خوش دوران وحدت کلمه ،بس��یاری از نیروهای چپ دمکراسی
س��رگرمتر از آن بودند که پایان این آزادی های آنان را روز به روز محدودتر خ��واه و بخش بزرگ��ی از ملییون که
کن��د .در دومین بهار انق�لاب پروژه در س��ازمان های مختلف جبهه ملی
ضیافت باشکوه را دریابند.
“ضد خلق”ها سرنگون شدند ،بسیاری انقالب فرهنگی به اج��را درآمد و دو متشکل هستند ،بخشی از نیروهای
دس��تگیر و روانه زندان ها گشتند و سال و چند ماه بعد از پیروزی ،انقالب طرف��دار رفران��دم قانون اساس��ی و
برخی نیز اولین قربانیان ماشین مرگ چه��ره واقعی و س��رکوبگر خویش را شخصیت های سیاس��ی مانند اکبر
انقالب بر فراز بام مدرسه علوی شدند .نش��ان داد .ماشین کشتار انقالب که گنجی و محسن سازگارا دارای نقاط
آنها که خوش شانس تر یا حسابگرتر موقتا بعد از کش��تارهای اولیه بر بام مش��ترک بس��یاری مانند جمهوری
بودند قبال از کشور خارج شده یا درحال مدرس��ه علوی خاموش شده بود ،در
ادامه در صفحه بعد12 :
اوی��ن و دیگر زندان های ش��هرهای
بستن چمدان های خود بودند.

پیروزیانقالب،

خلق در برابر خلق!

MARIA
COTTONE

COMMISSIONER
OF OATHS

ماریا کتُـنه

مشاور مهاجرت به کانادا
CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANT
TRUSTWORTHY, DEDICATED,COMPASSIONATE
Certified Member of CSIC
Registered member of CAPIC
----------------------------------------Contact me in English, French, Italian or PERSIAN
-----------------------------------------

 kمهاجرت از طریق سرمایه گذاری
(فدرال ،کبک)

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

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

 kپرونده های پناهندگی

 kتائید کلیه مدارک رمسی

k BUSINESS CATEGORY

رستوران گیالن

با انواع غذاهای محلی گیالن

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

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

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

با کیفی
ت استثنائی
وب
های مناسب

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

514-807-8747

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

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

k
k

k
k
k
k
k

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

خواهشمندم
فقط با تعیین
وقت قبلی
مراجعه
بفرمائید

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

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

mariacottone@hotmail.com
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St-Jacques

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

انواع ساندویچ
ساندویچ کوبیده
ساندویچ اولویه
ساندویچ زبان
ساندویچ بندری
ساندویچ مرغ
ساندویچ کوکو سبزی

انواع خورش

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

www.dehkhodaschool.com

سالگردانقالب...

ادامه از صفحه پیش11 :

خواه��ی ،دمکراس��ی ،مب��ارزه سیاس��ی
غیرخشونت آمیز ،احترام به حقوق اقلیت
های قومی ،تقویت نهادهای جامعه مدنی،
برپایی نظامی مردمساالر و الئیک ،پیشبرد
مبارزه از پائین با تکیه بر جنبش مدنی و
فشار برای اصالح قانون اساسی یا برگزاری
رفراندمهستند.

باوجود این و علیرغم دور بودن از سرکوب
حکومت آنها هنوز نتوانس��ته اند این همه
اتف��اق نظر را س��رمایه ی اتحاد و حرکت
مش��ترک خود کنند .به همی��ن ترتیب
در می��ان نیروهای جمهوریخ��واه طرفدار
دمکراس��ی که چش��م انداز تح��والت در
چارچوب قانون اساسی فعلی را در صورت
فشار نیروهای مردمی غیرممکن نمی دانند
و به حرک��ت های اصالح��ی درون رژیم
امیدوارترند نیز علیرغم تالش ها و فعالیت
ه��ای پراکن��ده -حتی با در نظر داش��تن

Vieux-Longueuil
Paradise only 20 min.
from Dowtown
Montreal ! Superb
sunny split level 3+1
bdrm. Near school,
golf club, shopping
center and regional
park. Option to rent
!! fully furnished

1700$/month

Saint-Hubert
)(Longueuil


6XSHUEQHZ
FRQVWUXFWLRQFRPPHUFLDO
EXLOGLQJ  ORGJLQJ
 WKH '«SDQQHXU0DUWLQ
H[WHULRUJDUDJHV

475 000$

مشکالت فعالیت های سیاسی در خارج از
کشور -نتوانسته اند نیروهای خود را برای
تماس با مردم داخل کشور و رساندن پیام
خویش به آنان متشکل کنند.
بدون ش��ک نقاط مش��ترک هر دو گروه
نامب��رده قادر خواهد ب��ود در صورت فائق
آمدن بر تنگ نظری های گروهی و محفلی،
پیام آنها را در “صدا و سیمای دمکراسی”
به خانه های مردم ایران ببرد.
----------------------------------

دروغ گویی
ایرانی

الو آقای رحیمیان
 ...ا ین را هم بگویم که چگونه
است که بسیاری از ما ایرانیان

غیور موالن�ا و حافظ و عطار
می خوانیم و از هزار مس�اله
الهوت�ی و ناس�وتی ح�رف
های درش�ت و درش�ت می
زنیم وش�عارهای بزرگ می
دهیم ،اما در برابر کوچکترین
مسائل پیش پاافتاده ....مثل
زن و فرزند و مشتری و اداره

مهاجرت و مالیات و چه و چه
به دروغگویی های س�خیف
تن در میدهیم...
هموطن
شما

Plateau Mont-Royal

Spacious and
charming condo 5+1
bdrm on 2 floors! Very
sunny with lots of
visibility. Ideal for
professional or for
residential use. Near all
!services

405 000$ or
2800$/month.

DOWNTOWN

Agent Immobilier affilié

فرخنده بداغی

Office: (514) 731-7575

Cell: (514) 562)SOLD (7653
3860 Plamondon – Côte-Des-Neiges

SOLD 98% OF ASKING
!! PRICE

+DLUGUHVVLQJEHDXW\VDORQ

Splendid 13plex near metro CôteDes-Neiges.

LQFOXGHG$OUHDG\KDVOR\DO

!NEXT ONE WILL BE YOURS

WRVDOH,QWHULRUJDUDJH
FXVWRPHUV

*2/'(12&&$6,21
 '21ಬ70,66,7

35 000$

BUSINESS PEOPLE, MAKE YOUR
!!!WALLET GROW BIGGER

Presently looking for all types of revenue
properties to sale for serious and qualified
! clients. Call us today for your free estimation

13

www.paivand.ca

dسالd 14شماره26 d 828بهمن1386

درشهر...
کتابخانهنیما

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

• پیــــــاده روی
تلفن اطالعات (مهراب):

کالس های فارسی

اجنمن فرهنگی ایرانیان

مدرسه دهخدا

«مناشـــوم»

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

جمعه شبهای
کتابخانهنیما
 Dنگاهی به شیوه های تظاهرات
سیاسی اجتماعی ایرانیان در خارج
کشور،
سخنران :رضا هومن 22 ،فوریه
 Dمعرفی کتاب و کتابخوانی:
سخنران :فریدون صبوری 29 ،فوریه
 Dبه مناسبت  8مارس روز جهانی
زن «نقش جنبش زنان در تحوالت
اجتماعی »،
سخنران :پروانه قاسمی 7 ،مارس
 Dرابعه بلخی «نخستین شاعره زبان
فارسی»
سخنران :استاد آزاد 14 ،مارس
__________
ازهمه اعضا و یاران کتابخانه نیما
و نیز همه عالقمندان دعوت می
کنیم با شرکت فعال خود در برنامه
های ما ،آنها را پربارتر سازند.

-----کتابخانهنیما

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

اطالعیه بنیاد فرهنگی نیما
در تاریخ  26ژانویه ،2008
مجمع عمومی بنیاد فرهنگی
نیما در محل کتابخانه نیما با
حضور اعضاء برگزار گردید.
پس از استماع گزارش از
سوی هیئت اجرایی در رابطه
با کارکرد یکساله و پرسش و
پاسخ انتخابات صورت گرفت
و هیئت اجرایی جدید برای
مدت یکسال مسئولیت پیشبرد
اهداف و مصوبه های بنیاد
گرفت.
فرهنگی نیما را به عهده
__________________

منایشگاه و

خانه کتاب ایران

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

• بازی شطرجن در نیما
روزهای چهارشنبه
از ساعت  17.30تا 20.30

MEKIC

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

514 369- 6313
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اوتـــاوا

Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

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

www.chinradio.com

گروه
خیـریه
پردیس
د رمونتریال با

خامن پروانه ابهری

جشن های ملی
را پاس بداریم

آن سوی نیل

خانه ی کتاب ایران MEKICشما را
برای دیدن آثارهنرمندانی ازافریقای
شمالی و نیز دو هنرمند غیر افریقایی
که در ارتباط با این منطقه کار کرده
اند دعوت می کند.
افریقای شمالی به دلیل موقعیت
خاص جغرافهایی ،واقع بودن در
جنوب دریای مدیترانه و نزدیک
بودن به اروپا ،از فرهنگی بخصوص
برخوردار شده است ونیز به علت
استیالی چندین وچند ساله ی
فرانسه و انگلستان بر کشورهایش،
به نوعی تحت تاثیر فراوان فرهنگ
اروپایی قرار گرفته است که نتیجه
ی آن ،فرهنگی شده است نه بومی،
نه افریقایی ،نه عرب و نه اروپایی.
فرهنگی بخصوص ،چند گونه و
بسیار غنی.
این بار خانه ی کتاب ایران ،با گرد
آوردن آثاری چند از هنرمندان
افریقای شمالی در زمینه ی
نقاشی ،عکاسی ،سرامیک و ...و نیز با
حضوراین هنرمندان سعی کرده شما
را با گوشه ای از فرهنگ بسیارغنی
و مهجور این سوی از جهان بیشتر
آشنا کند.

اجنمن دوستداران زرتشت

جشن چهارشنبه سوری:
سه شنبه  18مارس 2008
برگزار می کند:
جزئیات در شماره آینده پیوند
-----------------------------تلفــــنآگاهی:
514-325-3012

روابط عمومی

افتتاح  :جمعه  ۱۵فوریه
از ساعت  ۶تا  ۱۰شب

منایشگاه تا ۳۰مارس
ادامه دارد.
-------------------Maison d’Edition

متاس بگیرید:

Ketab-e Iran Canada Inc.

)(514
784-0305

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

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

بهترین کیفیت،

نازلترین قیمت

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

خدیجه و ناصر

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

Sign
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هیئت اجرایی جدید بنیاد
فرهنگی نیما عبارتند از آقایان:

رضا هومن ،فیروز
همتیان،یوسفکبیری،
فریدون صبوری ،کاوه
دشتی اعضای علی البدل:
یحییهمراهی،عبدالله
ابراهیمی
-------------از این فرصت سود جسته
از تمامی دوستان هیئت
مدیرهپیشینبنیاد
فرهنگینیماصمیمانه
سپاسگزاریمینمائیم.

}£`` Â¾…£†oZÂœZÌ³œzÍ‹£

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

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

14

14 PAYVAND: Vol. 14 s No.828 s Fev. 15, 2008

www.paivand.ca

dسالd 14شماره26 d 828بهمن1386

امید ما عیسی مسیح

کلیس�اهایاجنیلیفارس�یزبانمونتریال

ای امید دل تنها
ی من خستـــه بیا
دل به امید تو از هر
ای خداوند… مسیحا توئی عار گنـــهی ّرسته بیا
ی ز گنه
م
تو که از بهر ن گنهکــارم و … ب
خشندۀ وارسته بیا
گنا
هان بشر روی صلیب
جان فدا کردی و خو
تو ُمبرا ز گنـه بـودی و پاک و ن داده ای روح نجیب
قدوس
بهر پرواز م ِن خست
روح قدوس تو در جمع کلیساست ــــه ّپر بسته بیا
عیسی
دست ُپر مهر و شفای
جمع ما بهر تو در محفل روح ا ت به سر ماست عیسی
لقدست
ای تو فرزند خـ
ای تو جامی همه درد شفــا و دا بهر دل خسته بیا
به او توکل دارند هرگز ترک نمی کند
درمان
ای
تو
قا
در
ب
ه
هم
ه
(مزمور)10:9
عال
م وآدم در جان
ای خداوند مسیح
درد همه درمان کن
پایداری و استواری در شخصیت ما
بهر درما
ن
ی
ک
ای
ـــ
ک
ز
جا
(مزمور)1:125
کند
می
ایجاد
در
بسته بیا
ن فدایت کنم ای
روح خدا قدس مسیح
دل بدریا زنم از به
توکل به خدا می باید مانند ایمان و توکل
ــر وجود تو بسی
من حمیدم که رضا گ
شته به راهت شده ام
کودکانه باشد.
رام دریاست دلـ
غنچه از روی تو خندان و گل از بو م جان من خسته بیا
مادرش
یا
پدر
به
کودک
یک
همانطور که
ی تو خوش
توکل دارد ،شما نیز به خداوند توکل نمایید.
باغ از آمدنت شاد
تو خ
دا
ون
د
م
و قناری سر خوش
سی
ح
رو
ح
مسلما وقتی مشکلی اتفاق می افتد اولین
بهر تو قدوس و شفاست
عکس العملی که نشان می دهید ترس یا
درمان مــــ
ن و ما ز در بسته بیا

h
توکل به خدا در همه چیز...
افتاده به چیزی یا
آیا اتفا اقعتماد کرده اید و بعد
کس
یده اید که چه اشتباه
می
فه ی کرده اید؟ شاید آن
بزرگص بهترین دوست شما
شخ
بوده .
دوستان خوب زیادی
البته ام و به آنها افتخار می
داشته ی بهترین دوستی که
کنم ول ه با من است و در هر
همیش و تنگی یاور من است،
سختی
عیسی مسیح است.
ی فرماید :مبارک
کالم خدا می که به خداوند توکل
است ک
سل به خدا یعنی چه؟
دارد .توک

آیا تا بحال اتفاق افتاده که کسی شما را
گول زند یا دروغ بگوید؟
آیا اتفاق افتاده به چیزی یا کسی اعتماد
کرده اید و بعد فهمیده اید که چه اشتباه
بزرگی کرده اید؟
شاید آن شخص بهترین دوست شما بوده
یا همسر یا فرزند شما بوده .بلی ،حتی
نزدیکترین افراد در زندگی ما می توانند غیر
قابل اعتماد باشند!
آیا اتفاق افتاده که به کسی قرض داده اید و آن
شخص به شما برنگردانده؟
آیا اتفاق افتاده که به کسی خوبی کرده اید و به
شما در عوض بدی کرده؟
اینها چیزهایی است که ما هر روز با آنها روبرو
هستیم.
سرودی داریم که می گوید:
به عیسی بگو ،بهترین دوست تو اوست .من در
زندگی دوستی بهتر از عیسی مسیح نداشته ام.
البته دوستان خوب زیادی داشته ام و به آنها
افتخار می کنم ولی بهترین دوستی که همیشه
با من است و در هر سختی و تنگی یاور من
است ،عیسی مسیح است.
کالم خدا می فرماید:
مبارک است کسی که به خداوند توکل دارد.
توکل به خدا یعنی چه؟

-

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:

انسان به چه چیزهایی غیر از خدا توکل می
کند:

به ثروتش (مزمور)6:49
به خود (مزمور)13:49
به انسان (مزمور)8:118
پدری پسرش را به جای باالیی برد و خود به
پایین رفت و به پسر گفت بپر به بغل بابا .و پسر
پس از شک و تردیدهای زیاد پرید و پدر خود را
کنار کشید و پسر در خاک ها افتاد .وقتی خاکها
را از لباس پسر تکانید ،پدر به او گفت به هیچ
کس اعتماد نکن ،جز دستهای امن خدا.
به پادشاهان و صاحبان منصب
(مزمور)3:146
بر عقل خود (امثال)5:3
به پزشکان (دوم تواریخ)12:16
بر توانائی ها و استعدادها و قدرت خود
(اشعیاء )1:31

فوائد توکل به خدا:

ترسی نخواهی داشت وقتی به خدا
توکل کنی ،نه از انسان و نه از اتفاق و نه از
چیزی (مزمور( )4:56اول سموئیل )6:14
یک نفر گفته:
شک و ترس از دری وارد می شوند که محبت و
اعتماد از آن خارج می شوند.
نگرانی و تشـــویش و غم و غصه به
خود راه نخواهی داد
(اول پطرس )7:5
در نور راه خواهید رفت
(مزمور5:37و)6
زندگی تو از چیزهای نیکو پر خواهد
شد ()10-8:34
زندگی تو مبارک خواهد بود و پر از
شادی و برکات خداوند
(ارمیاء 7:17و)8
از همه مهم تر ،خدا کسانی که
-

h
h

h

نگرانی است .ولی فراموش نکنید که خدایی
دارید که شما را دوست دارد و می خواهد
به او در همه این مسائل به او توکل کنید.
گاهی اوقات می خواهیم از وضعیت فرار کنیم
ولی این راه حل آن نیست بلکه توکل به خدا.
می گویند جان وسلی وقتی مشکلی پیش آمده
بود برادرش چارلز گفته بود ایکاش خدا به من
بالها می داد تا پرواز می کردم.
جان وسلی در جواب گفته بود اگر خدا بخواهد
پرواز کنیم ،بالها را نیز به ما خواهد داد.

ایمان خود را به او تقویت
کن.
با خواندن کالم خدا و تفکر در آن.
 اجازه نده فکر منفی بر تو غالب شود .همینکه فکری منفی می آید ،کالم خدا را با صدای
بلند اعتراف کن.
 آنچه خدا گفته به سادگی قبول کن وشکی درآن نکن ،حتی اگر از نظر فکر تو منطقی نیاید.

شاید بپرسید چرا باید به خدا توکل
کنم؟

آیا کسی را که از او تواناتر و داناتر و از اسرار
آگاه تر و مسلط تر باشد می شناسید .او پادشاه
پادشاهان است ،پادشاهان بدون اجازه او نمی
توانند لحظه ای سلطنت کنند .او قادر است که
دریا را باز کند و اعمال عظیم انجام دهد.
داود از کودکی یاد گرفته بود که به خداوند
توکل کند و در تمام مزامیرش به ما توصیه ای
که بارها تکرار می کند این است که به خداوند
توکل نما.
پلیس لس آنجلس گفته بود که اینطور بلوزهای
ضد گلوله را آزمایش می کنند که آن را بر تن
یک آدم مصنوعی که بر بدنه آن چیزی مانند
گوشت می چسباندند و بعد از چند طرف به آن
شلیک می کردند تا ببینند که آیا گلوله از بلوز
ضدگلوله عبور کرد یا نه و بعد مسئول این کار از
پلیسها می پرسید حاال کی حاضر است این بلوز
را به تن کند و ما به طرف او شلیک کنیم؟!

 توکل به خدا یعنی ریسکی که همیشه نتیجهمثبت دارد .پس اگر کسی هستی که خیلی کم
ریسک می کنی ،کمتر نیز می توانی به خدا
توکل کنی.
 سعی کن همه چیزت را اول به خدا بگویی.اینطور توکل تو به او تقویت خواهد شد.
وقتی احتیاج داری به خدا توکل کنی ،با افرادی
مشورت کن که مردان و زنان خدا باشند و نه با
افرادی که ایمانی به خدا ندارند.
کسی که به خدا توکل می کند ،باید هیچ ترس
و شکی به خود راه ندهد.
با خدا رابطه دوستانه عمیق ایجاد کن و هر روز
با او مصاحبت داشته باش و بگذار او در همه
چیز زندگی تو دخیل باشد.

آیا به خدا اعتماد می کنی؟

وقتی مشکالت مختلف به تو هجوم می آورد ،آیا
تو خود را مسئول حل آن می دانی یا خدا را؟
خدا در کالمش  366بار گفته نترس.
او حتی برای سال کبیسه نیز فکر کرده.
پس احتیاج نیست به خود یا به کسی دیگر
توکل کنی .تمام اعتماد خود را بر او بگذار.
شاید بگویی چگونه توکل کنم؟

خداوند محبت است
® ¼ä¤À²

®ä¤ÀŽ
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توکل به خدا یعنی اعتماد کردن همه چیز به او
حتی جزئی ترین چیز زندگیت.
یعنی خدا را امن ترین جا و کس
دانستن در زندگی.
یعنی سپردن همه ترسها و نگرانیها و
تشویشها و شکها و غمها به او.
یعنی ایمان داشته باشی که خدا راستگو
است و هر که بر خالف حرف خدا ،سخنی می
گوید دروغگو است.
توکل به خدا ،یعنی توکل به وعده های
او در زندگی .چه در سختی و چه در راحتی.
توکل به خدا ،یعنی همین که مشکلی یا
اتفاق سختی در زندگی تو می افتد ،اولین جایی
که رجوع می کنی ،حضور او است.
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شاگرد لوح جان شدم
فها خط خوان شدم
زین حر 
شتی و كشتی بان شدم
ك
ن جیحون خوش ...
اندر چنی
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ایرونی...
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بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود
 .1ناراحتی های بی دلیل،
مبهم و مجهول
 .2عصبانیت و عدم توانایی
در کنترل رفتار
 .3خستگی و کسالت دائم و
همیشگی
 .4پریشانی و افسردگی
دائم و ادواری
 .5بی میلی به کار ،تحصیل
و فعالیت کردن
 .6زود رنجی ،احساس
حقارت ،ترس و نگرانی های
بی دلیل

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

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

هیپنوتیزم

علی سلیمی
هیپنوتراپیست

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

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

________________
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

ساعات کار 7 :روز
هفته :از  11و نیم صبح

غذا آماده
برای tak
eo
ut

ش هــر
نبه و
ی
ک
ش
ن
به
ن
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ـ
ـ
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ر
:
آبگوش
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ر
دن

کیترینگجمال
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کاجل زبان

N

ابوعلـیسینا






CONDOMINIUMS

ew project

انگلیسی ،فرانسه ،اسپانیایی

 کالس های متام وقت و پاره وقتانگلیسی و فرانسه





 کالس های آمادگی برا یامتحانات TOEFL-IELTS-TFI
با مدیریت ایرانی در خدمت ایرانیان گرامی
Guy Concordia
Sortie: Saint-Mathieu

937.1777

Tel. :
514 .

1801 maisonneuve O., suite 740



Longueuil

16
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1 Bedroom
2 Bedrooms
3 Bedrooms

Starting at $161,000

Taxes and rebates included

مشاور امالک

جتاری و مسکونی
در خدمت هموطنان
سراسر مونتریال

www.truenorthproperties.com
www.blurivage.ca

Sales Office

Corner St-Charles et Charles-Lemoyne

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

الو ،دوستان
عزیز پیوند،
سالم

مدت هاست ستون
اتیک��ت را با دقت
می خوانم و دنبال
میکنم
م��ی خواس��تم
خواهش کنم ،یک

نکت��ه را در این س��تون بیاورید و به
هموطنان عزیزمان این موضوع مهم را
گوشزد کنید که اگر در جامعه ایرانیان
شهر کسی (منظورم یکی از هموطنان)
از هموطن دیگری کالهبرداری کرد،
سکوت نکنند و از کنار موضوع
نگذرند ،سکوت ما یعنی بی اعتنایی به
حقوق به دیگران!
اگر کسی در بیزنس با شما تقلب می
کند ،دزدی می کند ،اگر از شما برای
«ام��ری حیاتی» پول قرض می کند،
بعد می بینید طرف پول را س��ر میز

قمار در کازینو مونتریال می بازد ،و...
و...
سکوت
نکنید ،برای این که با سکوت
تان اجازه می دهید سر دیگران را کاله
بگذارد.
 ...من خودم قربانی این موضوع هستم...
بعدها از چند نفر دیگر شنیدم آن آقا
کاله آنها را هم برداشته ،اما وقتی من
خبر شدم ،خیلی دیر بود...
با تشکر،
یک هموطن چند باره سوخته!

M to F : 12 pm to 7 pm
S-S : 12 pm to 5 pm
TRUE NORTH
PROPERTIES LTD.

N

دوستان عزیز پیوند ،گویند این شعر از “مهدی اخوان
ثالث” است .مردی از نسل و آرمان های سوخته و او چه
خوب شور زنده و آرمان مرده را میسراید:
می دانم که به لحاظ زبانی شاید با اصول تحریریه ای پیوند
همساز نباشد ،اما این روزها به دلیل همزمانی با فاجعه 22
بهمن که به دست فردفرد خود ما رقم خورد ،بد نیست
عصاقورت دادگی را کنار بگذاریم و این شعر را با هم
بخوانیم و لبخند بزنیم هرچند غیض آلوده....
ارادتمند ،هموطن بروساردی

Rivage
CONDOMINIUMS

یاد آن زمان که چندی ،از شور انقالبی
هرگز نبود یک دم ،در دیده خواب ما را
«تا مرگ شاه خائن نهضت ادامه دارد»
گفتیم و از مسلسل آمد جواب ما را
بردیم مادیــــــــان را از بهر َفحل دادن
برعکس آرزوها شــد ُمستجاب ما را
 ....ونی و کله قنـــدی دادیم و بازگشتیم
دیگر نماند وامـــی از هیچ باب ما را
گر انقالب این است بـــــاری ب ه ما بگویید
ما انقالب کـــــردیم یا انقالب ما را

مژ
دریافت ک ده مژده
انال

ها
ی ایرانی

بدون
ن
ص
ب
دیش
(از طر
یق ا
ینترنت)
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Leasing

& Financing
With or Without Credit

6400-A St-Jacques W.

1386بهمن26 d 828شمارهd 14سالd

Elegance


Leasing

Montreal, Qc. H4B 1T6

(2nd floor) 
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Tel.: (514) 482-4500
(514) 482-8500

www.eleganceleasing .com
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Proble
No

Chrysler

300M

2006

$15900

84000 km
fully loaded,
leather, roof,
mag,
balance of factory
warranty.

BUY or LEASE
FOR

$299.00 /month +tax

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

رستــوران
ِ گورمه
گـرگ
در خدمت شما از
1976 سال

، برگ، کوبیده،سلطانی

جوجه کباب با استخوان
و بی استخوان

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

g
Brin n
ow
your wine
r/
bee

.آماده پذیرایی شما هموطنان عزیز است

شومینه ما با چوب طبیعی
در فضای خانوادگی

،بوی چوب و آتش
 کلبه های کوهی،بوی جاده چالوس
. ایران را به خاطر می آورد،دماوند
----------------------مدیریت این رستوران بافرا رسیدن
زمستان سرد غذاهای فصلی به
.لیست غذاها اضافه کرده است

:اسپشیال ماه

E
PRINC
RE
ARTHU

Room for

400 people

180 Prince Arthur E
Montreal, QC H1A 1A1

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

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

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

در زیباترین نقطه پرنس آرتور

،به مونتریال می آئید

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

D
E
V
O
R
P
P
A
PRE
































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













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

Jaguar
$19800

BUY or LEASE
FOR

$389.00 /month +tax

XJR

2004

75000km,
fully loaded, leather,
roof, mag, balance of
factory warranty.















































































































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

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

Member of International Association of Orthodontics































Invisalign





















































New

Rapid Orthodontics 












Implant










Root Canal 









Zoom 2 ACP





























































































































































Lumineers Veneer























New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

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

Metro: Guy

www.clinique-arya.com

18 PAYVAND: Vol. 14 s No.828 s Fev. 15, 2008

www.paivand.ca

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.

(514)

یک فرصت استثنائی
دابل پیتزا آماده
فروش
فرانچایز

1386بهمن26 d 828شمارهd 14سالd

343•0•343

E
C
N
I
S 91
19

در سراسر
مونتریال بزرگ

رستوران
25

1991 از سال

با

اینک ل توسعه
در حا
ژه

- 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

جایزه ِوی
ه
 برند نده گانرف کن
2007 : مص
کبک

 رستوران با آمادگی کاملP
 کارآموزی کاملP
 مجهز به سیستم تلفن مرکزی کامپیوتری پیشرفتهP
 تنها یک شماره تلفن برای متامی فروشگاه هاP

514•867•6618 :) برای آگاهی بیشتر با ما متاس بگیرید
Email: franchise@doublepizza.ca

wwww. doublepizza.ca

2008  مارس30 ششمین کارناوال نوروزی ایرانیان مونتریال یکشنبه

نادر خاکسار
:مشاور امالک
مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان در مونترال بزرگ هزینه محضر برای خریداران%50  پرداخت تخفیف کمیسیون برای فروشندگان%2  با هر درآمد و کمترین بهره، تهیه وام مسکن سرویس ویژه برای هموطنان عزیز-

Agent Immobilier Affilié
Bur.: (514) 426-4545
Cell: (514) 969-2492
Fax: (514) 426-4546
nkhaksar@sutton.com
groupe Sutton-Expert inc.
courtier immobilier agrée
2869 boul. Ste-Charles
Kirkland., QC., H9H 3B5

فقط با بهای اجـاره

!صاحب خانه ی دخلواه شوید

تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 پیش از فروشStaging مشاور رایگان جهت بازسازی و
بیست سال سابقه در زمینه ساختمان

cottage
4 bedrooms
1994
499000 price

cottage
4+1 bedrooms
1993
699000 price

18

cottage
3+2 bedrooms
1995
429000 price

cottage
3 bedrooms
1990
319000 price

19
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کانادا
درنگی بر خبرهای کبک و
خواهند گرفت.
______
علی اشرف
شــادپور
_______

کانادا:
انتخابات در
بهار آینده؟

تا چند هفته پیش ،شیشه عمر دولت
اقلیت اس��تفان هارپر موضوع بودجه
بود.
اما ،اکنون موضوع ماموریت س��ربازان
کانادا در افغانستان است که در اولویت
قرار گرفته اس��ت و ممکن است یک
انتخابات زودرس را در بهار آینده رقم
بزند.
بنابه نوش��ته روزنامه ها ،نخست وزیر
هارپر ،شاید با اطمینان از انتخاب شدن
دوباره ،آمادگ��ی آن را دارد که زمینه
چنین انتخاباتی را فراهم کند.
الزمه چنین انتخاباتی سقوط دولت در
پارلمان اس��ت و برای نیل به آن یک
رای عدم اعتماد الزم است و برای آن
هم یک بهانه.
بهترین و در دسترس ترین بهانه همین
حضور س��ربازان کانادا در افغانستان
اس��ت ،که طبق مصوبه مجلس عوام
کانادا در ماه مه  ،2006باید در فوریه
( 2009تقریبا یک س��ال بعد از این)
پایان پذیرد.
اما س��ران «نات��و» ،مخصوصا رئیس
جمهوری آمریکا ،چنین کاری را یک
شکس��ت برای ناتو می دانند و رئیس
جمهوری افغانس��تان و سایرمقامات
مسئول آن کشورهم به خطرات ناشی
ازخووج زودهنگام کاناداوسایر نیروهای
درگیر در افغانس��تان اش��اره کرده و
هشدار می دهند که اگر نیروهای ناتو
(از جمله سربازان کانادا) بدون شکست
طالبان از افغانس��تان خارج شوند ،نه
تنها افغانس��تان و منطقه خاورمیانه،
بلکه کشورهای دور دستی مانند کانادا
هم در معرض حمالت تروریستی قرار

به این ترتیب تقاضای
تمدید ماموریت سربازان کانادا را دارند
(گزارش «منلی» در شماره قبل).
ام��ا ،ادامه حضور س��ربازان کانادا بعد
از فوریه  2009ب��دون مجوز پارلمان
ممکننیست.
دول��ت هارپر ،که به دالیل مختلف به
ادامه این ماموریت عالقه و تعهد دارد،
اگر صاحب اکثریت در پارلمان بود ،از
این بابت مشکلی نداشت و رای کافی
برای آن بدست می آورد.
ولی برای تصویب تمدید این ماموریت،
هارپ��ر نیاز به همکاری یکی از احزاب
اوپوزیسیون دارد.
جک لیتون ،رهبر  NDPمصرا خواستار
خروج فوری س��ربازان از افغانس��تان
است.
ژیل دوسپ ،رهبر بلوک کبکوآ ،معتقد
است که ماموریت رزمی سربازان کانادا
در افغانستان باید طبق مصوبه پارلمان
در فوری��ه  2009پای��ان یابد و همان
موقع س��ربازان به کش��ور باز گردانده
شوند.
ای��ن نظر با گ��زارش منل��ی چندان
مطابقت ندارد.
اما اس��تفان دیون ،رهبر لیبرال های
کانادا ،موضع سفت و سختی نگرفته
اس��ت .ش��اید به این دلیل باش��د که
حزب او ب��رای انتخاب��ات زود هنگام
آمادگی کامل ندارد .با توجه به هدف
او در جهت پیروزی بزرگ در انتخابات
آینده ،وی از نتیجه مثبت در انتخابات
زودرس هم مطمئن نیست.
بنابر این حزب او یک موضع بینابینی
گرفته و یکی از سخنگویان این حزب
گفته:
«ما می خواهی��م در فوریه  2009به
ماموریت رزمی پایان داده ش��ود .ولی
ما به نتیجه ماموریت سربازان مان هم
فکر می کنیم .ما معتقدیم که باید در
افغانستان نقشی بازی کنیم ،و مانند
 ،NDPغیرمسئوالنه عمل نمی کنیم
که بگوئیم باید بالفاصله از افغانستان
خارج شویم».
موضع گیری های اس��تفان دیون هم
کم و بیش به همین گونه است.
از سوی دیگر دولت هارپر ،اعالم کرده
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اس��ت که رای مثبت به تمد ید
ماموریت در افغانستان را به منزله رای
اعتماد تلقی خواهد کرد .در نتیجه اگر
این رای منفی باش��د ،دولت رای عدم
اعتماد خواهد گرفت و سقوط خواهد
کرد ک��ه در آن صورت هارپ��ر از بانو
میکائیل ژان ،فرماندار کل کانادا ،تقاضا
خواهد کرد که مجلس عوام را منحل و
فرمان انتخابات جدید را صادر کند.
و این چیزی است که استفان دیون ،از
آن چندان استقبال نمی کند.
به نوشته الپرس ،آقای هارپر در مقام
یک نخس��ت وزیر مسئول ،با رهبران
احزاب اوپوزیس��یون مالق��ات کرده و
برای رس��یدن به یک توافق با آنان به
مذاکره پرداخته است.
ابتدا ،او به مدت  25دقیقه در دفتر خود
با اس��تفان دیون ،درباره رای مجلس
عوام ،به گفتگو نشسته است که نتیجه
مشخصی در پی نداشته است.
دیون باید با اف��کار عمومی در حزب
لیبرال کانادا مش��ورت کند تا تصمیم
نهایی خ��ود را بگیرد .به این معنا که
یا با دولت مصالحه کند و از سقوط آن
جلوگیری کند ،یا ریسک یک انتخابات
زود هنگام را پذیرا شود.
آنچه وی مشخصا گفته بود این است
ک��ه ح��زب او مصمم به پای��ان دادن
ماموری��ت رزمی س��ربازان کان��ادا در
افغانستان در فوریه  2009است.
باز هم به قول الپرس ،هارپر شجاعانه
با ژیل دوس��پ هم ،هم درباره همین
موضوع ،به بحث و تبادل نظر پرداخته
اس��ت .به گفته ژیل دوسپ ،نخست
وزیر می خواس��ت بداند که آیا موضع
بلوک کبکوآ ،در قبال خروج نیروها از
افغانستان ،غیرقابل تغییر است ،که وی
گفته است چنین است .برای مالقات
بعدی هم ضرورتی احس��اس نش��ده
است.
بنابر این ،به قول مفسران فوتبال ،حاال
توپ در زمین لیبرال ها است که باید
دید چگونه با آن بازی خواهند کرد.
موضوع دیگری که حائز اهمیت است
اینست که ،طبق گزارش منلی ،ادامه

ماموریت رزمی
کانادا در افغانستان منوط به
اعزام  1000نفر اضافی از سوی سایر
کش��ورهای عضو ناتو است .در جلسه
وزیران دفاع این کش��ورها در لیتونی،
علیرغ��م خوش بینی ه��ای بعضی از
شرکت کنندگان ،هیچ یک از کشورها
چنین تعه��دی را قب��ول نکردند .اما
کنفرانس سران ناتو در آوریل آینده در
مجارستان تشکیل خواهد شد که باید
دید آق��ای هارپر در آنجا چه موضعی
خواه��د گرفت و چه بدس��ت خواهد
آورد .آیا اولتیماتوم مورد درخواس��ت
منلی ،را عملی خواهد کرد یا نه؟
البت��ه هارپر ،ت�لاش خ��ود را در این
زمین��ه آغاز کرده اس��ت .از آن جمله
مکالمه تلفنی وی با خانم آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان است که نیروهایش
در افغانستان ،به صورت سیاهی لشگ،
در مناطق امن به استراحت مشغولند
و فرام��وش کرده اند که یکی از هدف
های اصلی تش��کیل پیمان آتالنتیک
شمالی ( )NATOمحافظت از آلمان
(غربی در آنزمان) و س��ایر بخش های
اروپا در مقابل تجاوزات اتحاد شوروی
س��ابق بود .حاال که نوب��ت فداکاری
آلمانی ها فرا رس��یده ،کانادا باید جور
آنان را بکشد!
کاش آقای هارپر این موضوع را به خانم

مرکل ،گوشزد کند.
اما طب��ق آخرین خب��ر در گازت 13
فوریه ،در مورد تمدید ماموریت سربازان
کان��ادا در افغانس��تان تا س��ال
 ،2011بی��ن رهب��ران
اح��زاب کنس��رواتور و
لیبرال ی��ک مصالحه
به عمل آمده اس��ت
که گویا تحت بعضی
ش��رایط ،دی��ون ب��ا آن
موافقت کرده اس��ت .هر دو اس��تفان
(یکی هارپر و دیگ��ری دیون) به این
نتیجه رسیده اند که این ماموریت نه
منحصرا مال حزب کنس��رواتور است
و نه مال حزب لیبرال ،بلکه ماموریت
متعلق به کاناداست .هر دو رهبر اظهار
داشته اند که شایسته نیست به خاطر
این موضوع کانادائی ها به یک انتخابات
ناخواسته کشانده بشوند.
با این ح��ال هنوز ه��م احتمال یک
انتخاب��ات زود هنگام از بین نمی رود.
دلیل آن ه��م یک قان��ون مربوط به
جرائ��م خش��ونت آمیز اس��ت که در
صورت تصویب در پارلمان جانش��ین
قانونی خواهد ش��د که تاریخ مصرف
آن در حال پایان است .قرار است این
قانون هم در مجلس عوام و هم در سنا
مطرح شود.
دول��ت هارپر ،رد این قانون از س��وی
پارلمان را هم به منزله رای عدم اعتماد
تلقی خواهد کرد ،که احتماال انحالل

مجلس عوام از سوی فرماندار کل را به
دنبال خواهد داشت.
اما ،این جریان چندان هم ساده نیست
و یک سری پیچیدگی هائی دارد که
مربوطند به سوابق حالت های
مش��ابه ،اختیارات فرماندار
و نخس��ت وزیر و همچنین
موادی از قانون اساسی کانادا.
----------

«تعیین مقام زبان
فرانسوی پرونده پیچیده
ای دارد؛ مواجهه با آن
از راه حذف دیگران
میسر نیست!»

کبک:

آرام تر بهتر!
________________

مونترالی های فرانسوی زبان
در اقلیت هستند :فاجعه
است یا جای نگرانی نیست!

_________________
سر و صدائی که درباره تعیین مقام و
منزلت زبان فرانسوی در فرهنگ کبک
ادامه در صفحه22 :

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
برا
ی آگاهی بیشتر در
مساف مورد کلیه نیازهای
رتیخود
با مشاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

امیر

9

8-1588
Phone: 514-38
Ex.: 240

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

الو آقای رحیمیان
 ....من بارها می بینیم
در پیوند می نویس��ید
با هموطنان کار کنید،
مش��ارکت کنی��د ،در
کسب و کار و بیزنس
خود ش��انس اول را به
هموطن��ان ت��ازه وارد
بدهید و غیره ،می خواستم خواهش
کنم به صاحبکاران این موضوع را هم
یادآوری کنید که وقتی هموطنانی را
اس��تخدام کردند ،به آنان و مهم تر از
آن به اتیکت و قانون کار در این ایالت
احترام بگذراند ،با آنها به خوبی رفتار
کنند ،دس��تمزد آنان را سروقت و به
اندازه حقوق رایج کشور بدهند...
این موضوع مهمی است
با آرزوی موفقیت برای همه ایرانیان
---------------

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

در ارتباط با بخش اتیکت پیوند

فرهنگ زشت غیبت

 ....برخ��ورد با مس��اله غیبت کردن و
پش��ت هم اندازی در جامعه کوچک
ایرانیان مونتریال خیلی مهم است...
هروقت می بینم آدم های بزرگس��ال
فهمیده ،بخصوص روش��نفکرانی که
ادعاهایشان گوش فلک را کر می کند،
پشت س��ر افراد غایب حرف میزنند،
بدگویی و س��عایت می کنند ،به من
حالت تهوع دست می دهد....
...این موضوع زمانی زشت تر می شود
که خدای نکرده طرف س��رزده از راه
می رس��د ،فرد غیبت کننده ناگهان
 180درج��ه تغییر موضع می دهد(!)
انگار نه انگار ک��ه همین چند لحظه
پیش داش��ته پنبه بابا را می زده ...با
او به گرمی چاق س�لامتی و روبوسی
میکند و...

Toronto Office
14 Holloway Road
Markham , Ontario L3S 4P4
Phone: 416-748-1588
Toll free: 1-877-SKY)LAWN(759 5296

من خودم راه حل ساده ای پیدا کرده
ام ،در همان آغ��از می گویم آقاجان،
لطفا استاپ کن تا طرف بیاید ،بعد این
حرفها را جلوی خودش بزن!
اگر هم تلفنی غیبت کسی را بشنوم،
می گویم گوشی را نگه دار.
بعد کنفران��س کال میکنم و طرف را
می آورم روی خط!!
باور کنید این بهترین راه مبارزه با این
فرهنگ سخیف است.
یک��ی دو بار ک��ه جدی جل��وی این
فرهنگ بیایس��تیم ،دیگر دستکم در
برابر شما ،غیبت کسی را نمی کنند،
این موضوع هم گفتنی است که قانون
غیبت این است ،کسی که جلوی شما
غیبت دیگری را می کند ،حتم بدانید
جلوی دیگران از ش��ما غیبت خواهد
کرد.
واقعا بس است ،ما که خاله خان باجی
های دوران قدیم نیستیم که! ....
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پنجــره دوستی

خواندن این فصل ،نوشتن
چند یادداشت کوتاه و
حفظ کردن مطالب آن
میتواند اعتماد به نفس ما
را در بحث های هنری باال
ببرد و دایره دوستان و
موضوع های صحبت مان
با افراد را گسترده تر کند.
همه ما می خواهیم دوستان بیشتری
را به خود جذب کنیم و بتوانیم درباره
عناوین متنوع تری صحبت کنیم.

هنروفرهنگ

اتیکت

غم،
یأس ،آزردگی ،آرامش ،شهوت،
خستگی ،کنجکاوی و لذت است .هنر
خوب معموال عکس العمل برانگیز
است .برای لذت بردن از هنر نیازی
به تحصیالت عالیه نیست اما شناخت
بعضی از هنرمندان و سبک ها ،هم
به درک بهتر هنر کمک میکند و هم
«آبروی» شخص را در جمعی که
سخن از هنر و تاریخ آنست می خرد.

م.رضا علیدوستی
هنر آیینه خوبی از تغییرات فرهنگی،
سیاسی و اجتماعی است.
یکی از تعاریف هنر “تغییراتی است
که فرد به اشیا میدهد تا حسی را بر
انگیخته یا پیامی را برساند ”.از جمله
این احساسات شادی ،حماسه ،امید،

آخرین باری که به موزه یا نمایشگاه
هنری سر زده اید کی بوده؟
زمستان سرد و تابستان گرم با
توجه به نامساعد بودن هوای بیرون
فصلهای مناسبی برای دیدن موزه ها

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

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

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

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

و نمایشگاههای آثار هنری میباشند.
--------هنگام دیدار از موزه ها معموال وقت
کافی برای دیدن همه آثار و مکث و
تعمق در آنها نیست ،بنابر این میتوان
ضمن نگاه اجمالی به همه موزه برای
دیدن برخی مجموعه ها برگشت و با
دقت و حوصله بیشتر تماشا نمود.
از اینکه چندین بار به موزه یا
نمایشگاه مورد عالقه تان بروید
نپرهیزید.
هنری را که با روحتان رزونانس
(طنین) می یابد قدر بدانید و تقویت
کنید.

بایدها و نبایدهای موزه:

 از نگاره ها فاصله مناسب راحفظکنید
 هرگز به اشیاء بیش از حدنزدیک نشده و به چیزی دست
نزنید
 حواس تان به اطراف تان باشد با قدم گذاشتن جلوی دیگرانمانع دید آنها نشوید
 از سر فرصت تماشا کرده ،بهتک تک آثار نگاه کنید
 با عجله در البالی آثار نچرخیدو با خود نیاندیشید که دیگران
چه حوصله ای دارند!
 آهسته سخن بگویید الزم نیست نظرات تان را بلنداعالن کنید

سبک شناسی هنر غربی

طبیعی است که هرچه بیشتر درباره
موضوعی بیاموزیم بیشتر به آن عالقه
مند شویم .در اینجا یک دوره بسیار
بسیار فشرده از سبک های تاریخ هنر
غربی را مرور میکنیم:

دوران رنسانس

Renaissance

(عصر نوزائی)

MetroSe
xual
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تا سال  1425میالدی ( 583سال
قبل همزمان با قرن نهم هجری برای
کشورهای اسالمی و ایران و هم عصر
سقوط برمکیان در ایران ،حکومت و
مرگ هارون الرشید در بغداد و دوران
امام موسی کاظم و امام رضا بوده)
دوران تازه ای از ایده ها ،بینش ،هنر و
علوم در اروپا آغاز شد.
این نوزایی در ایتالیا شروع شد و
به سرعت اروپا را فراگرفت و تاثیر
زیادی بر ادبیات ،علوم و هنر گذاشت.
هنر کالسیک را دوباره زنده کرد اما
این باربا توجهی خاص به ساختمان
بدن انسان ،حرکت ،چهره خوانی،
عمق میدان دید و «پرسپکتیو»

داشت.
در این دوران هنر به
صورت تجلی سه بعدی
و زنده ای از موضوعات
تاریخی و تصاویر
مذهبی در آمد.
در اوج این عصر حدود
سالهای  1500میالدی
هنرمندانفنالندی
و هلندی آثار زیبایی
از مناظر و موجودات
زنده را با توجهی خاص
به نور و سایه به دنیا
عرضه کردند.
مشهورترینمثالهای
دوران رنسانس آثار میکل آنژ از
در تاالر سیستین واتیکان ( شهری
در ایتالیا که پایتخت مذهب کاتولیک
در دین مسیحیت است و خود یک
کشور محسوب می شود) و تابلوی
لبخند ژکوند یا مونالیزا اثر لئوناردو
داوینچی است.

نام های زیر را با کلمه
رنسانس بخاطر بسپارید:
 لئوناردو داوینچی میکالنژ (مایکل انجلو) رافائل کوره گیوبوتیچلیدوران باروک

جنبش هنری باروک در قرن هفدهم
در ایتالیا آغاز شد و به اطریش ،آلمان
و بقیه اروپا سرایت کرد .در این مکتب
هنری بومهای بسیار بزرگ نقاشی با
رنگهای درخشنده و تاکید بر نمایش
حرکت به کار میرفت .این روش
نقاشی به خاطر گرایشهای مذهبیش
مورد تایید کلیسای کاتولیک بود اما
در اواسط قرن شانزدهم گروهی از
هنرمندان هلندی که به داچ مسترز
(اساتید هلندی) شهرت یافتند شروع
به نقاشی برای ثروتمندان نمودند
و نیازی به قبول سفارش از کلیسا
نداشتند.مکتب رآلیسم یا واقع نمایی
در این دوران بلوغ یافت و هنرمندانی
چون والسکوئز اسپانیایی با استفاده از
نور و سایه جلوه های خشن و تازه ای
را به نگاره های مذهبی وارد کردند.
دو مکتب دیگر که در قرن هفدهم
رواج یافت یکی کالسیسم بود که
بر مبانی اولیه هنر کالسیک تاکید
داشت و دیگری ناتورالیسم بود که
به نقاشی زندگی روزمره مردم عادی
میپرداخت.

مشاهیر دوره باروک عبارتند
از:

 پیتر پال روبن -دیه گو والسکوئز

 رامبراندت ون رین ژان ورمیرروکوکو ،نئوکالسیسم و رومانتیسیزم
(نه خیر روماتیسم هیچ ربطی به هنر
ندارد وگویا بیماری مفصلی است و
استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عطا
انصاری دراین مورد به سواالت پاسخ
خواهند فرمود!!)
در قرن هجدهم و معاصر لوئی
چهاردهم سه سبک مهم نقاشی
پدیدار شد:
روکوکو
نئوکالسیسمو
رومانتیسیزم
روکوکو که زاییده دوران باروک
بود پر از رنگهای جذاب و به شدت
رومانتیک بود .در اواخر قرن هفدهم
سبک کالسیک نقاشی با تاکید بر
اصول و محتوای مذهبی و سعی در
پنهان نگه داشتن رد قلم مو از بوم
نقاشی با نام نئوکالسیسم دوباره رونق
یافت.
در اوایل قرن هجدهم توجه بسیاری
از هنرمندان به عواطف انسانی و حتی
اندیشه های تیره بشری معطوف شد
و آثار ایشان را در زمره آثار رمانتیست
قرار داد.

از مشاهیر این دوران:

 ژاک لوئیس دیوید فرانسیسکو گویا -یوجین دال کروآ

در شماره آینده به سبک های
امپرسیونیسم،اکپزسیونیسم،کوبیسم
و سوررئالیسم پرداخته ،شرح بسیار
مختصری از زندگی و آثار لئوناردو
داوینچی ،میکل آنژ ،رامبراند ،مونه،
رنوآر ،ونسان ونگو ،پابلو پیکاسو
و همچنین کمال الملک خواهیم
پرداخت.
همیشه شاد باشید
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سیری در AY!! AMOR
CONSTANTINOPLE

دوش��نبه ش��ب  11فوریه ،در زمهریری غریب ،ضیا و کیا
طبس��یانُ ،دردانه های موسیقی سنتی ایرانی ایالت کبک،
کنس��رت زیبا و جدی��د خ��ود را «آی عش��ق ،»...در برابر
مخاطبان بس��یار مشتاق و پذیرا ،در محل سالن بزرگ پی
یر مرکور مونتریال (مزونوو و سن دنی) بر
روی صحنه آوردند...
ص��دای زالل ،توانمنـــــ��د وجادوی��ی
 Francoise Atlanو ن��وازش حرف��ه ای
برادران طبس��یان ،و س��عیدکامجو ،شبی
پرشور و بیادماندنی بجا گذاشت...
با آرزوی موفقیت بیش��تر برای دوس��تان
عزیزمان در CONSTANTINOPLE
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جلوگیری از سرطان
 از مکمل هاکه فعالیت الکتریکی در
ی غذایی استفاده
نکنید
عضالت لگنی آنها کمتر
ش
 گو ت قربوده است.
مز کمتر مصرف کنید
الکل کمتر بنوشید
عضالت لگنی بخش مهمی
 از ژامبوناز ساختار بدن زن است
خوک و سایر گوشت
های فراور
چون به غیر از کمک به
ی شده پرهیز کنید
 نوعملکرد جنسی و میزان
شابه قنددار ننوشید
 بعد از 21یک مطالعه تازه به روی موش های
ارضای جنسی او ،از
سالگی ،اضافه وزن
پی
دا
ن
کن
ید
آزمایشگاهی حاکیست که وزنه زدن می
دکتر چروتو ،اورولوژیست
اندامهای مهم داخل لگن
دانشمندانمیگویندمطالعات -
هر
محافظت
تواند در زمینه سوزاندن چربی و
ر
وز
و
رز
ش
گوید
می
که
ایتالیایی،
کن
ید
خاصره ،از جمله مثانه ،روده
استقامت
برابر دیابت ،به اندازه ورزش های
آنهامیتواندتوضیحیاحتمالی
به کودکا
عاشق کفش های
و رحم نیز حمایت می کند.
ن شیر مادر بدهید
مانند دویدن موثر باشد.
ب��رای این موضوع فراهم آورد
Puzzle
پشت33
(Easy,
)“ Puzzle 34 (Easy, difficulty rating 0.33سکسی” است ،ثابت کرده
سرگذاشتن
difficultyبعد از
)0.44کهratingاما این عضالت
که چرا تغذیه کودک با ش��یر
موشی که دانشمندان آمریکایی در آزمایشگاه
پوشیدن کفش های پاشنه بلند بر
دوره بارداری و زایمان و همچنین باال
مادر ممکن اس��ت به حفاظت بی��ش از  300میلی��ون نفر در
به وجود آوردند حامل ژنی بود که وقتی فعال
بهداشتی
شود.
(روشن) می شد باعث رشد عضالتی مشابه
رفتن سن زن ،ضعیف می 2
8
در برابر آلرژی هایی مانند آسم  1سراس��ر جهان9مبتال به آس��م  4خالف نظر برخی کارشناسان 3
ضرر زیادی برای سالمت زنان ندارد.
دکتر چروتو گفت“ :زنان معموال ورزش
عضالت ناشی از وزنه زدن می شد.
هس��تند و برخی دانشمندان
کمک کند.
66
تحقیقاتش
در
که
است
گفته
او
عضالت لگنی را انجام
مناسب
های
شد،
وقتی این ژن “خاموش” می
8
3
1
معتقدن��د که ق��رار گرفتن در 8
5این تحقیقات 2 3
و
اند
داشته
شرکت
سال
پنجاه
زیر
زن
در فرانس��ه ،معرض آلرژی زاها در س��نین
موش  -که با غذاهای چرب تغذیه
نمی دهند و پوشیدن کفش پاشنه
که در نش��ریه خیلی پایین ممکن اس��ت در
شد -چاق شده و مشکالت کبد
پانزده
زمین
با
پاهایشان
کف
که
آنهایی
من
است.
معضل
این
چاره
احتماال
بلند
6
5 4
8 2
7
3
نیچ��ر ابتال به آن موثر باشد.
“
پیدا کرد.
درجه زاویه داشته  -برابر پوشیدن
هم مثل خیلی از زنان دیگر دوست
سلولی”
“متابولیسم
نشریه
به گزارش
که
افتد
می
اتفاق
زمانی
آس��م
”
یس��ین
مد
ایستادن
طرز
سانتی
5
پاشنه
با
کفش
پاشنه بلند بپوشم .خیلی
دارم کفش7
9 5
4
7
1
6
چ��اپ ش��ده سیس��تم دفاعی بدن یک ماده
که این مطالعه در آن چاپ شده است،
و راه رفتنشان در مقایسه با گروهی که
خوشحالم که این عالقه من ممکن است
وقتی این ژن فعال می شد ،همان موش چربی را می سوزاند.
اس��ت نش��ان عمومی و بی ض��رر موجود در
کفش ته صاف پوشیده بودند،
فواید بهداشتی نیز برای من داشته1
مناسباین 9
7
تش��خیص 6
داد م��وش محیط را “بیگانه” 7
9 8
به عالوه ،بیماری کبد در اثر انباشت چربی که موش در زمان
تر
مهم
تر بوده است؛ از این موضوع
باشد”.
غیرفعال بودن ژن به آن مبتال شده بود ،درمان شد.
آزمایش��گاهی وقتی در معرض می دهد.
تنفس
7 4
2
دیگر اینکه پس از فعال شدن ژن ،از مقاومت موش در برابر انسولین کاسته م��واد آلرژی زا7ق��رار می گیرد  4وقتی 8این ماده از طریق 2
شد .مقاومت نسبت به انسولین به دیابت نوع  2منجر می شود.
می تواند این مواد را مستقیما وارد بدن شد ،واکنش سیستم
مشاهده شد.
این درحالی بود که موش هنوز یک رژیم پرچربی و پر از شکر دریافت می  3از طریق تغذیه شیر به فرزندش مصونیت ب��دن می تواند6باعث
3 1
2 8
خواب می شود6.
تورم در مجاری تنفس��ی شده،
منتقلکند.
محقق��ان  140داوطل��ب را حین خواب در این مطالعه همچنین دریافت که صدا هرچه
کرد و فعالیت جسمی آن افزایش نیافته بود.
خانه هایش��ان در نزدیکی فرودگاه هیتروی بلندتر باش��د میزان افزایش فشار خون هم
این فرآیند باعث می ش��ود که آنها را باری��ک تر کرده و نفس
تیم محققان در دانشکده پزشکی دانشگاه بوستون موش ها را از لحاظ
4
اروپایی زیر نظر 6
لندن و س��ه فرودگاه دیگر 5
آلرژی زا  9کشیدن را 8
ژنتیکی طوری طراحی کرده بودند که عضالت خاصی در آنها پرورش یابد 5 .نوزاد نس��بت به ماده 7
بیشتر است.
مشکل کند.
این عضالت که به “نوع  ”2موسوم است ناشی از ورزش هایی مثل وزنه
گرفتند.
“مقاوم” شود.
محققان قبال نش��ان داده بودند که افرادی
9
7
1
2
6
4
زدن است.
فشار خون داوطلبان پس از قرار گرفتن در که حداقل برای پنج س��ال در مس��یر پرواز
این با عضالتی که در نتیجه ورزش های استقامت مانند دویدن تشکیل می
معرض اصواتی بلندتر از  35دسیبل ،چه از در نزدیکی یک فرودگاه بین المللی زندگی
شود و به “نوع  ”1موسوم است فرق دارد.
هواپیماها می آمد چه از کش��یدن خرناس ،کرده اند در مقایسه با افرادی که در محیط
2
نوع
عضالت
که
دادیم
نشان
ِکنِت والش از دانشگاه بوستون گفت“ :ما
باال رفت.
فقط برای وقتی که می
های آرام تر زندگی کرده اند ،بیشتر با خطر
صدای موتور هواپیماه��ا باعث افزایش رقم ابتال به فشار خون باال روبرو هستند.
خواهید چیز سنگین بلند کنید مفید نیست .این عضالت همچنین برای کنترل متابولیسم کل بدن
مهم است”.
باالیی فشار خون (سیستول) به اندازه شش حاصل این دو مطالعه دال بر آن اس��ت که
و دو ده��م میل��ی متر جی��وه و رقم پایین زندگی در مسیر پرواز می تواند خطر ابتال به
پروفسور کِن فاکس متخصص تربیت بدنی در دانشگاه بریستول گفت که اکنون ورزش های فشاری،
مثل وزنه زدن ،به عنوان وسیله ای برای بهبود متابولیسم به تدریج مورد توجه قرار گرفته است.
(دیاستول) به اندازه هفت و چهار دهم میلی بیماری فشار خون را دو برابر کند.
محققان محاسبه کردند که به ازای هر 10
مطالعه ای تازه حاکی از آن است که آلودگی متر جیوه شد.
وی گفت“ :اگر شما این عضالت را داشته باشید ،حتی وقتی کار زیادی نمی کنید درحال سوزاندن
انرژی هستید”.
ناشی از صدای هواپیماهای جت یا راه بندان افزایش مشابهی در فشار خون در اثر منابع دس��یبل افزایش آلودگی صوتی هواپیماها،
های شهری باعث افزایش فشار خون حین دیگر آلودگ��ی صوتی همچ��ون راه بندان خطر فشار خون  14درصد افزایش می یابد.
“این در حال حاضر موضوعی داغ است .چیزی است که به خصوص می تواند برای افراد مسن تر که
)Puzzle 35 (Easy, difficulty rating 0.22
)Puzzle 36 (Easy, difficulty rating 0.44
ممکن است با ورزش های استقامت مشکل داشته باشند مفید باشد .و می تواند خیلی لذت بخش
باشد زیرا تاثیر این ورزش ها سریع آشکار می شود”.
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گوناگون...
‘وزنه زدن به انــدازه
دویدن مفید است’

کفش
پاشنهبلند
چیزبدی
نیست!

شیر مادر ‘می
تواند کودک
را برابر آلرژی
مقاوم کند’

‘خطر’ آلودگی
صوتی برای ساکنان
اطراف فرودگاه ها
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)Puzzle 36 (Easy, difficulty rating 0.44
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حل این سودکو :وارونه
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)Puzzle 35 (Easy, difficulty rating 0.22

8
1
7
5
9
6
3
4
2

2
9
7
4
3
1
5
8

7
4

9
8
4

6

5

2

7

1

6

8
9
5

4

6

3

2
3
1

1
8
3
9
4
2
7

2

6

9

2

3

6

7

1

5

8

4

7

5

2

8

1

4

3

5
6
9

2

8

8

7

8

6

4

2

5

9

3

1

8

4

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

7
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1

1

6

3

Work-OUT
!4-ur BRAIN

6

9

HOW TO PLAY: A
Sudoku is a number grid.
The aim of the game is to
fill in the missing numbers.
The big grid is split into
nine mini-grids. There
)are 9 rows (left to right
and 9 columns (running
down). In every row,
column and mini-grid
you must have each of the
numbers 1,2,3,4,5,6,7,8
and 9 -in any order- but not
repeated. Good luck.

3

8

5

)Puzzle 34 (Easy, difficulty rating 0.33

!Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Thu Nov 23 01:17:39 2006 GMT. Enjoy
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جدول آسان تر...
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)Puzzle 27 (Easy, difficulty rating 0.42
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 -1خالق تهافت الفالسفه  -2بنیانگذار فرانسه
نوین  /کمانگیر باستانی  /بهترین اقسام سنگ
 -3الفت و دوستی  /پدربزرگ  /بیماری  /درون
 -4شریان حیات  /موجودی وحشتناک افسانه
ای  /ظرف بزرگ مس��ی پل��و  /نان کاغذی -5
بزرگ طایفه  /دچار ش��دن  /از اعضای دوگانه
بدن  -6هوس خانم باردار  /خوشبو  /اجاره -7
کفر  /از اقوام ایران باستان  /گسترده  -8عالمت
جمع  /واح��د بوکس  /اندازه لباس  /پس��وند
همانندی  -9لوله شیره گیاه  /خنک کننده آبی
و گازی  /زبان ایران کنونی  -10بهانه  /آبگینه
 /گلوله کاموا  -11نویسنده آلمانی  /رویکرد و
توجه  /برداشت محصول  -12میوه نخستین /
قمر  /سلطان  /بله انگلیسی  -13بدی  /عالمت
جمع  /وس��یله داد و س��تد  /گزافه گوئی -14
گزند  /عضو تنفسی  /فراموشکار  -15اثر دوما
نویسنده فرانسوی .

3

2

6

Aافقی

 -1بنیانگذار تخت جمشید و حفر کننده کانال
سوئز  -2پاندول  /چین و چروک  /کمک کننده
 -3حشره مزاحم تابستانی  /تراب  /خرگوش  /از
برونته ها  -4زائو ترسان در قدیم  /شکاف کوه /
شایسته  /مستقیم  -5از حروف الفبای فارسی /
خرس چینی  /گروه ورزشی  -6خمیده  /جاده
هواپیما  /خویش پ��دری  /رایحه  -7غاری در
مک��ه  /نبرد  /کاال  -8رنگ م��و  /نوعی پارچه
نخی س��اده  /دش��منی  /برهنه  -9بی مانند /
حمام بخار  /قاصد  -10اندوه  /چمن آرا  /بلند
جاه  /همس��ر زن  -11از رنگها  /کیمیا /عقاب
سیاه  -12آرزوها  /کوچک  /از اجزای صبحانه
 /چاش��نی غ��ذا  -13از طوایف غیور کش��ور /
خداحافظی  /از بروج فلکی  /آسمان جل -14
پی��روی  /خانه  /تکیه کالم درویش  -15اثر یا
اتوبیوگرافی کانت .

 Dعمودی

پاسخ جدول

ها در صفحه24 :
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جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

Aافقی

 -1ن��زد – گرو داده ش��ده  -2س��ر – دعاها -3
م��درک – ملخ  -4مخفف آتش – ش��کوه گوی
جدائی ها – از پسوندها  -5خشکبار – بی عیب
 -6از دس��تگاه های موس��یقی ایرانی – شکوه و
بزرگی – عالمت مفعولی  -7نهنگ – دیدنی در
ارت��ش  -8زاهد – گ��ه  -9امور کلی – پایتخت
اطریش

 Dعمودی

 -1از اس��تان های غربی کش��ورهان – زدنی به
سیگار  -2به دنبال علم آموزی – دودمان  -3کنار
 ،پی��ش کس��ی -زور و توانائی  -4دختر کارتونی
– خمیازه  -5نقاش ایران��ی که ادعای پیامبری
کرد – بیایان و صحرای وسیع  -6ایتالیای باستان
– راس  -7از پهلوانان اس��اطیری یونان باس��تان
– ک��وزه  -8کلمه تعجب خانمانه – هموطن -9
چوب خوشبو – گریز دادن و ترساندن .
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پزشکــی....
دکتر عطا انصاری

شوند.

(کبک)

Ata Ansari: ancien professeur faculté de
médecine Université de Kisangani, R.D.C

مشکالت شما
با عدسی های
چشمی
(لنز طبی)

عدس��ی های چش��می که
بجای عین��ک بکار میروند
هر چند دقیقا برای چشم
س��اخته ش��ده اند ،ولی
در حقیقت یک جس��م
خارجیهستند.بههمین

دلیل باید دقیقا برای دید شما ساخته
شده باشند و جاگذاری آنها و تمیز بودن
آنها با نهایت دقت انجام ش��ود ،وگرنه
مشکالت زیر پیش می آید:

عفونت چشمی:

 sتورم قسمتی از چشم که بی رنگ
است و روی عدسی و داخل پلک
چشم را می پوشاند.
 sبصورت قرمزی و التهاب چش��م و
زیاد شدن ترشحات در چشم
 sمی تواند بر اثر مواد شیمیائی التهاب
زا یا آلرژیک باشد.

تورم ختم چشم
(قرینه):

 sتولید درد و حساسیت
به نور می کند.
 sم��ی تواند ب��ر اثر مواد
ش��یمیائی م��واد ملتهب
کننده یا کمبود اکس��یژن
بر اثر مصرف طوالنی باشد
ک��ه ب��ا ت��ورم صبحگاهی
چشم شروع ش��ده عروق اطراف

ادامه از صفحه19 :
بر پا شده بود قدری فرو نشسته ولی پایان نیافته
است.
یکی از ژورنالیست های بازنشسته الپرس ،به نام
جرالد لبالن ،در شماره سوم فوریه آن نشریه مقاله
ای نوشته است با عنوان «آرام بمانیم».
زبان نرم و لحن مالیم این روزنامه نگار مجرب مرا
تحت تاثیر قرار داد دریغم آمد خوانندگان پیوند از
آن بی بهره باشند.
وی در سوتیتر مقاله می نویسد:
«تعیین مقام زبان فرانسوی در میان سایر زبان ها
دارای پرونده پیچیده ای اس��ت و مواجهه با آن از
راه بح��ران های عاطفی و حذف و نفی بلد کردن
دیگران ممکن نیست».
اینک متن مقاله:
به نظر می رس��د ک��ه آخرین طوف��ان زبان فرو
نشسته باشد .اکنون وقت آن است که مسئله زبان
مادری و زبان تحصیلی مورد بازنگری قرار گیرد،
مس��ئله ای که به گونه شایسته ای با آن برخورد
نشده است.
محققین و آمارگران به ما نشان دادند که مونترالی
های فرانس��وی زبان در اقلیت هستند و کمتر از
 50درصد ساکنین را تشکیل می دهند .باید توجه
داشت که در اینجا صحبت از زبان مادری است،
یعنی نخس��تین زبان که توسط مادر انتقال داده
می ش��ود .بنابر این ،عجیب نیست که فرانسوی
زبانان قدیم��ی در حومه زندگی می کنند و تازه
واردین ،که به ندرت زبان مادری فرانسوی دارند،
در مونترال تمرکز می یابند.
واقعیت امر کامال ساده و روشن است ،ولی توجیه
آن به همان سادگی نیست.
بعضی ها نتیجه آمار یادشده را فاجعه می نامند،
در صورتی که بعضی دیگر عقیده دارند که جای
نگرانی نیست .اما واقعیت چیز دیگری است و برای
درک آن نباید تصویر همه جانبه موضوع را از نظر
دور داشت.

تخم چشم دیده می

زخم قرنیه:

 sعفون��ت میکروب��ی ح��اد و
دردناک که تولید زخم می کند و
جای زخم میتواند همیشگی باقی بماند
و تولید کم سوئی چشم بکند.

علل:
بط��ور عمومی ب��ر اثر رعای��ت نکردن
نظاف��ت در جاگذاری بد عدس��ی و یا
عدسی خراب می باشد.

چند راهنمائی:

 sبه محض اینکه احس��اس کمترین
ناراحتی داشتید عدسی را در بیاورید.
اگر درد و ناراحتی بر طرف شد مشکل
از عدس��ی است آن را عوض کنید و یا
از عینک استفاده کنید .اگر پس از چند
ساعت هنوز ناراحتی داشتید با پزشک
در میان گذارید.
 sغفلت نکنید اگر مش��کلی اس��ت
بالفاصله با پزشک مالقات کنید چون
با گذشت زمان ممکن است که مشکل
شما جدی تر بشود .پزشک درصورت
لزوم شما را به متخصص چشم معرفی
خواهد کرد.
 sعدس��ی ه��ا را قبل از خ��واب در

دردناک می
بزرگ شدن گانگلیون ها
شوند ،عالمت
عفونت است
(غددلنفاوی)
ول��ی وقتی
به آهستگی
گانگلی��ون ه��ا جزو بزرگ می ش��وند و دردناک نیستند
سیستم لنفاتیک بدن عالمت یک غده بد خیم است (بندرت
هستند که شامل یک دیده میشود) گاهی ممکن است بزرگ
سیستمبسیارپیچیده شدن آنها توام با گرمی و قرمزی محل
عروق لنفاوی هستند آنها باشد.
که در آنها لنف جریان دارد .مایعی که علل:
سلولهای سیستم دفاعی در آن جریان
دارد ،عروق لنفاوی در تمام بدن وجود  mعفونت:
دارد و گانگلیونها را به راحتی می توان علت عمومی آن می باش��د و عفونت
در گردن ،کشاله ران و زیر بغل لمس های گوش و گلو باعث بزرگ ش��دن
گانگلوینهایگردنمیشوند.
نموده و حس کرد.
گانگلوین ها نقش مهمی را در دفاع از  mعفونت های پوستی باعث بزرگ
ش��دن حجم گانگلیون ه��ای محل
بدن بازی می کنند.
وقتی حجم آنها سریعا زیاد میشود و عفونت می شوند.

کبک :آرام تر بهتر!
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بیاورید.
حت��ی اگر عدس��ی ه��ای مخصوص
استفاده طوالنی باشد.
 sزمان تعویض عدس��ی ها را رعایت
کنید.
عدس��ی ها باید مرتبا عوض بش��وند.
(بس��تگی به مدل آنها دارد بعضی ها
یکس��ال یا دو سال بعد از مصرف) زیرا
پس از مدتی تاب برمیدارند که با چشم
دیده نمی ش��ود .ولی چشم را تحریک
می کنند .بعضی از عدسی هائی که گاز
از آنها عبور می کند می تواند تا  5سال
قابل استفاده باشد.
 sاز عدس��ی ه��ای با عم��ر کوتاه و
دورانداختنی استفاده کنید که همیشه
تمیزهستند.
 sنظافت را بطور جدی رعایت کنید.
دس��ت ها را با آب و صابون بش��وئید.
عدس��ی ها را با محل��ول تمیز کننده
عدسی تمیز کنید.
دستمال مخصوص تمیزکردن عدسی
را مرتبا تمیز کنی��د .یکبار در هفته از
ق��رص های مخصوص ک��ه برای پاک
کردن پروتئین ها بکار میرود و توسط
متخصص عینک به شما فروخته شده
استفادهکنید.
 sبا عدسی ها شنا نکنید.
اگر در دریاچه شنا می کنید آنها را در
بیاورید ،زیرا آب می تواند آلوده باش��د.
در استخر از عینک های مخصوص شنا

 mبیماریه��ای مقاربتی باعث بزرگ
شدن حجم گانگلیون های کشاله ران
می شوند.
 mویروس  HIVبراس��اس پیشرفت
بیماری میتوان��د تولید گانگلیونهای
بزرگ شده در تمام بدن بکند.
 غده های سرطانی بستگی به محلغده باعث آلوده ش��دن گانگلیون می
شوند (بیماری “ )”Hodgkinو اگر به
جای دیگر سرایت کنند گانگلیونهای
آن مح��ل ها هم به آرامی ش��روع به
بزرگ ش��دن م��ی کنند و ب��ی درد
هستند.
 mبعضی بیماریهای سیستم ایمنی
مانند آلرژی ها« ،لوپوس» ،پلی آرتریت
روماتوئید و غیره نیز تولید گانگلیون
میکنن .د

در بطن یک قاره عموما انگلیسی
زبان ،پیش کش��یدن طرحی که
هدف آن س��اختن ی��ک جامعه
کامال فرانسوی بنام کبک باش��د ،که امکاناً یک
حالت مسلط هم پیدا کند ،عملی است جسورانه و
مخاطره آمیز .چنین طرحی توسط بعضی اروپائی
های فرانس��وی زبان متعصب و تن��د رو به کانادا
آورده ش��ده اس��ت .همین افراد هستند که برای
اعمال قوانین  22و  101فشار می آورند .در نتیجه
این فش��ارها ،رهبران گروههای اقلیت (یهودیان،
ایتالیائی ها ،یونانی ها )...پشت سر ترودوئیست ها،
صف می کش��ند و بر علیه این قوانین مبارزه می
کنند و از ارزش های کانادا دفاع می نمایند.
نباید اجازه داده ش��ود کسانی که داوطلبانه می
خواهند در جامعه کبک ادغام شوند ،البته هر کس
با روش خود ،حذف شده و به انزوا رانده شوند.
باید توجه داش��ت اگر قرار بر این باشد که قانون
 101دیگری (اش��اره به تقاضای خانم ماروا برای
تجدید نظر در قانون  )101به اجرا گذاشته شود،
قبل از همه ،کبکی های فرانس��وی زبان هستند
که بار مس��ئولیت آن را به گردن خواهند گرفت.
موضوع این نیست که بگوئیم در جامعه جای چه
کس��ی در کجاس��ت ،بلکه موضوع اصلی و یگانه
این است که رفتارهای گروههای تشکیل دهنده
جامعه را مورد بررسی قرار دهیم.
مش��کل زبان با بحران های احساسی و نفی بلد
کردن حل نمی ش��ود .دقیقا معلوم نیست که در
مقابل تنزل زبان مادری فرانس��وی چه کار باید و
ی��ا چه کار می توان ک��رد .آتش بیاران معرکه به
این پرونده چنگ می اندازند که سطح آن را تنزل
دهند و یا آن را بکلی از محتوا خالی کنند.
ب��ه گفته لوئی مارتن ،یک روزنامه نگار واقعی که
همین اواخر از دس��ت رفت ،نبای��د اجازه داد که
چنین اتفاقی بیفتد.
قبال می بایس��تی توجه می داش��ت که نیمی از
فرزندان مهاجرین در  CEGEPهای انگلیسی زبان
تحصیل می کنند ،و به احتمال قوی تحصیالت
دانشگاهی خود را هم در دانشگاه های انگلیسی
زبان دنبال خواهن��د کرد و در نتیجه زبان کاری
و حرفه ای آنان هم انگلیسی خواهد بود .به هیچ

استفادهکنید.
 sاز محلول تمی��ز کننده ای معتبر
استفادهکنید.
 sآیا محلول تمیزکننده با چشم تان
سازگار است؟
بعض��ی محلول ها تحری��ک کننده تر
هستند .اگر چشم شما را تحریک کرد
ش��اید با عدسی شما مساعد نیست با
محلی که عدس��ی را خریده اید برای
تهیه محلول مناسب تر مشورت کنید.
 sشیمیست خود نباشید.
محل��ول های مختل��ف را با هم قاطی
نکنید .همین طور با آب و نمک محلول
خود را تهیه نفرمائید که می تواند آلوده
باشد.
 sبه محیط زیست توجه بفرمائید.
عواملی مانند فرش (موکت) ،نور نئونی،
دود س��یگار یا هوای کول��ر می توانند
باعث خشک شدن چشم بشوند.
اگر عدس��ی های شما در داخل چشم
ش��ما را ناراحت می کنن��د و در خارج
راحت هستید بر اثر خشک شدن چشم
می باشد.
مایعات زیاد بنوشید ،از قطره مرطوب
کننده (اشک مصنوعی) استفاده کنید.
 sپل��ک ه��ا را ببندید و ب��از کنید.
کارک��ردن طوالنی با رایان��ه می تواند
چشم ها را خشک کند .پلک ها را بهم
بزنید تا چشم را مرطوب نگهدارد.

چند راهنمائی:
 mنگران نشوید و صبور باشید.
بزرگ شدن حجم گانگلیون ها اغلب
بر اثر عفونت است اگر اینطور باشد در
عوض چند روز تا دو س��ه هفته خود
بخود کوچک می شود.
 mب��رای رفع درد می توانید از قرص
های استامینوفن استفاده کنید.
 mاگر هیچ دلیل عفونی برای بزرگ
ش��دن گانگلیون وجود ندارد مسئله
را بس��یار جدی گرفته با پزشک خود
مالقات کنید.
چه موقع به پزشک مراجعه
کنیم:
 - mوقتی که گانگلیونها پس از 4
هفته کوچک تر نشده اند.

وجه هم نباید آنان را مالمت کرد زیرا کتابچه های
راهنما که از اونتاریو یا آمریکا می آیند تنها به زبان
انگلیسی هستند و نه فرانسوی.
ای��ن نکته هم حائز اهمیت اس��ت که مهاجرین
به منظور داش��تن امنیت و شرایط بهتر زندگی
به آمریکای ش��مالی آمده اند ،نه برای حمایت از
عالئق کبک فرانسوی زبان .نمیتوان از آنان انتظار
داشت که برای پروژه کبک فرانسوی زبان مبارزه
کنند ،مگر آنک��ه اکثریت چنین کاری را به آنان
تحمیلکنند.
باید چنین اش��خاصی را از ضربات دش��نام های
ش��یفته گان و تمامیت خواهان زبانی ،همچنین
از عواقب نژادپرس��تی و بیگانه هراس��ی ،در امان
داشت.
چرا ک��ه در جاهای دیگر این اف��راد با آغوش باز
پذیرفته خواهند شد.
نویس��نده در پایان مقاله ،برای حل مشکل زبان،
تش��کل در احزاب سیاسی را توصیه می کند و با
لحن نسبتا انتقادی می نویسد:
«در نهایت ،این روبر بوراسا بود که زبان فرانسوی
را زبان رس��می کبک کرد و رنه له وک ،هم مقرر
داش��ت که فرزندان مهاجرین بای��د در مدارس
فرانسوی زبان تحصیل کنند».
با توجه به سعه صدر و وسعت نظر این ژورنالیست
قدیمی ،و همچنین با دقت و موشکافی در عکسی
ک��ه در کنار همین مقال��ه در صفحه  15الپرس
س��وم فوریه چاپ شده اس��ت ،این سوال پیش
می آید که آیا الزم اس��ت ب��رای حل این قبیل
مسائل پیچیده به تظاهرات خیابانی دست زد و از
احساسات طبقاتی از مردم ،که آگاهی چندانی هم
از پیچیدگی موضوع ندارند ،استفاده کرد؟ در این
صورت نمایندگان مردم به چه منظوری انتخاب
می شوند؟
وظیفه نمایندگان این است که با توجه به نظرات
مردم و با اس��تفاده از راهنمائی های کارشناسان
و اش��خاص صالحیتدار ،برای این قبیل مسائل،
راه ح��ل های معقول و منطقی پیدا کنند ،و بعد
آنها را با مردم در میان بگذارند .این را می گویند
دموکراس��ی مشارکتی .مسائل مملکتی نباید در
خیابان حل و فصل شود.

آرایش:

 sمواد زیبا کنن��ده مانند کرم پلک،
سایه ،خط چشم را اول استفاده کنید
بعد فیکساتور بزنید و بعد عدسی ها را
استفادهکنید.
 sاگر اول عدسی را میگذارید چشم را
محکم ببندید که این مواد داخل چشم
نشوند و روی عدسی رسوب نکنند.
 sهنگام کار در منزل از عینک استفاده
کنید که مواد تمیز کنن��ده نتوانند با
عدسی تماس حاصل کنند.
 sعینک و جای عدس��ی را همیشه
همراه داشته باشید تا اگر مشکلی پیش
آمد دچار دردسر نشوید.
چه موقع به پزشک مراجعه کنیم:
عدس��ی ها ش��ما را بی��ش از یک روز
ناراحت کرده اند در حالی که شما همه
راهنمائ��ی های باال را انج��ام داده اید.
پزشک ش��ما سواالتی از شما می کند
مانند چه نوع عدسی استفاده می کنید.
چند وقت است که از عدسی استفاده
می کنید .از چ��ه محلولی برای تمیز
کردن اس��تفاده می کنید بعد عدسی
ها را نگاه می کند که آیا شکس��تگی
دارد و یا رسوباتی روی آن هست و بعد
چش��م ها را معاینه می کند تا به بیند
آیا عفونت و یا زخم میکروسکوپی و یا
مشکالت دیگری در چشم هستm .

 mگانگلیونه��ا ،قرم��ز ،گرم و خیلی
حساس اند.
 mاگر گانگلیونها پشت گوش بزرگ
شده اند (بدلیل نزدیکی به مغز)
همه عفونت های سر و صورت به دلیل
نزدیکی به مغز باید گرفته شوند .چون
عفونت های کوچک هم می توانند از
طریق رگ ها تولید مننژیت بکنند..
 mاگر یک یا چند گانگلیون بی دلیل
بزرگ شده اند.
پزشک پس از پرسیدن سواالت الزم
امتحانات کلینیک��ی الزم مثل دیدن
گ��وش و گلو ،ش��نیدن ص��دای ریه،
لمس شکم ،درخواست آزمایش های
خون و در صورت لزوم برداش��تن یک
گانگلیون و امتحانات سلول شناسی
برای تشخیص می کند.

درمان:
 mعفونت:
ب��رای درم��ان عفون��ت
میکروبی از آنتی بیوتیک
ها استفاده می شود .برای
عفونت ه��ای ویروس��ی
گانگلیونها پ��س از مدتی خود بخود
کوچک می شوند.
mغده های سرطانی:
ب��رای غ��ده ه��ای س��رطانی درمان
مخصوص آن توس��ط پزشک انتخاب
می شود .مانند جراحی ،شیمی درمانی
و ی��ا رادیوتراپی و ش��اید مخلوطی از
آنها.
 mمشکالت سیستم ایمنی:
درمانهای مختلفی هس��ت بر اساس
مشکل تولید شده.
شاد باشید
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برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر
دکترحسن گل محمدی

آغاز گفتار دقیقی

در این احوال فردوسی ،دقیقی شاعر
را به خواب می بیند و یک هزار بیت
از اشعار او را که قبال سروده بود ،در
شاهنامه خود می آورد.
لهراس��ب پ��س از دادن فرمانروایی
به گشتاس��ب ،خود ب��ه بلخ رفته و
گشتاسب بر تخت می نشیند .در این
هنگام زرتشت پیغمبر ظهور کرد و
گشتاسب به آیین او گروید.
وقتی ارجاسب پادشاه چین از کیش
جدید گشتاسب آگاه شد به اطرافیان
گفت :به ایران باید حمله کرد و او را از
بین برد .و طی نامه ای به گشتاسب
نوش��ت :من آماده حمله هس��تم و
خانواده ام را هم با خود می آورم.
وقت��ی نامه به گشتاس��ب رس��ید
برآش��فت و موبدان و س��پهداران را
بخواس��ت و گفت :م��ن از نژاد ایرج
هستم و او از نژاد دیو و جادو و نمی
توانم این را بپذیرم.

جنگ گشتاسب با ارجاسب

گشتاس��ب س��پاهی برای جنگ با
ارجاس��ب بیاراس��ت .در این هنگام
اسفندیار پسر گشتاسب و کتایون،
جوانی دلیر و پهلوانی به نام شده بود.
آن گاه ارجاسب با لشگری عظیم به
سوی ایران تاخت و به قتل و غارت
پرداخت .گشتاسب نامه به مرزداران
نوش��ت و خود به پیش��باز دشمن
رفت .در اولین جنگ ،اردشیر ،شیرو،
شیدسب ،و نیوزار سرداران و پسران
گشتاس��ب از ایران و گرامی پس��ر
جاماس��ب کشته ش��دند .بعد از دو
هفته نبرد ،زریر برادر گشتاسب نیز
به دست بیدرفش سردار توران زمین

Persian Histo
ry
FOR

تاریخ اسا
طیری ایران باستان
کشته شد.

آغاز جنگ های
اسفندیار

اسفندیار شاهزاده دالور ایران ،چون
اندوه پدر بدید به قلب لشگر بیدرفش
تاخت و با سرداران ارجاست جنگید
و آنها را از پای درآورد.
وقتی ارجاس��ب کشته شدن سردار
س��پاه و شکست س��پاهیان خود را
دید آهنگ گریز کرد و لشگریانش از
اسفندیاربخششطلبیدند.
فرستادن گشتاسب اسفندیار
را به گرد جهان برای هدیه
کردن دین زرتشت
پس از پیروزی ،گشتاس��ب به بلخ
بازگشت و اس��فندیار را برای تبلیغ
دین زرتشت به گرد جهان فرستاد
و به او گفت همه کشورها را به دین
درآورد و بت پرس��تان را نابود کن و
آتش��کده ها بر پا دار .در این هنگام
پهلوان��ی گرزم نام که از اس��فندیار
کینه به دل داشت ازو نزد گشتاسب
بدگویی کرد و گفت :اس��فندیار تو
را به پادشاهی قبول ندارد و درصدد
است خود پادشاه شود.
جاماسب به شکارگاه اسفندیار رفت
و ازو علت نگرانی پدر را پرس��ید .در
این هنگام فرستاده شاه از راه رسید
و نامه به اسفندیار داد که به نزد پدر
باز گردد .اسفندیار لشکر را به بهمن
سپرد و نزد شاه آمد.

دربند افتادن اسفندیار

چون گشتاسب شنید که اسفندیار
ب��ا کاله کیانی به خدمت رس��یده
است ،همه موبدان را بخواند و بدانها
گفت شنیده اید که برای پادشاهی
این پسر سر پدر را می خواهد از تن
جدا س��ازد و آماده جنگ است .و به

در امتداد سفر
موفقیت آمیز زوج
ایرانی به دور دنیا
نسیم یوسفی و جعفر ادریسی که نه ماه پیش،
در اردیبهشت ماه (می  )2007سفر خود را با
دوچرخه ب��ه دور دنیا آغاز کرده بودند در آغاز
هفته پیش وارد ویرجینیابیچ آمریکا شدند .این
زوج دوچرخه سوار ایرانی که هدف از سفر خود
را شناساندن چهره واقعی ایران به جهانیان می
دانند سفر خود را با پیام صلح و حفظ محیط
زیس��ت از ترکیه آغاز کردن��د و هم اکنون به
آمریکا رسیده اند.
همانطور که در شماره های پیش گزارش شد،
آنها اواخر اکتبر به مونترال آمده بودند و پس از
آن نیز به تورنتو رفتند.
دو هفت��ه پیش جعفر ادریس��ی در مصاحبه
ای با آس��یه نامدار در شبکه  CNNگفت که
اصلی ترین مش��کل آنها در طول سفر گرفتن

Somayeh (Nasim) Yousefi and Jafar Edrisi
www.rmc4peace.com
www.rmc4peace.blogfa.com

رزم رستم و

virus

كنون رزم  virusو رستم شنو
دگرها شنیدستی این هم شنو
كه اسفندیارش یكی  diskداد
بگفتا به رستم كه ای نیكزاد
در این  diskباشد یكی  fileناب

روزگار
ر
د یرانی:
ن
ا شاهنامه

تن جدا نمود.

می کنم.

رزم اسفندیار
با ارجاسب
و گریخنت
ارجاسب

همین سبب گشتاسب
گفت تا اسفندیار را به
بند کشیدند بطوریکه هر
ه بیان
ب
کس او را می دید برایش
سـاده
اسفندیار به قلب
گریه می ک��رد .چون پس
س��پاه ارجاسب
از چند س��ال گشتاسب رو
حمله برد و ارجاسب از میدان
بسوی سیستان کرد و در بلخ
نیز جز لهراسب دلیری نمانده بو د  ،گریخت و گرگسار سردار ارجاسب
ارجاسب بار دیگر آهنگ لشگر کشی اسیر اسفندیار شد.
گشتاسب به اسفندیار گفت:
به ایران کرد.
از پ��روردگار بزرگ فرم��ان دارم که
کشته شدن لهراسب در
اگر خواهران خ��ود را از بند ترکان
جنگ با ارجاسب
رها کنی تو را تاج و تخت پادشاهی
چون ارجاس��ب ب��ه بلخ رس��ید با دهم.
لهراسب به جنگ پرداخت .لهراسب و از اینج��ا داس��تان هف��ت خوان
با موی س��پید در این جنگ کشته اسفندیار شروع میشود.
شد.
داستان هفت خوان
گشتاسب از کشته شدن لهراسب با
اسفنـــدیار
خبر شد به بلخ لشگر کشید ولی در
این جنگ موفق نشد .گشتاسب پس اسفندیار سپاه را به پشوتن سپرد و
از شکس��ت به کوهی گریخت و از خود پیشاپیش آنها عازم رویین دژ
جاماسب کمک خواست و او گفت :شد.
به دس��تور تو اسفندیار دربند است.
اگ��ر ش��اه او را از بند بگش��اید در خوان اول:
کشنت اسفندیار دو گرگ را
کوهسار بلند نمی ماند.
(* در اینجا اشعار دقیقی پایان می اس��فندیار با راهنمایی گرگسار که
یابد و فردوسی به گفتار خود بازمی اسیر او بود ،به سوی رویین دژ روان
شد .در خوان اول با دو گرگ درنده
گردد).
آنگاه جاماسب به امر گشتاسب برای روبرو شد ،گرگها به او حمله کردند
نجات اسفندیار به دیدن او شتافت و ولی او با کمان و تیر پوالدین آنها را
او را راضی به آمدن به نزد گشتاسب از پای درآورد.
کرد .اسفندیار نیز با یک ضربت زنجیر
و بند را گسست و با جاماسب به نزد خوان دوم:
گشتاس��ب رفت و چون گشتاسب کشنت اسفندیار شیران را
فرزند را بدید از جا بلند ش��د و سر در خوان دوم ،در این جا اسفندیار با
و رویش را بوس��ه داد .چ��ون آوازه یک ش��یر نر و یک شیر ماده درگیر
اسفندیار به گوش لشگریان رسید ،ش��د .نره ش��یر را با تی��غ دو نیمه
از ه��ر طرف به س��وی وی آمدند و کرد و ماده ش��یر که از کشتن شیر
اسفندیار گفت من ارجاسب را چون نر خشمگین شده بود به اسفندیار
کاهی که از کوه برداشته شود نابود حمله کرد ولی او با تیغ سرش را از

ویزا از کشورهای مختلف بوده است .البته آنها
برای گرفتن ویزای آمریکا کمترین مشکل را
داشتند در حالی که حتی یک بار با تقاضای
ویزای آنها برای کانادا مخالفت شده بود ...
جعفر و نس��یم در هر ش��هری درخت صلح
می کارند تا در هنگام پایان س��فر بیست هزار
کیلومتری شان به دور دنیا کمربند سبزی از
درختان صلح به دور دنیا کشیده شود .آنها در
مدارس حضور می یابند و ایران را بر روی نقشه
جهان به دانش آموزان نشان می دهند.
هنوز اما قس��مت عمده ای از س��فر این زوج
رکاب زن ایرانی باقی مانده است...ژاپن ،چین،
هند و پاکستان کشورهای بعدی هستند که
قرار است میزبان رکاب زنان صلح باشند تا بعد
آنها بار دیگر به ایران بازگردند.
برنامه این زوج جوان ایرانی که هر دو مهندس
کامپیوتر هستند بیش از هر زمان توانسته بر
نگاه رسانه های دنیا به ایران اثرگذار باشد.
متاس��فانه در س��ال های اخیر ایران و ایرانی
نتوانس��ته است در امر خبرس��ازی موفقیتی
داشته باشد.

كه بگرفتم از  siteافراسیاب
برو حال می كن بدین  diskهان!
كه هم نون و هم آب باشد در آن
تهمتن روان شد سوی خانه اش
شتابان به دیدار رایانه اش
چو آمد به نزد  mini towerاش
بزد ضربه بر دكمه  powerاش
دگر صبر و آرام و طاقت نداشت
مران  diskرا در  driveاش گذاشت
نكرد هیچ صبر و نداد هیچ لفت
یكی  listاز  rootدیسكت گرفت
در آن  diskدیدش یكی  fileبود
بزد  enterآنجا و اجرا نمود
كز ان یك  demoگشت زان پس عیان
به فیلم و به موزیك و شرح و بیان
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خوان سوم:
کشنت اسفندیار
اژدها را

در خوان سوم اسفندیار
بر گردون��ه ارابه ای
به شکل شیر که
بوس��یله اس��ب
حمل می شد
ایس��تاد و به
جنگ اژدها
رفت.
اژدها با ضربتی گردونه شیر را درهم
شکست و اسفندیار از درون آن بیرون
آمد و با شمشیر اژدها را کشت.

خوان چهارم:
کشنت اسفندیار زن جادو را

اسفندیار وارد بیش��ه ای شد و می
خورد و آنگاه تنور در دس��ت گرفت
و به آواز خواندن پرداخت .با شنیدن
صدای اسفندیار به قدرت جادو ،پیر
زن زشت روی خود را به شکل زنی
جوان و زیبا درآورد.
چون زن جادو به نزدیک اسفندیار
رسید ،اسفندیار فهمید که او جادوگر
است ،زنجیر انداخت و گرفتش و با
خنجری تیز او را از پای درآورد.
سپس گرگس��ار گفت که در خوان
پنجم سیمرغ بر کوهی زندگی می
کند ،و جنگ با او برای تو دش��وارتر
از سایر خوان هاست .ولی اسفندیار
به گفته او توجهی نکرد و عازم خوان
پنجم شد.
ادامه دارد

نسیم یوسفی،
جعفر ادریسی

هر ج��ا خبری از
ایران در رس��انه های جهانی بوده
اس��ت یا مربوط ب��ه اظهارات چالش
برانگیز احمدی نژاد درباره اسراییل
بوده است و یا مسایل انرژی هسته
ای و ی��ا کمک ه��ای ایران به
تروریس��ت ها و ح��اال زوجی
مس��تقل ب��ی آنکه از س��وی
دولت و یا هی��چ گروه دیگری
حمایت ش��وند و تنها با کمک
های مردم��ی و ایرانیان مقیم
سایر کشورها و با توانایی های
خودشان توانسته اند نام ایران
را ج��دای از تم��ام موضوعات
چالش برانگیز جهانی بر سر زبان ها بیاندازند تا
جایی که حتی شبکه خبری سی ان ان نیز در
گزارشی به مصاحبه با آنها پرداخته و از صلح
طلب��ی ایرانیان گزارش می دهد .مطمئنا
پخش این گونه گزارش ها از شبکه های
معتبر جهانی چون بی بی سی و سی ان
ان می تواند در بهبود چهره ایران در جهان
بسیار موثر باشد.

به ناگه چنان سیستمش كرد hang
كه رستم در آن ماند مبهوت و منگ
چو رستم دگر باره  resetنمود
همی كرد هنگ و همان شد كه بود
تهمتن كالفه شد و داد زد
ز بخت بد خویش فریاد زد
چو تهمینه فریاد رستم شنود
بیامد كه لیسانس رایانه بود
بدو گفت رستم همه مشكلش
وز ان  diskو برنامه خوشگلش
چو رستم بدو داد قیچی و ریش
یكی  bootableدیسك آورد پیش
یكی  toolkitاندر آن  diskبود
بر آورد آن را و اجرا نمود
همی گشت  toolkitهارد اندرش

گزارش:
گرد حباب خاک با دوچرخه،به
حرمت صلح و زمین!...

رضانامداری

چو كودك كه گردد پی مادرش
به ناگه یكی رمز  virusیافت
پی حذف امضای ایشان شتافت
چو  virusرا نیك بشناختش
مر از  boot sectorبر انداختش
یكی ضربه زد بر سرش toolkit
كه هر بایت ان گشت هشتاد bit
به خاك اندر افكند  virusرا
تهمتن به رایانه زد بوس را
چنین گفت تهمینه با شوهرش
كه این بار بگذشت از پل خرش
دگر باره اما خریت مكن
ز رایانه اصال تو صحبت مكن
قسم خورد رستم به پروردگار
نگیرد دگر  diskاز اسفندیار

را پاس

بد ا ر یـ��م

ΩήΧ Ϯ̴Α έϮόη ̵ΎΟ ϪΑ
Ϟϐη ̵ΎΟ ϪΑ
Ϫθϴ̡ - έΎ̯ Ϯ̴Α
Ύϔη ̵ΎΟ ϪΑ
ΩϮΒϬΑ - ϥΎϣέΩ Ϯ̴Α
ήϤϘϟ ϖη ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϓΎ̰η ϩΎϣ Ϯ̴Α
̶δϤη ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΪϴηέϮΧ Ϯ̴Α
̶ϫϮ̳ Ϯ̴Α ΕΩΎϬη ̵ΎΟ ϪΑ
...Ϫ̯ ΩΩ ΕΩΎϬη ̵ΎΟ ϪΑ
...Ϫ̯ ΩΩ ̶ϫϮ̳ Ϯ̴Α
ϪϧΎΒϠσ ΕΩΎϬη ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧέΎ̢δϧΎΟ - ϪϧίΎΒϧΎΟ Ϯ̴Α
έϮη Ϯ̴Α ϕϮη ̵ΎΟ ϪΑ
ϩϮ̰η Ϯ̴Α Ζ̯Ϯη ̵ΎΟ ϪΑ
ϪҨϼ̳ Ϯ̴Α ΖҨΎ̰η ̵ΎΟ ϪΑ
̵έά̳ή̰η ̵ΎΟ ϪΑ
̵έά̴γΎ̢γ Ϯ̴Α
ϦϤҨήϫ Ϯ̴Α ϥΎτϴη ̵ΎΟ ϪΑ
ΎϴϤϴ̯ Ϯ̴Α ̶Ϥϴη ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨΎϴϤϴη ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨΎϴϤϴ̯ Ϯ̴Α
εήΘδ̳ Ϯ̴Α ωϮϴη ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩέΎ̯ Ϯ̴Α ήψϨΒΣΎλ ̵ΎΟ ϪΑ
 ̯αΎϨηέΎϮ̴Θγέ Ϯ̴Α ϕΩΎλ ̵ΎΟ ϪΑ
ζΧέΫ Ϯ̴Α ϪϘϋΎλ ̵ΎΟ ϪΑ
έϮϤϫ Ϯ̴Α ϑΎλ ̵ΎΟ ϪΑ
έϮϤϫ ϭ ϑΎλ ̵ΎΟ ϪΑ
έϮϤϫ Ϯ̴Α
έΎ̰ΘγέΩ Ϯ̴Α ϟΎλ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩΪϣΎΑ Ϯ̴Α Βλ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨΎΘηΎϧ Ϯ̴Α ϪϧΎΤΒλ ̵ΎΟ ϪΑ
- έΎΑΩήΑ Ϯ̴Α έϮΒλ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎΒϴ̰η
ΎΒϴ̰η Ϯ̴Α έϮΒλ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Θϔ̳ Ϯ̴Α ΖΒΤλ ̵ΎΟ ϪΑ
-ϥΎΑΎϴΑ Ϯ̴Α ήΤλ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦϣΩ ϭ ΖηΩ
ΖγέΩ Ϯ̴Α ϴΤλ ̵ΎΟ ϪΑ
-̶Θγέ Ϯ̴Α ΖϗΪλ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨϮ̴Θγέ
Ϯ̴Α ϑΪλ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̳ϫΎϤηϮ
ΐϴγ Ϯ̴Α ϪϣΪλ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪҨΩ ϪϣΪλ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪҨΩ ΐϴγ Ϯ̴Α
̶Ϩηϭέ Ϯ̴Α ΖΣήλ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ϥΩή̯ ήψϨϓήλ ̵ΎΟ ϪΑ
̩ϥΩή̯ ̶ηϮ̡ Ϣθ
Ϧηϭέ Ϯ̴Α Ҩήλ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α Νϼόϟ ΐόλ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϣέΩ ΖΨγ - ϥΎϣέΩ ̶Α
ϩΪϨҨΰϓ Ϯ̴Α ̵ΩϮόλ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘγέ Ϯ̴Α ϒλ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎҨϮϔλ Ϯ̴Α ϪҨϮϔλ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪҨΩϭέ Ϯ̴Α ΪҨΪΣϼλ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖϴΣϼλ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̴ΘδҨΎη Ϯ̴Α
Ϡλ ̵ΎΟ ϪΑ
̶Θη - είΎγ Ϯ̴Α
ΕϮϠλ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩΎΘγήϓ ΩϭέΩ Ϯ̴Α
ίΎϤϧ Ϯ̴Α ΓϮϠλ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϤϴϤλ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΎϣΩϮΧ Ϯ̴Α
ϩήϬ̩ Ϯ̴Α ΕέϮλ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩΎϴλ ̵ΎΟ ϪΑ
ήϴ̴ϴϫΎϣ ΎҨ ̶̩έΎ̰η Ϯ̴Α
ϩΪη ϊҨΎο ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘϓέ ϥΎϴϣ ί Ϯ̴Α
ΕΎόҨΎο ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ ϥΎϤδ̡ Ϯ̴Α
ϢϴΨο ̵ΎΟ ϪΑ
ήΒΘγ - ΖϔϠ̯ Ϯ̴Α
ξϴϘϧ ϭ Ϊο ̵ΎΟ ϪΑ
έΎ̳ίΎγΎϧ Ϯ̴Α
ϥΩή̯ ̶ϧϮϔϋΪο ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨΩίΪϨ̳ Ϯ̴Α
ϞΜϤϟ Ώήο ̵ΎΟ ϪΑ
ΩΰϧΎΑί Ϯ̴Α
ϢΘη ϭ Ώήο ̵ΎΟ ϪΑ
ΏϮ̯ ϭ Ζϟ Ϯ̴Α
ζ̢Η Ϯ̴Α ϥΎΑήο ̵ΎΟ ϪΑ
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ساخت
شهرکی ‘سبز’
در میان
بیابان های
ابوظبی

عرض هش��ت سال و با هزینه بعضی ها هم نگرانند که شهرک
ای بال��غ بر  22میلی��ارد دالر مصدر به محلی برای ساخت و
ساخته خواهد شد و  50هزار ساز س��اختمان های لوکس و
نف��ر خواهند توانس��ت در آن مناسب توان مالی قشر پولدار
تبدیل شود.
زندگی کنند.
همچنی��ن در ای��ن ش��هرک این طرح مورد حمایت صندوق
 1500محل کس��ب و کار راه جهانی حیات وحش (،)WWF
یک سازمان خیریه بین المللی
اندازی خواهد شد.
ب��رق و ان��رژی گرمای��ی این محافظت از محیط زیست ،قرار
شهرک عمدتا از طریق انرژی دارد.
خورشیدی تامین خواهد شد تولید بیش از ان��دازه گازهای
“مصدر” ابوظبی و س��اکنان آن از وسایل نقلیه گلخان��ه ای یک��ی از اصل��ی
ای اس��تفاده خواهند کرد که ترین دالی��ل گرمایش زمین
جنبه منایشی؟! بر روی ریل های مغناطیسی و تغیی��رات نامطل��وب جوی
شناخته شده است.
حرکت می کند.
س��اخت ش��هرکی ع��اری از می��زان تولید س��رانه گازهای انرژی کمتر ،آب مصرفی کمتر
گازه��ای گلخان��ه ای ،زباله و گلخانه ای در ابوظبی از جمله مجریان ساخت این شهرک از
همچنین اتومبی��ل در حومه باالتری��ن در میان ش��هرهای معماری سنتی باب کشورهای
ابوظبی ،پایتخت امارات متحده جهان اس��ت و منتقدان طرح عربی حاش��یه خلی��ج فارس
عربی آغاز شده است.
جدید امارات متحده عربی بیم اس��تفاده خواهن��د ک��رد ت��ا
مقامات امارات می گویند این دارند که ساخت شهرک مصدر س��اختمان هایی کم مصرف
ش��هرک در س��طح جهان بی در این کشور نفت خیز عربی بس��ازند .مثال از برج های باد
صرفا جنبه نمایش��ی داش��ته برای تهویه هوای این ساختمان
نظیر است.
ها استفاده خواهد شد.
این شهرک ،با نام “مصدر” ،در باشد.
آب ای��ن ش��هرک از
طریق شیرین سازی
کردند ،و چربی بدن و وزنشان در آب دریا توسط انرژی
مقایسه با موش هایی که شیرینی خورش��یدی تامی��ن
طبیعی خورده بودند افزایش پیدا خواهد شد.
در حال��ی ک��ه ب��رق
کرد.
ای��ن گ��روه از موش ها بع��دا از مصرفی این ش��هرک
مطالع��ه ای که نش��ان می دهد غذایش��ان کم نکردند و وزنشان ی��ک چه��ارم ب��رق
مصرفی ش��هرکی به
م��وش هایی که ش��یرین کننده کاهش نیافت.
همان وسعت خواهد
های مصنوعی دریافت کرده بودند
ب��ود ،آب مصرفی آن
همچنان وزن اضاف��ه می کنند انتظارات شیرین
دانشمندان را متحیر کرده است .محققان نوش��تند“ :این داده ها نی��ز ش��صت درصد
دانش��مندان دانش��گاه پ��ردو آشکارا حاکی از آن است که مصرف کمتر خواهد بود.
( )Purdueدر آمریکا اکنون به این غذای شیرین شده با ساخارین که س��اخت ش��هرک
نتیجه رسیده اند که طعم شیرین کالری ندارد ،می تواند به افزایش “سبز” مصدر بخشی
اگر با رسیدن کالری به بدن همراه وزن بدن و افزایش چربی حیوانی
نباشد ممکن است میل به خوردن در مقایسه با مصرف همان غذا که
را افزایش دهد.
با شکر معمولی (دارای کالری باال)
تحقیقات آنها که جزئیات آن در شیرین شده است منجر شود”.
نشریه “عصب شناسی رفتاری” به گفته آنها یک توضیح احتمالی
چاپ ش��ده است نش��ان داد که این اس��ت که در ش��رایط عادی،
اش��تهای س��ایر موش هایی که بالفاصله پس از احس��اس طعم
شکر طبیعی خورده بودند پس از شیرینی در دهان ،متابولیسم بدن
مصرف این نوع شیرینی کاهش برای رسیدن مقدار زیادی کالری
ناشی از شیرینی آماده می شود.
یافت.
اما برخی متخصصان تغذیه می اما زمانی که این کالری نرس��ید،
گویند که شیرین کننده های کم بدن ممکن اس��ت سردرگم شود
کالری هنوز بهترین گزینه برای و در تنظیم اشتها هنگامی که به
س��ایر مواد غذایی دسترسی دارد
سالمتیهستند.
دان��ش متع��ارف م��ی گوید که دچار مشکل شود.
ش��یرین کننده ه��ای مصنوعی به گفته آنها اگر این نظر درست
(بدون کالری یا ک��م کالری) ،به باشد ،سایر شیرین کننده های کم
عنوان بخشی از یک رژیم غذایی ،کالری مثل آسپارتام ،ساکرالوز و
می تواند به کاهش وزن یا پایین ِ
اسسولفام می تواند تاثیری مشابه
داشته باشد.
نگاه داشتن وزن کمک کند.
ام��ا مطالعه دانش��گاه پ��ردو این یک سخنگوی بنیاد تغذیه بریتانیا
برداشت را زیر سوال می برد.
گفت ک��ه یافته های این مطالعه
دانشمندان به گروه های مختلفی “جالب” است اما ثابت نمی کند
از موش ها دو نوع ماس��ت دادند که شیرین کننده های مصنوعی
که برخی با شکر شیرین شده بود می تواند در انسان ها اثر معکوس
و برخی با یک نوع شکر مصنوعی داشته باشد.
وی گفت“ :این مس��اله نیازمند
یعنیساخارین.
س��پس مقدار زیادی غ��ذا جلو تحقیقات خیلی بیشتر است  -چرا
موش ها گذاشته شد و محققان که مطالعه در انسان ها نشان داده
به مشاهده نشستند.
است که شیرین کننده های کم
موش هایی که ساخارین خورده کالری می توان��د به کاهش وزن
بودن��د کالری بیش��تری مصرف کمک کند”.

شیرین کننده
مصنوعی وزن را
افزایش میدهد

 ---پاسخ جدول ها ---

پاسخ جدول 1

افقی:

مرم��ر -3انس /نیا /دا /ت��و  -4رگ/
غ��ول /دیگ /ل��واش  -5خان /ابتال/
دست  -6ویار /بویا /کرایه  -7شرک/
پارت /وس��یع  -8ها /راند /سایز /سا
 -9آوند /کولر /دری  -10ایراد /مینا/
کالف  -11مان /اعتنا /درو  -12نوبر/
ماه /ش��اه /یس  -13ش��ر /ات /پول/
الف  -14آس��یب /ریه /ساهی -15
ُکنت مونت کریستو

 -1داریوش هخامنش��ی  -2آونگ/
یرا /یاور  -3مگس /خاک /ارنب /آن
 -4آل /غار /روا /راست  -5نون /پاندا/
تیم  -6مایل /بان��د /عم /بو  -7حرا/
آورد /متاع  -8م��ش /دبیت /کینه/
رت  -9بیتا /س��ونا /پیک  -10غم/
گل /واال /ش��وهر -11
زرد /اکس��یر /دال  -12پاسخ جدول آسان تر...
آمال /ریز /کره /س��س
 -13ل��ر /وداع /دل��و /افقی -1 :لدن  /مرهون  -2راز  /اوراد  -3س��ند/
الت  -14تاس��ی /سرا /نمک  -4تش  /نی  /وار  -5آجیل  /سلیم  -6نوا
یاهو  -15نوش��تههای  /فر  /را  -7وال  /س��ان  -8پارسا  /بند  -9کلیات
 /وین.
فلسفی
عمودی -1 :لرس��تان  /پک  -2دانشجو  /ال -3
عمودی:
نزد  /یاوری  -4نل  /آسا  -5مانی  /فالت  -6روم
 -1ام��ام محمد غزالی  /س��ر  -7هرکول  /س��بو  -8وا  /ایرانی  -9ند /
 -2دوگل /آرش /رماندن.
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از طرحی بزرگتر برای توسعه
ف��ن آوری انرژی های پاک در
امارات است.
در م��اه ژانوی��ه س��ال جاری
میالدی دولت امارات متحده
عربی ابت��کاری پنج س��اله با
ارزش  15میلیارد دالر را برای
تولید انرژی ه��ای پاک اعالم
کرد و آن را “بلندپروازانه ترین
طرح توسعه پایدار در جهان”
توصیف کرد.
بنا به این طرح ابوظبی محل
احداث بزرگترین تاسیس��ات
تولید برق با سوخت هیدروژنی
در جهان خواهد بود.
هزینه این ابتکار را ش��رکتی
موس��وم به “ابتکار مصدر” بر
عه��ده دارد که ب��رای تولید و
عرضه تجاری فن آوری انرژی
های پاک تاسیس شده است
و مقامات ابوظب��ی امیدوارند
این ابتکار منجر به مشارکتی
بین المللی و همچنین سرمایه
گ��ذاری ه��ای کالن در ای��ن
زمینه شود.
دول��ت امارات متح��ده عربی
چهار میلیارد دالر برای اجرای
طرح ش��هرک مصدر سرمایه
گذاری کرده و مابقی را از منابع
دیگر وام خواهد گرفت.
س��لطان الجابر ،مدیر اجرایی
ط��رح مصدر ،ب��ه خبرگزاری
رویتر گفت“ :ما کاهش تولید
گازهای گلخانه ای را به منبع
اقتصادی تبدیل خواهیم کرد
 ...چنین ابتکاری هرگز در ابعاد
بزرگی مانند یک ش��هر پیاده
نشده استtu”.

مقایسه این دو نوع برخورد با
معمای عدم اجرای یک برنامه
هنری ،این تجربه را می آموزد
ک��ه برخی از ما
ایرانی ها هنوز از
خسرو وزیری
نظر فکری ،کوته
بین هس��تیم و
(نشریه اینترنتی پوشه)
هنوز برخورد با
واقعی��ات را به
برگزارکنن��دگان
همدردی کردند درستی نمی دانیم.
و مش��کل را این درس��ت که به دلیل در دست
فهمیدن��د و نبودن زمان کاف��ی ،در امر آگاهی
بسیاری از این رسانی کوتاهی شد و کاستی هائی
دسته هم بیش وجود داشت.
از آنک��ه اجرای مثال دوست عزیزی که مأمور جواب
برنامه برایش��ان به پرسش های شرکت کنندگانی
مطرح باشد ،ناراحت ب��ود که بنح��وی از به��م خوردن
حال عموم��ی میری برنامه دفعه دوم آگاه نش��ده بودند،
بودند و دائم با ما تماس می پس از آنکه یکی دو س��اعت قبل
گرفتند و از ایش��ان جویا میشدند از زم��ان مقرر به اج��رای نمایش،
ک��ه این نیک��و نگری آنها بس��یار در مح��ل حضور پیدا ک��رده بود با
امیدوارکننده بود و تا اندازه زیادی حرف های س��خت خانمی که در
از بار خس��تگی فکری و جس��می باال از ایشان یاد شد ،مواجه شده و
قبل از اتمام مأموریت خود ،با دلی
مجریان می کاست.
اما در مقابل افرادی هم بودند که در شکسته محل را ترک کرده است،
قضاوت های غیرعادالنه خود سریع که البته نباید این کار را میکرد ،اما
عمل کردن��د و در یک برهه زمانی رفتاری این چنین هم زیبنده یک
چش��م های خود را بستند و دهان ایرانی راستین نیست و جا دارد که
ش��ان را باز کردند و به ش��یوه ای این دوستان در مورد گفتار و رفتار
گفتند که زیبنده رفتار یک ایرانی نابخردانه خود تجدید نظر ی کلی
داشته باشند.
راستین نبود.
موضوع این است که در این ماجرا بهر روی من در این کوتاه نوش��ته
که بسیار هم بر اجراکنندگان تلخ و بعنوان یک ج��ز کوچک از گروه
آمد ،دو س��ه نفر دس��ت نش��انده ،برگزارکنن��ده این نمایش و بدلیل
(اینکه می نویس��م دست نشانده ،کاس��تی ه��ای ای��ن کار از هم��ه
دالیلی دارم که در موقع لزوم عرض دوس��تانی که بنحوی در این راستا
خواهم ک��رد) با بکار بردن کلماتی متحمل خسارات وقتی و مالی شده
ناخوشایند و حالتی عصبی برگزار ان��د ،صمیمانه پوزش می خواهم و
نش��دن این برنامه را به باد سخت امید دارم روزی برسد که با همراهی
ترین انتقادهای هجوآمیز گرفتند و سایر دس��ت اندرکاران این برنامه
بتوانیم جبران این کاستی را کرده و
کلمات سخت بکار بردند.
و در میان این دو سه دست نشانده ،از زیر بار این مشکل در آئیم. ..
---------------س��خنان س��خت یکی از خانم ها
که با بدبینی تمام از پرداخت پول
پارکینگ می گف��ت از همه بد تر
بود.

لغومنایش«زن ها چه میخواهند»

و پوزش صمیمانه

دوستان درود بر
شما

در زندگ��ی اتفاقات��ی
روی م��ی دهد که هر
چند خس��ارت بارند
ولی تجربه های بسیار
بدنب��ال دارند و ش��اید
کسب همین تجربیات
اس��ت که آدم را ب��رای از
دس��ت رفتن وقت و پولش تا
اندازه ای تس��کین می دهد و از بار
منفی جنگ اعصاب آن می کاهد.
برای مثال همی��ن برنامه نمایش
«زن ها چه می خواهند» هر چند
برای برگزارکنندگان آن خس��ارات
مالی بس��یار داشت ولی تجربیاتی
هم بدنبال آورد.
خب ،آقای میری که یکی از کمدین
های بنام ایران است بدلیل بیماری
قلبی ،نتوانست برای اجرای نمایش
خود به مونترال بیاید و چش��م ما
را به قدوم خود روش��ن سازد ،این
یک رویداد بی س��ابقه و کم نظیر
نبود و در آینده هم امکان رویدادن
چنین اتفاقاتی میرود و هیچ برنامه
گ��زاری هم نمیتوان��د اجرای یک
برنامه هنری را ،که هنرپیشگانش
از  5000کیلومتر آن طرف تر می
آیند ،صد در صد گارانتی کند.
روش��ن اس��ت که عدم حضور این
هنرپیشه نازنین خساراتی را متوجه
برگزارکنندگاننمود.
اما تجربه ای که از این راه بدس��ت
آمد ،این که بعضی از دوستان ایرانی
ما چقدر قدرت درک دارند.
با این که دو ب��ار برنامه بهم خورد
و برای بسیاری از آنها حاصلی جز
اتالف وقت نداش��ت با وجود این با

بنامخدا

راهپیمائیاربعین
به مناسبت اربعین ساالر شهیدان

امامحسینابنعلی(ع)
راهپیمائی بر گزار می شود
محل شروع:

Peel X René-Levesque
)(Parc carré Dominion
انتهـــا:

Parc Atwater

زمان :یکشنبه  24فوریه  2008ساعت  12ظهر
باسپاس فراوان -همگی دعوت هستند

مراکز شیعه در مونتریال
info: 514-806-2461
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شد ز غمت خانه ی سودا دلم

در طلبت رفت به هر جا دلم

سپاســـگزاری

در سوگ تلخ درگذشت مادر
و یاور عزیزمان

زنده یاد خورشید وقار

از تمامی دوستان و مهربانانی که
با اظهار تسلیت حضوری ،تلفنی و ارســال گل،
درج آگهی های همدردی در نشریات،
با نهایت صمیمیت با ما همدلی و همدردی کردند،
سپاسگزاریم.
اگر به دلیل تالمات ،فرصت تشکر حضوری دست نداد،
پوزش ما رابپذیرید.
---------------------------------

خانواده های کبیری ،وقار،کبیر ،کفشچی ،نانکلی،
وزیری،سیدین،پاشائی

همدردی
آقای یوسف کبیری گرامی

دوست عزیز و دیرین
در سوگ از دست دادن مادرتان ما نیز با شما و تمامی خانواده های سوگوار همدردیم.
برای شما آرزوی شکیبایی داریم.

فیروز همتیان و خانواده
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سالگردانقالب اسالمی...

بیست و نهمین سال

داریوش همایون

اکنون ِ تاسف آور
ایران را آینده ای
هست...
انقالب در معنی کالس��یک آن یک
پدیده روشنگری فرانسوی است که
در تاکید خود بر خردگرائی ،از طبیعت
آدم ها و موقعیت های انسانی دور می
افتاد و برای ساختن جهان نوینی بر
ویرانه جهان کهن می کوشید.
“س��اختن پس از ویران کردن ”،این
معنی انقالب برای تقریبا همگان ،به
استثنای بریتانیائی های خردمند بوده
اس��ت که عقل س��لیم را بر سیستم
س��ازی برتری می دهند .اکنون پس
از تجربه انقالب های بزرگ از فرانسه
تا اسالمی (و نه بهمن که آن انقالب
را از ویژگی اصلی اش جدا می کند)
ورشکستگی اندیشه اصلی انقالبی ــ
ویران کردن گذش��ته برای ساختن
آین��ده بر روی ویران��ه ها ــ می باید
آشکار تر شده باشد.
با انقالب نه گذشته را می توان یکسره
ویران کرد نه آینده ای که “به نامش
چه جنایت ها می کنند” ،ساخته می
شود.
یک ویژگی انقالب اس�لامی آن بود
که ب��ر خالف انقالبات ب��زرگ دیگر
می خواست ویران کند ،نه برای آنکه
جهان نوینی بس��ازد ،بلکه به جهان
مرده ای که در زمان خودش نیز جز
با کش��تار و تاراج سرپا نمی ایستاد،
بازگردد.
این مهم نیست که بسیاری از انقالبیان
آرمان های دیگر در س��ر داشتند ــ
اعتبار خود آن آرمان ها و با ربط بودن
شان به نیاز ها و امکانات جامعه ایرانی
به کنار.
مهم آن اس��ت که برای نخستین بار
در تاریخ جهان عناصری پاک بیگانه
از یک ایدئولوژی و حتی دشمن آن ،با
شیفتگی و بی هیچ تردیدی به رهبری
بزرگ ترین نمایندگان آن ایدئولوژی
گردن نهادند.
چنی��ن خودکش��ی ایدئولوژیک که
متاس��فانه به “خودکشی” فیزیکی
هزاران نیز انجامید یک ویژگی دیگر
انقالب اسالمی است.
سومین ویژگی انقالب که آن را آسان
تری��ن انقالب بزرگ تاری��خ گردانید
ش��رکت مس��تقیم و فعاالنه رهبری
سیاسی رژیم در پیروزی انقالبی بود
که بی هیچ پرده پوشی برای نابودی
آن راه افتاده بود.
در برابر نمونه پادشاهی پهلوی ،مثال
بوربن ها رنگ می بازد.
لوئی ش��انزدهم و نخس��ت وزیرانش
دس��ت کم برای رهب��ری انقالب با
رهبری انقالبی در رقابت نمی بودند.
یک ویژگی دیگر و آخر نیز هست که
صفت ن��االزم ترین را نیز به احمقانه
ترین انقالب تاریخ می دهد.
انقالب اسالمی در ایران روی داد که نه
مانند روسیه در جنگ شکست خورده
بود ،نه مانند فرانسه به ورشکستگی
مال��ی جنگ ه��ای دراز افت��اده بود
(جنگ س��ی س��اله لوئی س��یزده و
جنگ ه��ای لوئی چه��ارده و جنگ

شهال جاهد برای
سومین بار از
طناب دار رهید

رئیس قوه قضائیه ایران برای سومین
بار با اجرای حکم اعدام شهال جاهد،
به جرم قتل همسر ناصر محمدخانی،
فوتبالیست مش��هور ایرانی مخالفت
کرده و دس��تور داده که وی بار دیگر
محاکمه شود.
الله س��حرخیزان پنج سال پیش در
خانه خود و در حالی که همس��رش
همراه با تیم پرسپولیس در آلمان به

هفت س��اله لوئی پان��زده و
جنگ استقالل امریکای لوئی
ش��انزده) ــ در جامعه ای پر
تحرک با اقتصادی شکوفان
که برخالف آن دو ،اشرافیت
و طبقات بس��ته نداشت و
گرهگاه های آن بی دشواری
زیاد و بی انقالب ،و بویژه بی
انقالب ،گشوده می شد.
نیروهای انقالبی همه حق
داش��تند که تا پای��ان رژیم
پهل��وی را نیز بخواهند .حق
هر کسی است که تا پایان با
امری مخالفت ورزد.
آنچه درس��ی برای آینده شد آن بود
که در اموری به بزرگی سرنوشت ملی

 مذهب را به خانه ومسجد ببریم.
 اموری هست کهسیاستبازی بر منی دارد.
 قدرت وسیله است،هدف نیست!
 رژیم پادشاهی اصولینداشت

پمپ بنزین
غول آسا

نم��ی بای��د
از اص��ول
منح��ر ف
شد.
اموری هست که سیاستبازی بر نمی
دارد.
درس دیگری که می باید امیدوار بود
گرفته شده باش��د آن بود که قدرت
را در سیاس��ت بجای هدف نمی باید
گذاشت .قدرت وسیله است.
رژیم پادش��اهی اصولی نداش��ت ــ
سراس��ر قدرت و اقتض��ای روزــ و از
تجدد به ارتجاع و از س��رکوبگری به
تس��لیم و از فرمانبری به گردنکشی
درگذر بود؛
و در بی اعتنائی محض خود به اصول،
به طبیعت خویش رفت��ار کرد؛ ولی
انقالبیان غیراس�لامی اصول خود را
داشتند که در راهش��ان به فداکاری
می ایستادند.
زیر پا گذاش��تن آن اصول در سودای
قدرتی که نبود و نمی توانست باشد،
بزرگ ترین گناهشان بود.
***
آنچه در س��ه دهه گذشته از انقالب
برآمده ی��ک فاجعه کام��ل در همه
زمینه ها برای ملت ایران است .انقالب
توانسته است حکومت و اقتصادی به
ایران بدهد که کشور ما را یک لیبی
بزرگ تر و یک پمپ بنزین غول آسا
گردانیده است.
درآم��د نفتی که صادرات��ش با روند
کنونی یک دهه دیگر عمال به پایان
خواهد رس��ید به مصرف روزانه می
رس��د و دور ریخته می شود و بیرون
می رود؛ و مردمی دست به دهان روز
را ش��ب می کنند تا بامدادی با لگد
س��خت روزگار از خواب پرانده شوند.
آنچه را که حکومت ناشایسته ساالران
حکومتی که در کشور شگفتی زای مانیز باورنکردنی است -در پایمال کردن
حقوق مردم و از میان بردن میراث و
منابعملیوپائینبردنسطحفرهنگی
توده ها و از هم گسیختن جامعه می
کند در اینجا فهرست نمی توان کرد.
تصویری است که در کابوس های ما
س��ر می برد و فرزندانش در مدرسه
بودند ،با ضربات چاقو به قتل رسید.
پلیس در مراحل تحقیق در مورد این
پرون��ده ،به ارتباط پنهان میان ناصر
محمدخانی و یک پرستار به نام شهال
جاهد پی ب��رد و با یافتن
قرائنی علیه شهال جاهد ،او
را بازداشت کرد.
ش��هال جاه��د در مراحل
بازجویی ،خود را همس��ر
موق��ت (صیغ��ه ای) ناصر
محمدخانی معرفی و پس
از ی��ازده م��اه مقاومت در
بازجویی س��رانجام به قتل
همسر عقدی او اعتراف کرد

نیز نمی آمد.
ولی ای��ن تصویر دلگیر
دورنمائی روشن دارد.
سی س��اله گذشته گره
ایدئولوژی (با ای بزرگ)
را از ذه��ن بهترین الیه
های اجتماعی ایران باز
کرده است.
از ای��ن مهم تر با از میان
رفتن امپراتوری شوروی
لعنت دویس��ت س��اله
همس��ایگی با روس��یه
از جغرافی��ای ای��ران
برداش��ته شده ،و انقالب
و جمه��وری اس�لامی
س��نگ آس��یای 1400
س��اله مذهب سیاسی را
از گردن فلسفه سیاسی و اجتماعی
ایران فرونهاده است.
برای نخس��تین بار پ��س از نزدیک
چهارده سده ما دیگر قربانی جغرافیای
خود ـ-س��رزمینی گش��وده بر امواج
بیابانگ��ردان ویرانگر (از س��ده هفتم
تا چهاردهم) و در همس��ایگی قدرت
های اس��تعماری خارجی (در س��ده
های نوزدهم و بیستم) -نیستیم.
با نمایشی که اس�لام به عنوان اداره
کننده جامعه و حکومت داده اس��ت
دوران قربان��ی تاریخ هزار و چهارصد
ساله بودن نیز به پایان می رسد.
در عرفیگرا (سکوالر) ترین جامعه
(و نه حکومت) خاورمیانه اسالمی،
مردم��ی که تراژیک ترین تاریخ و
باال ترین تجربه تاریخی را در این
گوشه جهان دارند ،می آموزند که
مذهب را به خانه و مسجد ببرند.
جمهوری اس�لامی بیش از آنکه می
بایست ،مانده است و هنوز چند گاهی
خواهد ماند.
پایندگی آن مانند پیروزی خود انقالب
بی��ش از قدرت درون��ی اش مرهون
تصادفات تاریخی است .انقالب ناالزم،
رژیمی ناهنگام  anachronisticزاده
است که ناگزیر زیر وزن ناهنگامی و
بی ربطی خود و فش��ار جامعه مدنی
ایران خرد خواهد شد .آنگاه بسته به
درس هائی ک��ه ایرانیان از تاریخ کم
مانند هم��روزگار خود گرفته اند می
توان جامعه ای س��اخت که از کم و
کاس��تی ها و کژروی های گذش��ته
پاک باشد (تا بتواند کم و کاستی ها و
کژروی های تازه ای را تجربه کند).
می بای��د امیدوار بود که آن درس ها
گرفته ،دست کم شناخته شده باشد.
شاید هم بتوان امیدوار بود که نشیب
ملی ما در جائی پایان یابد .ش��اید ما
چن��ان فرو افتاده ایم که دیگر جز به
باال راهی نمانده اس��ت .از اینها همه
گذشته هیچگاه پس از آن سه سده
زری��ن ایران (دهم تا س��یزدهم) که
جهانگش��ائی های عرب و پانگرفتن
یک حکومت متمرکز ،در آن سرزمین
ه��ای پهن��اور ،با هم��ه پایبند های
مذهب ،میدان گش��اده ای از هند تا
اسپانیا به متمدن ترین و با استعداد
ترین سرزمین اس�لامی داد ،اینهمه
اس��باب بزرگی برای ما فراهم نبوده
اس��ت ــ تنه��ا اگر مان��ع جمهوری
اسالمی و روحیه ای را که چنین لکه
ای بر تاریخ ما گذاشته است از پیش
پای برداریم.
اکنون ِ تاس��ف آور ایران را آینده ای
هس��ت که دستمایه هایش زشتی و
بدی و اشتباهات یک دوران هدر شده
و نوید بخش تاریخی خواهد بود.
******************

اما س��پس در دادگاه منکر اعترافات
خود شد.
اما دادگاه شهال جاهد را قاتل شناخت
و حکم به قصاص (اعدام) او داد.
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

هیالری
رودام
کلینتون؟

انتخابات دیگر با ش��ور و حال دیگری در
صحنه حضور دارند.
تلفنی از دوستی در کالیفرنیا از چگونگی
شور و حال مردم جویا می شوم.
حرفم را تائید می کند و می گوید:
آنچه می گویی درست است یک بار دیگر
در س��ال  ۱۹۶۸مردم همین گونه با شور
اشتیاق در صحنه انتخابات حضور داشتند.
این بار ش��اید به خاط��ر تعویض رئیس
جمهور بوش ،یا انتخاب باراک و یا خانم
هیالری باشد که مردم چنین با عالقه به
خیابان ها آمده اند .
هیالری رودام ،بعد از پی��روزی اش در
نیویورک خطاب به مردم می گوید:
در اینجا می خواهم از مادرم تشکر کنم.
م��ادری که زمانی مرا ب��ه دنیا می آورد
هنوز از داشتن حق رای محروم بود .در
واقع شصت سال پیش از این زنان امریکا
حق رای نداشتند.
از این س��خن اش��ک در چش��مم می
نشیند ،در دنیایی که هنوز مرد ساالری
در بسیاری نقاط جهان حرف اول را می
زند .این پیروزی کمی برای ما نیس��ت؛
ای��ن پی��روزی همه زنان جهان اس��ت
خوشحالم از این پیروزی.
خوش��حالم از این
پیروزی اگر چه:
در س��رزمین مان،
ب��رای رس��یدن به
براب��ری صد س��الی
دویم و هن��وز دنیا به
اس��ت م��ی
کام ما نمی چرخد.
هنوز باید به بهان��ه “یک میلیون امضا”
تالش کنیم تا ح��رف و صدای مان را به
گوش و جان ها برس��انیم .گرچه در این
دنی��ا حتی روزنه های کوچک را هم از ما
دریغ می کنند.
مجله «زنان» نش��ریه ای که بخش��ی از
فعالی��ت های جنبش زن��ان ،را منعکس
می کرد و زنان بسیاری اولین آموزه های
فمینیس��تی خود را از آنج��ا آغاز کردند.
و تنها مجل��ه زنانه کاغ��ذی در ایران به
سردبیری شهال ش��رکت پس از شانزده
سال کار مداوم پیگیرانه ،را بستند.
گرچه برای این ک��ه صدای زنان به هیچ
گونه به گوش نرس��د در طی یک س��ال
گذشته چند سایت اینترنتی زنان از جمله
تغییر ب��رای برابری س��ایت کمپین یک
میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض
آمیز را طی مدت یک سال هشت بار فیلتر
کردند.
گرچه در این س��الها دخترکان مان را به
جرم بی حجاب��ی ،کم حجابی و آرایش و
چکمه و پوشش  ،...به شالق بستند.
گرچه هنوز یاران دیگرمان ،هانا و روناک
به جرم جمع آوری یک میلیون امضا در
زندانند و زنان دیگر منتظر...
گرچه با این سنفونی ناساز حکومتیان در
ایران ،در این سوی مرز ظاهرا آزاد برخی
از فعالین زن در خارج از کش��ور ،از همه
فعالیت های زنان در داخل کش��ور ،هیچ
را نمی بینند(!) بند کرده اند به مالقه آش
نذری مادری که دخت��رش در زندان بود
و خ��دای ناکرده مالقه به دس��ت یکی از
فعاالن جنبش یک میلیون امضا هم می
خورد او هم همش هم می زند .و آن مالقه
امروز سر همه ما را می شکند! اگرچه مردم
ما در کش��وری زندگی می کنند که رتبه
نخست اعدام کودکان را به خود اختصاص
داده است.
گرچه اعدام عاطفه ها بر دار حکم سنگسار
پا برجاست...
اما ب��ا وجود همه این ها خوش��حالم که
هی�لاری رودام در ای��ن مرحله در آن جا
در باال ایس��تاده ،سخن او سخن پیروزی
است.

م
ا
ه
م
ی
ش
ه
ب
ا
زندهنیستیم!

عفت ماهباز ،لندن
دیروقت شب است  ،زل زده ام به صفحه
تلویزی��ون ،خبر لحظه به لحظ��ه کارزار
انتخابات “سه شنبه بزرگ”* امریکا را از
اخبار  ۲۴ساعته  BBCلندن پی می گیرم
اینکه نتیجه این انتخابات چه می ش��ود
گویی که به سرنوشتم گره خورده! در این
روز بیش��تر از چهل میلیون از شهروندان
آمریکا ،در انتخاب��ات مقدماتی حزبی در
 ۲۴ایالت شرکت کردند تا داوطلبان مورد
نظر خود را برای نامزدی یکی از دو حزب
جمهوری خ��واه یا دموکرات در انتخابات
ریاس��ت جمهوری انتخاب کنند .خبرها
حاک��ی از رقابت تنگاتنگ هیالری رودام
کلینتون و باراک اوباما ،دو داوطلب باقی
مانده حزب دموکرات در مبارزات انتخاباتی
خبر می دهد.
“هیالری رودام کلینتون” اولین س��ناتور
زن در سنای امریکا و در صورت موفقیت
در ای��ن رقابت ها اولین رییس جمهوری
زن آمریکا خواهد بود .هیالری در آمریکا
در زمینه حمایت از حقوق زنان ،اشتغال
زایی و بیمه درمانی .شخصیتی شناخته
شده اس��ت .او در طی سناتور بودنش در
سنا و همچنین در طول تبلیغات انتخاباتی
اش تالش کرده خود را به عنوان فردی با
تجربه در زمینه های مختلف نشان دهد
آن گونه که بتواند رهبری دشوار کشوری
چون امریکا را به دست بگیرد .او همچون
همه فمینیست ها ،همواره نام خانوادگی
خ��ود “رودام” را پی��ش از ن��ام فامیلی
همس��رش در معرفی خود به کار می برد
در یک��ی از این مناظره های تلویزیونی از
هیالری پرسیده شد آیا می خواهد از زن
بودن خود در این انتخابات استفاده کند؟
او ج��واب داد “ :حمله به من به دلیل زن
بودنم نیس��ت به این خاطر اس��ت که از
دیگران پیشم”.
پیش بین��ی می کنند ت��ا  ۴صبح همه
چیز معلوم ش��ود ، .به ای��ن همه آزادی و
ش��ور مردم غبطه می خورم ،باال و پائین
رفت��ن آرا نگرانم می کند هنوز از این که
سناتور “هیالری رودام کلینتون” بانوی
اول پیشین آمریکا زنی که می داند کجای
تاریخ این جهان ایس��تاده در رقابت های
انتخاباتی حزب دموکرات پیش تر اس��ت
خوشحالم ،در ش��هر بزرگ نیویورک که
خانم کلینتون نماینده آن شهر در سنای
آمریکا است ،توانست  ۵۷درصد آرا را از آن
خود کند .یکی از غیر منتظره ترین نتایج
رای گیری”س��ه ش��نبه بزرگ” پیروزی
خانم کلینتون در ایالت ماساچوس��ت در
حالی ص��ورت گرفت که هر دو س��ناتور
این ایالت که از دموکرات های ارش��د
حزب محسوب می شوند جان کری و
ادوارد کندی ،و نیز فرماندار دموکرات
ماساچوس��ت از باراک اوباما حمایت
کرده بودند.
آنچ��ه از گزارش های لحظه به لحظه
به نظر می رس��د ،تنها من نیستم که
مشتاقانه این گونه موضوع را پی می
گی��رم ،مردم آمریکا نی��ز بیش از هر
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‘نگرانی’
برای افزایش
تعداد دختران در
دانشگاهها
تعداد پذیرفته شدگان
دختر در کنکور
دانشگاهها از  32به
 % 65رسیده است.

مرک��ز پژوهش های مجل��س ایران
در بررسی ش��اخص های حوزه زنان
و آموزش دخت��ران در ایران در دهه
گذش��ته اعالم ک��رده افزایش تعداد
پذیرفت��ه ش��دگان دخت��ر در مراکز
دانشگاهی مدیران و دست اندرکاران
امور را “نگران” کرده است.
در این بررس��ی که در سایت رسمی
مجلس ایران منتشر شده ،نسبت به
احتمال برهم خوردن تعادل اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان
جامعه هشدار داده شده و آمده است،
این امر بر خانواده ها هم تاثیر مخرب
خواهد گذاشت.
تهیه کنندگان این گزارش همچنین
خواستار یافتن راه حل برای مواجهه
با مشکالت ناش��ی از به هم خوردن
این تعادل و حضور بیش��تر زنان در
دانش��گاهها و مراکز آم��وزش عالی
شدند.
بر اس��اس آماری که در این گزارش
مطرح ش��ده ،تعداد پذیرفته شدگان
دخت��ر در کنکور دانش��گاهها از 32
درصد به  65درصد رسیده است.
الهه کوالیی ،عضو کمیسیون امنیت
ملی مجلس ششم ،استاد دانشگاه و
فعال زنان ،عضو شورای مرکزی حزب
مشارکت در این باره به بخش فارسی
بی بی سی می گوید ،تعداد دختران
در دانش��گاهها از نیمه دهه  70روند
صعودی داش��ته و از همان زمان هم
بحث بر انگیز بوده است.
خان��م کوالیی م��ی گوی��د در زمان
ریاس��ت جمهوری محمد خاتمی ،از
تالش ها برای اعمال سیاس��ت های
ممانعت از این افزایش ،مبارزه شد اما
بعد از دوران اصالحات این تالش ها
بار دیگر مورد توجه قرار گرفتند.

این نماین��ده مجلس شش��م ایران،
عوامل مختلف��ی را در افزایش تعداد
دختران در دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی موثر می داند که افزایش تالش
آنها از آن جمله است.
خانم کوالیی می گوید برای دختران
ایرانی ورود به دانشگاه تبدیل به اهرمی
برای ابراز هویت شده و آنها باور دارند
که با ورود به دانش��گاه امکان دفاع از
حقوق خود را پیدا می کنند.
الهه کوالیی شیوه نگرش به موضوع
افزایش تعداد دختران در دانشگاهها
و اعمال برخی س��همیه بندی های
جنس��یتی را سطحی می داند و می
گوید ،اگ��ر تعداد پذیرفته ش��دگان
دختر بیشتر است به این دلیل است
که تعداد آنها در بین داوطلبان هم به
همین نسبت بیشتر است.
این نماینده پیش��ین مجلس ایران،
با ذک��ر این نکته ک��ه افزایش تعداد
دختران در دانشگاهها پدیده مثبتی
است می گوید ،کسانی هستند که می
خواهند خانم ها را برای شوهر داری
و بچ��ه داری به خانه ها بازگرداند در
صورتیکه باید علل و ریشه های پدیده
رش��د آمار خانم ها در مراکز آموزش
عالی بررسی شود.
وی در بیان جزئیات این موضوع می
گوید مثال دالیل��ی وجود دارد مانند
اینکه دانش��گاه به ط��ور کلی رابطه
خود را با اشتغال و مزایای اقتصادی
و اجتماعی از دس��ت داده است و از
آنجاییکه پسر ها آن منزلت اقتصادی
را که به دنبالش هس��تند با ورود به
دانش��گاه و فارغ التحصیلی به دست
نم��ی آورن��د تمایلی ب��رای ورود به
دانشگاه ندارند.
به گفته خانم کوالیی ،دایر شدن رشته
ه��ای کار و دان��ش در دوره آموزش
متوس��طه که بیشتر پسران را جذب
می کند هم در کاهش تمایل پسرها
برای ورود به دانشگاهها موثر است.
خان��م کوالیی می گوید به جای این
نگ��رش که زنان بای��د به نقش های
خانگی خ��ود و احتماال رفع نیازهای
دیگر زنان برگردند و جدا سازی و ارایه
طرح هایی در جهت این نوع نگرش
باید این موضوع را از زوایای مختلف
بررسی و تحلیل کرد .باید رسیدگی
شود به اینکه چرا تمایل پسر ها برای
ورود به دانشگاهها کمتر شده .
رفع��ت بی��ات ،نماین��ده اصولگرای
مردم زنجان و عضو فراکس��یون زنان
مجلس ایران نیز با تفکری که در این
گزارش مطرح ش��ده موافق نیست و
به بی بی سی فارسی می گوید ،این
افزایش نشانگر رشد ،استعداد و میزان
مشارکت آنها در جامعه و موید تفکر
آیت الله خمین��ی درباره لزوم میزان
مشارکت خانم ها در جامعه است.
به گفته خانم بیات ،وقتی در پاریس
از آیت الله خمینی سوال شد آیا این
که شنیده شده اگر زمام حکومت را
به دس��ت گیرد خانم ها خانه نشین
شده و در دانشگاهها بین دختر ها و
پسرها پرده می کشند ،صحیح است
یا خیر ،آیت الله خمینی ضمن نفی
ادامه در صفحه29:

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  2مارس ۲۰۰8
 10:30 ---------صبح ----------به همه زنان عالقمند خوشامد میگوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

Tracing Cuban Stories

Photographs by Babak Salari
Text by Norge Espinosa Mendoza

دومین کتاب بابک ساالری
منتشر شد

بابک ساالری عکاس نام آشنای جامعه ایرانیان مونتریال کتاب “چهره
ها ،پیکرها ،افراد” را منتشر کرد.
«چهره ه��ا ،پیکرها ،افراد» مجموعه عکس های منتشرنش��ده بابک
ساالری در سفر وی در سال های 2001و  2002به کوبا ،به دو موضوع
انسان در حاشیه قرار گرفته ،همجنس گرایان کوبایی ،که
می پردازدِ :
بویژه در دهه های  1970و  1980از طرف جامعه و یا سیستم سیاسی،
طرد شده بودند ،موضوع اصلی را تشکیل می دهد.
موضوع دوم هنرمندانی هستند که به این موضوع پرداخته اند.
مجموعه عکس های متعدد بابک از س��فرهایش به افغانستان ،عراق،
کردستان ،فلسطین ،مکزیک و کوبا تم نمایشگاه های متعدد بابک در
اروپا ،آمریکا و کانادا بوده است.
برای بابک آرزوی موفقیت های بیشتر می کنیم.
ط��رح روی جلد کتاب ،کار هنرمند گرامی ،کیوان
مهجور است.
برای تماس با بابک:
www.babaksalari.com

فراخوان
“ش�ب از س�تارگان روشن است” /بامن به دش�ت 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،

مسینارى سه روزه

“ما همیشه بازنده نیستیم!”

اگرچه ب��ه نظر می رس��د نتیجه رقابت
ای��ن دو به ادامه رون��د برگزاری انتخابات
مقدماتی در سایر ایالت ها موکول شود و
یا حتی دیگری برنده این بازی باشد•

Faces,Bodies,Personas:

شادی امین
در کنفرانس
روز جهانی
زن در
مونتریال

در رابطه با بررسى هنر و ادبیات مقاومت در زندان
از  ١٩تا  ٢١سپتامبر ٢٠٠٨
در مونترال برگزارى كنیم.
____________________________
“كمیته یادمان كش��تار دهه  ”٦٠ضمن دعوت ازعالقه مندان براى
ش��رکت در بحث و تبادل نظر دراین یادمان ،از کلیه ی پژوهشگران،
هنرمندان ،فیلم س��ازان و فعالینی که درای��ن زمینه كار کرده اند
دعوت مى كند که خالصه اى از کار خود را همراه با شرح حال كوتاهى
از خود و نشانى كامل (شماره تلفن ،فكس و اى-میل) حداكثر تا تاریخ
اول مه  ٢٠٠٨براى كمیته ارسال دارند .پس از بررسى 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
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koolock@videotron.ca

(دی جی کوالک)
514-594-4214

www.koolock.
com

بهزاد قیامی

مامک خادم

مامک خادم از خوانندگان و هنرمندان
ایرانی مقیم خارج از ایران است که در
صحنه موسیقی کالیفرنیا فعالیت بسیار
موفقی دارد .یکی از اولین و شاید پر آوازه
ترین کارهای او در سالیان پیشین ،در
همکاری او با گروه Axiom of Choice
بوده است که در سال  1990شکل گرفت.
بعد از متالشی شدن این گروه ،مامک
به تنهائی شروع به فعالیت نمود و آلبوم
جدید خود را به نام جست وجو در اواخر
سال  2007تولید نمود که با موفقیت
فراوان در صحنه موسیقی روبرو شد .حرفه
اصلی او تدریس در رشته ریاضی است
ولی از کودکی به موسیقی عالقه داشت و
این عالقه زیاد او را به فعالیت در صحنه
موسیقی وارد نمود .موسیقی را با همکاری
در گروه موسیقی کودکان رادیو و تلویزیون
ایران شروع کرد .پس از انقالب اسالمی
ایران ،مشغول به همکاری با استادان
موسیقی ایران شد .بعد از خروج از ایران
در کالج موسیقی کالیفرنیا با موسیقی علی
اکبر خان ،استاد هندی ،و موسیقیهای
یونان ،ترکیه ،ارمنستان و بلغارستان
آشنا شد و در این دوران بود که موفق
به تلفیق سبکهای مختلف شد .آلبوم
جستوجو حاصل سفرهای او به کشورهای
مختلف بوده ست .در جریان این اقامتها،
تشابهات موسیقی دگر ممالک با موسیقی
ایران توجه او را جلب کرد و به نزدیکی
ریشههای این سبک ها پی برد.
در آلبوم جستوجو ،نمونههای مختلفی
از تلفیق دیده می شود .مثال کنار هم
گذاشتن کالم ترکی و فارسی در قطعهی
“حیدر” و همچنین استفاده از ساز
دودوک که فضای موسیقی عربی را در

اگر انقالب نشده بود...
ادامه از صفحه :
نیست كه حكومت بختیار آخرین شانس یك
حكومت عرفی و دموكراتیك در ایران بود ،و اگر
انقالب صورت نمیگرفت فضای سیاسی كشور
در هر حال دچار التهاباتی میش��د  .حكومت
محب��ور بود به انتخاب��ات آزاد تن دهد و خود
بختیار نیز به آن معتقد بود .در چنین انتخاباتی،
اس�لامگرایان ممكن بود ق��درت عمدهای به
دست آورند ،ولی آنان نمیتوانستند پایه عرفی
(سكوالر) حكومت را عوض كنند.
ش��اه با قدرت كاهش یافتهای به سلطنت (و
نه حكومت) ادامه م��یداد ،و نیروهای چپ و
رادیكال مذهبی در عی��ن این كه ممكن بود
ی بیافرینند نمیتوانس��تند قدرت را به
حوادث 
دست بگیرند ،و س��رانجام به شركت در بازی
سیاسی تن میدادند.
پس از مرگ ش��اه ،پس��ر جوانش ج��ای او را
میگرفت و قدرت درب��ار برای تأثیرگذاری بر
تحوالت كاهش بیشتری مییافت.
ایران وارد دوران پیشادموكراتیک
شده بود:
التهابات سیاسی نیروهای رها شده از استبداد،
ی را تحت الش��عاع قرار میداد و
ثبات سیاس�� 
ی زیادی در
ممكن بود ما ش��اهد جابجاییها 
دولت/حكومتباشیم.
ولی به فاصله دو سه سال این التهابات كاهش
مییافت و تحزب و تشكل سیاسی جای آن را
میگرفت .البته این امكان نیز وجود داشت كه
نظامیانی با استفاده از ضعف دربار و حكومت
برای كنترل این التهابات وارد عمل ش��وند و
به ش��یوه همس��ایههای بزرگ ش��رق و غرب
آن ،تركیه و پاكس��تان ،ایران نیز دورههایی از
حكومت نظامی را بگذراند.
تحوالت سیاس��ی ایران در طول دو س��ه دهه

امشبشبمهتابه

TOP

موزیک...
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کنار صدای سنتور ایرانی در قطعهی
“بیستون” نشانگراینتلفیقمیباشند.
یکی از قطعات شنیدنی آلبوم قطعهی
“جستوجو” ست که با الهام از یک
ملودی یونانی شکل گرفته است .در این
قطعه از ساز عود استفاده شده است.
قطعهی آخر این آلبوم “بیقرار” نام دارد
که از یکی از ملودیهای محلی منطقهی
فارس الهام گرفته است.
عالوه بر تدریس ریاضیات در کالج
سانتامونیکا و تدریس آواز و صدا در
 ،Mendocinoمامک با فیلمسازان و
آهنگسازان لوس آنجلس هم همکاری
داشته و دارد .او در فیلمهای Peace
Persona ،2000 Maker، Dracula
 Non-Grataو در سریالهای تلویزیونی
Buffalo Soldier،Dark Angels ،
 Traffic ، ProfilerوBuffy the Vampire
 Slayerدر تهیه و همصدایی در آهنگ
های متن با آهنگسازان این فیلمها
همکاری داشته است.
موزیک متن تئاتر “مجلس شبیه” ساخته
محمدرضا درویشی و نوشته بهرام بیضائی
هم با صدای مامک اجرا شده است.

کاوهیغمائی
آلبـــــــوم

“سکوتسرد”
کاوه ،فرزند ستاره
راک ایران ،کوروش
یغمائی ،آلبوم جدید
خود را با نام “سکوت
سرد” در اواخر سال
 2007بیرون داد.
این آلبوم نخستین
آلبوم راک ایرانی
است که شرکت ترانه در لس آنجلس به
بازار ارائه می دهد و نتیجه همکاری او با
هنرمندان کانادائی است.
سه سال پیش اولین آلبوم کاوه ”،پل بی
عبور” ،در ایران بیرون آمد که جزو اندک
آلبوم های راک ایرانی بیست و هفت سال
گذشته در ایران بحساب می آید.
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کاوه با
دشواری زیاد در ایران قادر به گرفتن
مجوز پخش برای این آلبوم شد.
آلبوم “مترسک” او هم بعد از سالهای سال
حبس پشت درهای وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی باالخره در ایران بیرون آمده بود.
کاوه پس از چند کنسرت در داخل ایران
با همسرش نیلوفر (موزیسین) و
دوقلوهایش به کانادا مهاجرت کرد تا
در آزادی کار خود را ادامه دهد.
او در حال حاضر ساکن شهر ونکوور
میباشد.
عالوه بر کارهای خود به سبک راک
ایرانی ،کاوه با نوازندگان و خواننده
های غربی هم همکاری دارد .اولین
کاری که به انگلیسی انجام داد با
بابی اسمیت یکی از خواننده های
شناخته شده در سبک موسیقی
کانتری ست.
کاوه از زمانی که به دنیا آمد ،گیتار در خانه
اش بود و با گیتار بزرگ شد .ولی به صورت
حرفه ای و جدی از  ۷سالگی کار را شروع
کرد .موسیقی راک را با پدرش کورش و
عموهای خود کامران و کامبیز شروع کرد.
او در یکی از مصاحبه های خود گفت:
“تصمیم من در خارج از کشور اینه که
بتونم هر چه زودتر به صورت انگلیسی
و موسیقی راک بین المللی بگم که ما
چه داریم! دیگه خسته شدم از اینکه فکر
می کنن ما شتر سواریم یا تروریستیم!
متاسفانه این شرایط باید هر چه زودتر
تموم بشه .من امیدوارم همه هنرمندها
توی این مسیر به من کمک کنن که ما
بتونیم توی فستیوال های خوب ،با خواننده
های مطرح بین المللی ،شرکت کنیم.
وظیفه ماست که بگیم در ایران چه می
گذره و چه می خواهیم در آینده انجام
بدیم“ .
آهنگهای مورد عالقه من در این آلبوم:

اولین حرف وجاده و نسل سوخته

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

پنجاهمینسال
جوایز گرمی
Grammy Awards

جوایز گرمی که هر سال به
بهترین خواننده ها و گروههای موسیقی در
سبکهای مختلف موسیقی داده میشود،
یکشنبه گذشته  10فوریه در شهر لوس
آنجلس اجرا شد .امسال این برنامه 17.5
میلیون تماشاچی داشت که
نسبت به سالهای گذشته
یکی از کمترین تعداد بیننده
گان را داشته است.
امسال Amy Winehouse
خواننده  24ساله سبک
«سول» و  5 ،R&Bجایزه
دریافت کرد.
از دیگر برندگان این
جوایز میتوان از Kanye
 4( Westجایزه) و Bruce
 3( Springsteenجایزه)
نام برد.
 Winehouseکه زندگی پرهیاهوئی دارد و
نامش بخاطر مشکالتش (اعتیاد) سر زبان
هاست ،به دلیل عدم دریافت ویزای آمریکا،
برنامه خود را با دلگرمی و بی پروائی بطور
زنده از لندن از طریق ستالیت اجراکرد.
بعد ازاجرای برنامه هایی بی نظیری توسط
خوانندگانی چون Sarah Vaughan,
 ،Aretha Franklin, Chaka Khanنوبت
به هنرمند فراموش نشدنی دهه  80و 90
 ،تینا ترنر ( )Tina Turnerبود که توسط
بیانسه  Beyoncéمعرفی شد.
بعد از استقبال گرم بینندگان ،تینا ترنر
برنامه خود را با آهنگ “what’s love got
 ”to do with itآغاز کرد  .بیانسه نیز برای
اجرای آهنگ  Proud Maryبه تینا ترنر
ملحق شد و همه تماشاچیان را محو خود
کرده بود.
در سال گذشته یعنی سال  ،2007حسین
علیزاده ،موسیقیدان سرشناس ایرانی ،به
خاطر آلبوم “ به تماشای آب های سپید “
نامزد دریافت جایزه گرمی شده بود .امسال
متاسفانه هیچ کدام از هنرمندان ایرانی ما
قادر به اخذ این نامزدی نشدند.
_____________________

بعد به گسترش حتا میتوان گمانهزنی كرد ك��ه اگر در ایران اگر انقالب نشده بود...

فرهنگوتجربه
دموكراسیكمك
میرساند و این امر از بازگشت سلطنت مطلقه
در ایران مانع میشد (صرف نظر از خصوصیات
و تمایالت شخصی شاه وقت).
تقریبا به طور قطع میتوان گفت كه ما امروز
نظامی ب��ه لحاظ دموكراتی��ك پیشرفتهتر از
كش��ورهای منطقه مانند تركیه و پاكستان و
اردن (و یا دست كم در سطح آنها) داشتیم.
ی این حكم صادقتر است.
به لحاظ اقتصاد 
یعن��ی پیشرفتهای اقتصادی ای��ران همراه
ب��ا افزایش درآمد نفت به احتم��ال زیاد آن را
از كش��ورهای یادشده غنیتر میكرد و درآمد
س��رانه مردم ایران به كشورهای عربی خلیج
فارس نزدیكتر بود .اختالف طبقاتی ممكن بود
ی باشد .ولی در مجموع،
بهتر یا بدتر از وضع فعل 
اگر انقالب نش��ده بود ،ما اكنون كش��وری به
مراتب دموكراتیكتر و مرفهتر داشتیم.
از نظ��ر خارجی ،ایران ی��ا اصال گرفتار جنگی
با عراق نمیش��د و یا اگر جنگی پیش میآمد
بسیار سریعتر به پایان میرسید.

اگر انقالب نشده بود...

در هر صورت اگر انقالب نشده بود به طور قطع
ی نداشتیم.
ما سدها هزار كشته و مجروح جنگ 
ی میماند و بس��یاری
روابط ایران با غرب عاد 
از تنشهای��ی بینالمللی ایران كه در دوس��ه
دهه گذشته به اقتصاد و دیپلوماسی كشور ما
صدمات زیادی رسانده است پیش نمیآمد.
خطر دخالت شوروی در ایران (به شیوه آن چه
كه در افغانس��تان رخ داد) تقریبا صفر بود .نه
حزب توده و متحدان چپ آن در ایران چنان
ی داشتند كه حكومت را به دست بگیرند
قدرت 
و نه ایران افغانس��تان ب��ود كه میدان تاخت و
ی شود (خطر كمونیزم كه
تاز نیروهای شورو 
ی برای حمایت از رهبری
برخی از محافل غرب 
ی
انقالب اسالمی علم كرده بودند واقعیت خارج 
نداشت).

انقالب نش��ده و پایگاه غ��رب از ایران برچیده
نشده بود شوروی نمیتوانست به سادگی وارد
خاك افغانستان شود ،و بعد همه حوادث بعدی
آن  -از جنگهای ضد شوروی و سپس داخلی
افغانستان و نفوذ اسالمگرایان به حمایت آمریكا
و روی كار آمدن طالبان و شكلگیری القاعده
و  11س��پتامبر  2001و تروریسم بینالمللی
گرفته تا حمله آمریكا به افغانس��تان و سپس
عراق  -كامال شكل دیگری میگرفت.

اگر انقالب نشده بود...

در داخل كش��ور از نظر حقوق بشری ،به طور
قطع ،وضع به ش��كل دیگری بود .نه فقط در
ایران ما شاهد بروز اعمال ضد بشری مخوفی از
قبیل سنگسار و بریدن عضو و درآوردن چشم
از حدقه نبودیم كه مجازات اعدام نیز به مراتب
كاهش یافته بود.
ی اگر انقالب نش��ده بود در هیچ شرایطی
یعن 
(حت��ا در دورههایی كه احیانا حكومت نظامی
برقرار میشد) امكان قتلعامهای دهها هزارانه
دهه اول انقالب وجود نداشت.
این قتل عامها به یك اقتدار فوق انسانی/خداگونه
نیاز داشت كه تنها از رهبری مذهبی بر میآمد.
از س��وی دیگر ،در س��الهای پیش از انقالب،
آمار س��االنه اعدام كمتر سه رقمی میشد ،و
به احتم��ال زیاد با فروكش كردن التهابهای
سیاس��ی اوایل دهه شصت ،آمار اعدامها رو به
كاهش میگذاشت.
ی به ج��رأت میتوان گفت كه ایران امروز
یعن 
همچون تركیه امروز س��الها بود كه مجازات
اعدام را به كناری گذاشته بود .شكنجه ممكن
بود هنوز ادامه داش��ته باشد (همچنان كه در
تركیه و بس��یاری از كش��ورهایی كه اعدام را
متوقف كردهاند باقی است) ،ولی در این مورد
نیز به جرأت میتوان گفت كه اگر انقالب نشده
بود در طول این دو سه دهه ،دهها و شاید سدها
هزار نفر كمتر به دست مأموران حكومتی زیر
شكنجه رنج میبردند.

حال دل با که بگویم که غریبم به خدا
مانده از گردش این چرخ عجیبم به خدا
بگذارید به حال خود و با درد خودم
خسته از دارو و درمان و طبیبم به خدا
خانه ام قاف ولی پای به زنجیر هراس
من نه شایستۀ این قعر و نشیبم به خدا
قلمم سوخته از آتش دل ورنه بدان
نه سخندان و نه شاعر نه ادیبم به خدا
پدر ومادر پر مهر دلم تنگ شماست
غربت و دوریتان مانده نصیبم به خدا
شب چو مهتاب درآید ز تماشای رخش
محو و مدهوش و غزلخون چو حبیبم به خدا
“امشب شب مهتابه حبیبم را میخوام
حبیبم اگر خوابه طبیبم را میخوام “
این اشکای سردو ببین
سینۀ پر دردو ببین
درد دلو چاره کنیم
زنجیرا رو پاره کنیم
امشب شب مهتابه وطن سرده هنوز
با تموم نامرداش پر از مرده هنوز
شیر زنامون در کمین
اگرچه رنجور وغمین
منتظربانگسحر
با مرگ جغد حیله گر
امشب شب مهتابه امیدی دگرم
افتاده خداوندا دوباره به سرم
میگه وطن جای شماست
مسکن و مأوای شماست
پاشو پسر کاری بکن
خونی به رگ جاری بکن
امشب شب مهتابه دالمون یکیه
َدردامونو رنج و ُمشـکالمون یکیه
لبریز غم ساغرمون
چوب الف بر سرمون
گذاشته ایم دست روی دست
پر رو شده روبه پست
امشب شب مهتابه هوایی دگره
در گوشم صدای آشنایی دگره
میگه بیا وقت سحر
آشتی کنیم با یکدگر
بازو به بازو یک نفس
بیرون بزنیم از قفس
امشب شب مهتابه طبیبم خودمم
نیش و نوش و تریاک حبیبم خودمم
این من وما دشمن ماست
دنیا همه میهن ماست
آن دم که آزادم ز من
َرستم ز بند اهرمن
“امشب شب مهتابه شرر داره دلم
شور دگری امشب به سر داره دلم”
امشب شب مهتابه منم با تو یکی
دشمن و دل و جان و تنم با تو یکی
امشب شب مهتابه ز خود رسته منم
افتاده به سر یارا هوای وطنم
امشب شب مهتابه ز خود رسته تویی
من کجا و کی باشم که پیوسته تویی
من کجا و کی باشم که پیوسته تویی

اگر انقالب نش��ده بود ،به لحاظ
حقوقی ،زن��ان به ط��ور قطع از
موقعیت بسیار باالتری برخوردار
بودند .حقوقی ك��ه زنان پیش از
انقالب به دس��ت آورده بودند با
مبارزات مدنی آنان در س��ه دهه
اخیر گس��ترش بیش��تری یافته
ب��ود .آمار زن��ان تحصیلكرده به
خصوص در س��طح دانش��گاهی
ممكن بود پایینتر از ارقام فعلی
باشد (انقالب بسیاری از مذهبیون
را به دانشگاهها راه داد) ،ولی زنان
تحصیلك��رده از موقعیته��ای
شغلی به مراتب بهتری برخوردار
بودند.
اقلیتهای مذهبی (به شمول بهاییان) حقوق
ی به مراتب بیش��تری داش��تند و
و آزادیه��ا 
تبعیض مذهبی و عقیدتی بس��یار ناچیز بود
(با نفوذ اس�لامگراها در قوه مقننه ممكن بود
محدودیتهای��ی ب��رای اقلیته��ای مذهبی
هنوز وجود داشته باش��د) .اقلیتهای قومی،
ی نیز به بسیاری از حقوق خود
زبانی و فرهنگ 
دس��ت یافته بودند ،گرچه ممك��ن بود هنوز
كش��مكشهایی از نظر سیاس��ی یا در مورد
مسایل زبانی در این مناطق وجود داشته باشد.
به لحاظ اقتصادی ،دلیلی در دست نیست كه
ی
نشان دهد اختالف شدید مركز یا نقاط مركز 
ای��ران با مناطق حاش��یهای و م��رزی بهتر از
وضع فعلی میتوانست باشد  -گرچه به دلیل
پیشرفت اقتصادی ،در مجموع این مناطق نیز
قاعدتا از س��طح زندگی بهتری باید برخوردار
میشدند.
در زمینه «اگر انقالب نشده بود »...هنوز میتوان
س��خن گفت و دهها مورد دیگر را نیز برشمرد
ی
(خیل تبعیدیان و مهاجران و پناهندگان یك 
از آنها است).
برخی را هم نمیتوان به راحتی پاسخ داد

بهمن  1384مونترال

م.رضا علیدوستی

(آیا ایران به طرف سالح اتمی رفته بود؟!)
ی رفت و هركس
حتا میتوان به سطح شخص 
ی كند كه اگر انقالب نش��ده بود در چه
ارزیاب 
ی به سر میبرد .از اقلیتی كه مستقیما
شرایط 
یا با سهیم شدن در قدرت از انقالب سودهای
سیاسی یا اقتصادی بردند میگذریم ،به جرأت
میتوان گفت كه اكثریت قاطع مردم به صورت
شخصی از انقالب زیان دیدند .كشور و جامعه
نیز در كلیت خ��ود زیانهای زیادی از انقالب
دید .یعنی اگر انقالب نشده بود ،كشور و مردم
ما امروز در مجموع در ش��رایط بهتری به سر
میبردند .انقالب سال  57ایران اجتنابناپذیر
نبود (قدرتطلبی رهبران را جبر تاریخ ننامیم)،
و زیان بار بود .آیا میتوان هنوز از چنین انقالبی
كه یك نس��ل قربانی آن ش��ده و دست كم یك
نسل دیگر باید هزینههای تاریخی آن را بپردازد
به عنوان یك انقالب شكوهمند و پرافتخار یاد
كرد؟ ظاهرا كس��انی كه به این س��ؤال پاسخ
مثبت میدهند ،به جز آنان كه س��ود مادی از
آن بردهاند یا میبرند ،اقلیتی كه س��ریعا رو به
زوال میرود بیش نیستند.
--------------------------

www.paivand.ca













514

996-9692
تدریس خصوصی
کالس های ابتدائی توسط
دبیرباسابقهتــــدریس
در مدارس
514-814-2075
Jan15,AkavanwillPay

استخدام

به یک راننده با ماشین سواری
برای دلیوری غذا در ناحیه
 وردان و ویل امارد،مرکزشهر
.نیازمندیم
--  با شرائط خوب،تمام وقت--

تــــاتو
TATOO

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

(514) 830-1840
SaeddRazaghiwillpayAkavan:feb01,15

استخدام

و خدمات آرایشی
514-999-4161

استخدام

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

(514) 830-1840

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

SaeddRazaghiwilpayAkavan:feb15mar01














514-807-8747
restoGuilanNaimi:Dec01,15paidakavn

استخدام

Cashier به یک خانم برای کار
NDG درمیوه فروشی واقع در
.نیازمندیم
مسلط به زبان فرانسویt
(514) 489-6589
ali-nassirianwillpaidtimhorton:feb01,15

استخدام

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

فال قهوه و ورق

 با وقت قبلی-- توسط شادی
شب10 تا6 :ایام هفته
 هر زمان:آخرهفته ها
(514)

678-6451

Nikpour:willPay80tilEndofFeb08

NO EXPERIENCE
NESSARRY
WE WILL TRAIN YOU:

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

استخدام
استخدام

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

به یک نفر
کامال مسلط به زبان فرانسوی
برای کارهای دفتری
:فورانیازمندیم
(514) 892-5433


















تدریس زبان

انگلیسی و فرانسه توسط
خانم












بــاتجربه
و
تحصیلکرده












 









 










514-850-0460
JYazdanparast:willpayAkavan

514-708-2959
514-489-4021

514-688-5789
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College, University) 

























paidahavan: sep 15

tutoring 






(High-School,

کلیه خدمات آرایشی











باتخفیف ویژه برای هموطنان

















گسترده
تیراژ










































* محیط مناسب جهت خانم های
.محجبه هم فراهم میباشد

عمو

Mehrnoosh

paid to end of July

گرافیکعالی

ارتقاء
خدمت
در
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شما
بیزنس
 تدریس زیست شناسی وCollege,























University)









باردرماه2  شهر3






























jan08LeilLesanipaid$120




شناسی
زمین







(High-School,














































 tutoring
کالج
و
دبیرستان
سطح
در

















































استخدام

توسط استاد باتجربه
(514) 342-1810

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

charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

استخدام

به یک نفر راننده و پیتزامیکر

برای کار در ناحیـــه السال
.فورانیازمندیم
منوچهــــر

استخــدام

به یک نفر تکنیسین برای کار در
داروخانه در شرق مونتـــریال
:فورانیازمندیم
________________
 تسلط بر زبان فرانسوی:توجه
.ضروری است
______________________
لطفا رزومه خود را به نشانی زیر
:فکس و یا ایمیل کنید

Tel.: (514) 363-4444
feb01,15willpayAkavan

فال قهوه وکارت

 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

نوشیـن

FAX: 514-282-1973
maridrami@hotmail.com

514-685-8326
514-813-8326

شهریاربخشی

ترجمه رمسی

ZANDFeb15,mar01 514-240-9473

paid til nov1:60

 ترجمه مدارک،دعوتنامه رسمی















نغمه سروران


















 






514-624-5609





































جما
کلبه



















 




























 514-889-8765
ل
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 مترجم رمسی











khosro:Dec15jan01-15 NOTpaid seeInvoice

fromJuly15




























paidtoendofDec2006
























































































































 


































 Tel.: 514-969-5222














با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-

استخدام

paid:June08L

Babai,will paid akavan: oct-nov:80

:)با تعیین وقت قبلی (فلور

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

HELP WANTED

(514)
(514)

 شمع و آینه، کارت،فال قهوه

آموزش رقص ایـرانی وعربی

solimaniHarly:oct01,15willpay

آموزش دف



کالس




تدریس ریاضیات
های گروه نوازی
تشکیل






























ایرانی
اصیل
آواز
آموزش
رحیم زاده
WWW.irmath.com
)تصنیف
و
(ردیف































ف
ش د
رو
ف
514-688-5789



















485-0739
993-0739














پیشگویی و آینده نگری

514-483-6990

استخدام

ghafuri:pays$10/month

به یک نفر خانم
 و، همصحبتی،برای نگهداری
همچنین انجام کارهای شخصی
بانو سالمند(در مرکزشهر) فورا
.نیازمندیم

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

قابل توجه خامن ها







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

استخدام

West Island

استخدام

28
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West Island

28 PAYVAND: Vol. 14 s No.828 s Fev. 15, 2008




































































 
Advertise
with
us





















514.
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996.9692













paid to end of July
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)خانم
ًا(ترجیح
سکرتر
چند
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،فرانسوی
های
زبان
به
آشنا


















فارسی
و
انگلیسی
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،(ورد
کامپیوتر
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کمپانی
در
کافی
باحقوق
















 




















)Distribution-Aly(
بازاریابی

















حکیم
آقای
.نیازمندیم





(514) 699-2259
hakimDec01,15willpayakavn



استخدام























رستوران کبابسرا به چند ویترس
.باتجربه فورا نیازمند است
514-933-0-933












ترجمه رسمی اسناد و مدارک
مترجم رسمی و عضو انجمن
مترجمانکبک

آموزش موسیقی

جواد داوری








514-484-6897
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 W. Tel.: 514-484-8072

















6107
Sherbooke
















































محمودایزدی



























NDG




PHOTOGRAPHY
عضوجامعهمترجمینکبک






















514-583-9619
PROFESSIONAL






























 
دعوتنامه و تصدیق امضاء













 514-683-0707
1625 De Maisonneuve W., Suite: 401




















Zarif
ترجمه کلیه اسناد و مدارک با تضمین
Qc
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فدرال
و
ایالتی
های
سازمان
و
ادارات
تائید
Tel.: (514) 937-2888
Catering
4



























Tel.:
514-745-0318
8












Cell.:
514-246-8486













Fax:
514-745-1136
TATOO
5301
QUEEN
MARY (Decarie


)
از مبتدی تا پیشرفته


































SNOWDON










یابی
عیب
و
 تعمیر
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اسمبل
 ارتقا و
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نیازمنــدیها

شانس اول را به
آنان بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند:
در رستوران ،کارگاه ،اداره،
کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ،
آژانس ،کارواش و ...و...
شانس اول را به آنان بدهید!
---------------اگ�ر جویای کم�ک ،کارگر،
کارمند و ...هس�تید ،آگهی
استخدام خود را در صفحه
پرتردد نیازمندی های 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 شما در این
صفحه است...

با ما تماس بگیرید.

514-996-9692

PAYVAND

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

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

Email:
Payvand@videotron.ca

www.paivand.ca

Toronto Tel.: 647-429-0030

Vancouver:

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

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

 .....آقا میدونیم روزنامه بازار
مال شما نیست ولی به نظر
میاد فقط شما میتونید در این
مورد کمک کنید .االن شنبه
ساعت  2:57عصره و من
سعی کردم برای درج آگهی
در راهنمای مشاغل ایرانیان
بر حسب آگهی روزنامه
“بازار” زنگ بزنم .یک پیر
مرد غرغرو که نه فارسی
بلده نه انگلیسی گوشی رو
برداشت .حدس زدم که بازار
سهوا یا عمدا شماره رو غلط
چاپ کرده تا برای خودش
هوو نتراشه .شماره تلفن بازار
رو گرفتم دستگاه فکس در
گوشم جیغ کشید .سه تا
شماره از خودشان چاپ کرده
اند هر سه شماره فکس جیغ
میکشد.
اوال چرا شما (پیوند) که
اینکاره اید یک راهنمای
مشاغل قابل اعتماد در نمی
آورید تا حداقل وقتی زنگ
زدیم به جای جیغ بد صدای
فکس ،صدای جدی آقایی
نگوید:
“نشریهپیوند:بیییییپ!
تا دلمان خوش باشد الاقل
پیام گذاشته ایم!
به هرصورت اگر میشود این
درد دل ما را چاپ کنید تا
عزیزان “بازاری” بشنوند
و روش کارشان را دقیق تر
کنند و اگر سایر هموطنان
هم همین گرفتاری را دارند
دلخوش باشند که تنها
نیستند!
----------------یک هموطن که میخواست
دریلوپیجایرانیــــان
آگهی بزند!

نانوایی برای اجاره
بربری
پزی

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

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

 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.

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

الو
پیوند
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یادآوری:کوتاه زیباتر است

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

مراکز پخش پیوند

مرکز شهر مونتریال:

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

کبک سیتی (سنت فوآ)

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

اوتـــاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر فروشگاههای
ایرانی

تورونتو:

کتابفروش پگاه و فروشگاه ها و مراکز
معتبرایرانی

Distributed Free

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

And all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگوی پیوند:

کار استاد علی اصغر معصومی،
هنرمند و نقاش معاصر

www.

paivand.

ca

با تنور
گازی

(514) 768-0747
rezamoinifeb01,15willpayakavn

استخدام
استخدام

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

استخدام
Cafe Depot
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----

فروش اکــازیون فرش
و وسائل خانه

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

خانه
ایران:

سقفی برای
ارتقاء
همبستگی
مــادری مهربان

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

زنان...

باشگاه کشتی

«وست اند»

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

Cote Saint Luc, QC H4W 2T8

Tel.: (514) 489-6879

514-768-9485

پرستارساملندان

کتابفروشیپگاه

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

قدیمی ترین کتاب فروشی

تورنتو تازه های موسیقی و
کتابهایجدید

5513 Yonge St. Tel.:

416-223-0850

514-487-9186
aug15Msghafai: paid $10

مهاجرید و دنبال
کار می گردید؟

این اظهارات گفت در
ادامه از صفحه26:
جمهوری اسالمی ،با
حفظ شعائر اسالمی،
خانم ها فرصت بیشتری برای مشارکت خواهند یافت به ویژه
اینکه تا قبل ازاین خانم های محجبه این فرصت را نداشتند.
او معتقد اس��ت این افزایش را باید درس��ت مدیریت کرد نه
اینکه با مطرح کردن مسائلی چون سهمیه بندی جنسیتی
توان علمی را تضعیف و صورت مسئله را پاک کرد.
کسانی که با این تفکر و اعمال برنامه هایی چون سهمیه بندی
جنسیتی برای ایجاد”تعادل” در ورودی دانشگاهها موافقند،
می گویند ،اگر تعداد خانم های تحصیل کرده نسبت به آقایان
بیشتر شود مشکالت اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت
که کاهش تعداد ازدواج ها هم از آن جمله است.
افرادی که با تفکر و نتیجه گیری این پژوهش مرکز پژوهش
های مجلس ایران موافقند می گویند ،وقتی پس��ری بدون
تحصیالت دانشگاهی به خواس��تگاری دختری که دانشگاه
رفته برود ،به دلیل نا همگونی تحصیلی ،عروس��ی سر نمی
گیرد .در باره اش��تغال هم وقتی در مشاغل مختلف نیاز به
مدارک ومدارج تحصیلی باشد و خانم ها بیش از آقایان واجد
شرایط باشند ،آقایان بی کار می مانند که البته بر عکس آن
هم صادق است.
برای اینکه هیچ کدام از این کفه ها از دیگری سنگین تر نشود
و اعتدال بر قرار شود باید این مقوله را درست مدیریت کرد.
در ارزیاب��ی جوامع ،آمار تحصیالت دانش��گاهی خانم ها از
شاخص هایی اس��ت که همواره مورد توجه و مطالعه است
پس کاهش این آمار هم به خودی خود مش��کالت دیگری
ایجاد خواهد کرد.

NDG Community Council
Tél: 514-484-1471
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امیر خدیر

ادامه از صفحه:

امید پس از مدت کوتاهی آزاد شد.
وی اکن��ون ب��رای تبدی��ل وجهه ی
مخ��دوش مجاهدی��ن به چه��ره ای
مقبول در اروپا تالش می کند.

اتالف وقت...

«سازمان ضد جاسوسی کانادا وقت و
انرژی و پول زی��ادی برای تحت نظر
قراردادن ما به هدر داده »

قبال ابریشم و جواهر و ادویه بود ،حاال نفت
است! ولی همان دالیل را میآوردند که شما
مسلمان و بدجنس هستید و ما مسیحیان
خوب و متمدن پس باید خدمتتان برسیم!
 برای آخرین سوال نظرت را در موردبحث داغ امسال “مدارای معقول” با
مهاجران بگو .آیا تو هم از برخوردهای
فرهنگی و مذهبی نگرانی داری؟
 من این بحث ها را بی معنی میدانم .امروزهجهان عوض شده ،کوچک شده است .ما
اینجا در مونترال از همه جهان و تمام مذاهب
داریم به راحتی کنار هم زندگی میکنیم،
در رستورانهای یکدیگر غذا میخوریم و به
آهنگهای یکدیگر گوش میدهیم .چرا باید از
هم بترسیم و بین خودمان و دیگران مخصوصا
به دالیل مذهبی فاصله بگذاریم؟ این فاجعه
است که ملتی بخواهد به گذشته برگردد.
ما نمیتوانیم کبک را به  50سال پیش و
دوران حکومت کلیسای کاتولیک برگردانیم.
متاسفانه امروز شاهد ظهور یک اقلیت راست
افراطی و راسیست در کبک هستیم که
دماغشان را باال میگیرند .البته در نظر داشته
باشید که موقعیت مونترال در کبک متفاوت

تبلیغاتیهستند».
امیر خدیر میگوید که در س��ال های
 1980فعال و س��خنگوی اصلی آن
گروه بوده  .سپس برای روشن شدن
مس��ائل توضیح میدهد که در س��ال
 1979پس از آنکه آیت اله خمینی به
قدرت رسید سازمان مجاهدین خلق
مورد حمله شدید قرار گرفت.
ازط��رف دیگربه علت کمک کانادا به
فرار دیپلمات های گروگان آمریکائی
از ایران ،روابط بین ایران و کانادا سرد
شد.
امی��ر اضافه می کند« :ما هیچ دلیلی

است بین اینجا و بقیه شهرهای استان کبک
یک شکاف عمیق فرهنگی و اجتماعی است.
مونترال پر از مهاجر است و بقیه شهرها پر از
کبکی که اکثرا پولدار و تحصیل کرده هستند
ولی نسبت به مهاجران نظر چندان مساعدی
ندارند .در مجموع میتوانیم بگوییم پنجاه
پنجاه ،چون مونترال به تنهایی  3میلیون از
جمعیت  7میلیونی کبک را در خود دارد.
بحث مدارای معقول هم برای همین راه
افتاده است .فقط هم در کبک نیست ،در
بقیه کانادا هم هست .اگر بخواهیم کانادا
را تقسیم کنیم ،میتوانیم بگوییم مردم
شهرهای بزرگ که اکثرا مهاجرند و بومی
ها و کانادایی های قدیمی تر که اکثرا در
حومه ها ساکن هستند .نظر من شخصا
نسبت به مهاجران مثبت است .اکثر آنها را
تحصیل کرده ،متخصص و با فرهنگ دیده
ام .بعد هم یادمان باشد که کی توالت ها را
میشوید و کی کارهای سخت را با حداقل
حقوق انجام میدهد .ما نمیتوانیم از یکطرف
بگوییم که به مهاجران احتیاج داریم و از
طرف دیگر از آنها بترسیم!

مهاجران دارید و گفتگو با نشریه
کامیونیتیایرانیان
مونترالتشکر
میکنم.

























 -از شما برای نظر مثبتی که به

نداشتیم که تصور کنیم کانادا نگران
فعالیت های ماست».
امیر خدیر اضافه می کند که سازمان
اطالعات کانادا و کبک با پدر ایش��ان
مالقات هائی داش��ته ان��د و «عقیده
ایشان» را پرسیده تا «مطمئن شوند
که کسی از ملک ایشان سوء استفاده
نمی کند».

کی میگوید تروریست؟

به نظر خدی��ر ،س��ازمان مجاهدین
مرتبا دس��تخوش افت و خیز روابط
دیپلماتیک بین ایران و غرب است.










 به نظر من اصال وظیفه مدیا اینرونالد کینگ خبرنگار الپرس ...است! ولی اگر با دولت دربیفتی باید
مدرک محکم برای اثبات حرفت
ادامه از صفحه:
داشته باشی وگرنه مجازات سخت
تر است! در عوض اگر ثابت کنی که حق با تو
شدم مسخره ترین کار جهان را بکنم و در
طی نوشته ای در نشریه از او عذرخواهی کنم .بوده است آنوقت یک قهرمان هستی!
از این بدتر هم میتوانستند بکنند .ممکن بود
 گفتی عاشق ژورنالیسم هستی ،اینمرا از سرمقاله نویسی به کارهای پایین تر
ماجرای عشقی از چه زمانی شروع شد؟
مثل ادیت و حروفچینی بیاندازند تا خودم
 از نوجوانی .دوازده سالم بود که شکوهخسته شوم و به دنبال کار دیگری بروم ولی
با من اینکار را نکردند .میدانید که خفه کردن کلمات چاپی مفتونم کرد و تصمیم گرفتم
نویسنده شوم .بیشترین چیزی که از میان
روحی یک روشنفکر برایش از مرگ فیزیکی
درس هایم دوست داشتم نوشتن و تاریخ بود.
بدتر است و امثال این زیاد اتفاق می افتد.
آن زمان مثل امروز کالج و دانشگاه ژورنالیسم
نبود و علوم سیاسی را ادامه دادم .تمام
 بعد غائله خوابید؟ژورنالیست های نسل من را که ببینید اکثرا یا
 آره .خطای من از نظر قانون فقط نوشتنحقوق خوانده اند و یا اقتصاد.
یک کلمه بود ،به او شلیک که نکرده بودم!
ولی همین باعث بیشتر شدن شهرتم شد.
مردم گروه گروه میآمدند و میگفتند آفرین که  -تاریخ کجا را بیشتر میخوانی؟
 تاریخ اروپا .مخصوصا االن به همه دوستانمجرات کردی و حرف دل ما را نوشتی!
توصیه میکنم نگاهی به آن بیندازند و تاریخ
هزار سال پیش را بخوانند ،در قرون وسطی
 در این مورد شاکی تو یک فردکه مسیحیان به خاور میانه حمله کردند...
بود ولی اگر پا روی دمب دولت
االن هم به همان دالیل است ،سرقت ثروت!
میگذاشتیچه؟
امیرخدیرسخنگوی
«کبک س��ولیدر»،
پس از اینکه روزنامه
ژورن��ال دو مون��رآل او را در جری��ان
گذاشت که تحت مراقبت سازمان ضد
جاسوسی است ،عکس العمل نگران
کننده ای نش��ان نداده و فیلس��وفانه
اظهار داشت:
«مارتین لوتر کینگ ،نلس��ون ماندال،
رنه لوک همه تحت مراقبت مستقیم
بودند .کارمندان اداره اطالعات ،آگاهی
درس��ت ندارند و ممالک مورد نظر را
بخوبی نمی شناسند و اسیر بازی های

30 PAYVAND: Vol. 14 s No.828 s Fev. 15, 2008

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















«بیل کلینتون ،ب��رای جلب رضایت
محم��د خاتمی رئیس جمهور جدید
ایران در س��ال  ،1997ک��ه میانه رو
به حس��اب می آمد ،مجاهدین را در
لیست گروه های تروریستی قرار داد.
راستش مجاهدین تروریست نیستند،
ولی بهای این نوع بازی دیپلماتیک را
می پردازند».
خدیر ادامه داد:
«حاال که ایران را دوباره دشمن بزرگ
معرفی میکنند ،ش��انس مجاهدین
شاید برگردد».
امیر خدیر توضیح داد که از اواس��ط

Tel.: (514) 937-2888

س��الهای  1980دیگر ب��ا مجاهدین
فاصل��ه گرفت��ه چ��ون ب��ا چرخش
خودکامگی آن جنبش و با خشونت
مخالف بوده است .از حمله به سفارت
ایران در اتاوا خیلی انتقاد داشته.
«این ها باعث ش��دند مجاهدین مرا
طرد کنند».
با این وجود دکتر خدیر معتقد است
با سازمان مجاهدین باید عادالنه رفتار
کرد.
(ترجمه از ژورنال دومونرآل)

PAYVAND: Vol. 14 s No.828 s Fev. 15, 2008

www.paivand.ca

1386بهمن26 d 828شمارهd 14سالd



































































































Vol. 14, No. 828,










Fev. 15, 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





















































































Hossein Torabi
(M. Arch.)



Cell: (514) 969-2492





















D



 










 DV 













 
































 














 










































C 
































D 

Cell:514-885-8635

Royal LePage Village (DDO)

Hossein Torabi (M. Arch.)

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

514-684-0118 (Fax)
514-684-1141 (Office)
torabi@royallepage.ca
www.sellwestisland.ca
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www.audiovideoquebec.com
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Financing Available Up To 24 Months No Payment- No Interests
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2550 Lapiniere (Brossard)
Tel.: (450) 676-9550 Fax: (450) 676-9644














DOLLARD DES ORMEAUX, QC H9G1X1

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






















































































































































































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




















 

















 
















15760 boul Pierrefonds

(PFDS.)

Tel.: 514-620-5551

