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ایران :تورم بیداد می کند!

کانادا :بازارمسکن
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سارا پلین :رئیس جمهور؟!
انتخابات14اکتبر
حسینصمیمی>>18

7

کبک/کانادا:
>>

19

ع.ا .شادپور

صرافی  5ستاره
5Star I.P.M. Inc.

هزینه ماموریت
افغانستان 6

موش شد!
غوغا خا

آفرین بر
گلشیفته!

گلشیفته حاال جز در حرفه ی خویش نقشی منیپذیرد.
گلشیفته حاال خودش است ،یگانه زیسنت را پیش گرفته و
چندگانگی رفتاری -مختص سیستمهای بسته فرهنگی-
را کنار گذاشته است.
8

دکترانصاری
>> 22:

یحیـیآبادی

سیروس

26

به سراغ من ا گر می آیید
نرم و آهسته بیایید
تـرک بردارد
مبادا که َ
چینی نازک تنهایی من

تب هاکی!

پزشــکی

7

6

 18میلیارد

جوادنوربخش
 5درگذشت

!!It could happen here

سقوط قیمت ها؟!
در

25

>> 4 :

تینافرشادگهر

غوغا26: >> ....

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

خداحافظ مونتریال!

می
بهزاد قیــا >> 25

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
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مجموعه ای نفیس و متنوع از انواع مبلمان

>>> با کیفیتی برتر و بهایی رقابت ناپذیر <<<

سرویس های خواب ،پذیرایی ،ناهارخوری،بوفه های زیبا و مبلمان چرم ،لوازم دکوراتیو و بسیاری دیگر

همین امروز از منایشگاه های ما دیدن فرمائید!
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ایران وآمریکا...
ایران درحال
بررسی مذا کره
با آمریکاییها

علی الریجانی رئی��س مجلس ایران
گفته است:
‘برخ��ی نمایندگان آمری��کا از جمله
شخصیتهای سطح باال و سناتورها’
نامه هایی برای ایران فرس��تاده اند و
درخواست گفتگو با این کشور را کرده
اند.
آق��ای الریجانی که برای ش��رکت در
اجالس اتحادیه بینالمجالس در ژنو به
سر می برد ،گفت ایران درحال بررسی
این نامه ها است.
او به زمان ارس��ال این نام��ه ها و نام
افرادی که آن ها را به ایران فرس��تاده
اند اشاره نکرده است.
اوایل س��ال جاری خورشیدی اعالم
ش��د برخی نمایندگان کنگره آمریکا

خواس��تار مالقات با
نماین��دگان مجلس
ایران شده اند.
ت��ام النتوس ،رئیس
وق��ت کمیت��ه امور
بی��ن الملل مجلس
نماین��دگان آمریکا
گفته بود از پیشنهاد
دهندگان این دیدار
احتمالی است.
وی پی��ش ت��ر هم
اع�لام کرده بود که مایل به س��فر به
ایران و مالقات با نمایندگان مجلس
این کشور است.
آقای النتوس اواس��ط فوریه امس��ال
درگذشت.

درانتظارانتخاباتآمریکا

واکنش مقام ه��ای ایرانی به این ابراز
تمایل نمایندگان کنگ��ره آمریکا در
آن هنگام ضد و نقیض بود ،اما وزارت
خارجه ایران گفت چنین درخواستی
اگر به صورت رس��می مطرح ش��ود،
بررسی خواهد شد.
مشخص نیست اشاره آقای الریجانی
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مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

خدمات رایگان ما شامل:
به بررسی نامه های حاوی درخواست
گفتگو که توس��ط ‘برخی نمایندگان
آمریکا’ نوش��ته ش��ده ،به درخواست
پیشین نمایندگان یادشده مربوط می
شود یا خیر.
موض��وع لزوم مذاکره ب��ا ایران در ماه
های اخیر بارها توسط سیاستمداران و
رسانه های آمریکایی مطرح شده است.
از جمله س��ناتور ب��اراک اوباما ،نامزد
حزب دموکرات در انتخابات ریاس��ت
جمهوری آمریکا گفته است در صورت
پیروزی حاضر است بدون پیش شرط
با مقامات ایران گفتگو کند.
جیم موران نماینده دموکرات کنگره
آمری��کا نیز چندی پی��ش گفته بود
>>لطفا ورق بزنید:

½ ½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع
مشکالت مهاجرتی و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ ½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در مصاحبه کاری
½ ½ تنظیمدعوتنامهرسمی
½ ½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
½ ½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با پرداخت هزینه ناچیز)
½ ½ کالس های آشپزی
½ ½ و بسیاری دیگر برنامه های تفریحی و اجتماعی اعـــم از گردش های
دسته جمعی و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب چینی و غیره
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

نشانــیجدید:

ساعات کار:

 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
دوشنبه تا جمعه
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور

Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

www.centrecsai.org

زرین

3

Tel.: (514) 932-2953

www.zarinauto.com
منایشگاه
اتومبیل

______________________
فروش و لیز انواع اتومبیلها
متخصص در اتومبیل های اروپایی و ژاپنی
خدمات اخذ وام
حتویل اتومبیل در سراسر کانادا
______________________

••
••

با مدیریت رضازرین
با بیش از  15سال سابقه
در عرضه اتومبیل لوکس

__________
and leasing
• Sale
of imported vehicles
in European
• &Specialized
Japanese Imports
Financing
• Bank
• Vehicle Delivery thru. Canada
___________
___________
N. of Jean Talon, E. of Decarie
5055 Buchan
Montréal (Québec) H4P 1P3

Tel: (514) 737-7392
Cell: (514) 993-7085
Fax: (514) 737-3206
E-mail: zarinauto@bellnet.ca

وکیل دعاوی

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

امیرکفشداران

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

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

شیخ صاحل سیبویه

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

انتظار م��ی رود با برگ��زاری انتخابات
ریاست جمهوری و تغییر دولت آمریکا،
دیدار مستقیم با مقامات ایرانی تسهیل
شود.
چندی پیش همزمان با س��فر نانسی
پلوس��ی ،رییس مجل��س نمایندگان
آمریکا به سوریه ،موضوع احتمال سفر
وی به تهران نیز مطرح شد؛ اما دو کشور
تمایلی برای انجام این سفر از خود نشان
ندادند.
از زم��ان گروگانگی��ری دیپلمات های
آمریکایی در تهران و قطع کامل روابط
دو کش��ور تاکنون دیدار رسمی میان
نمایندگان مجال��س ایران و آمریکا رخ
نداده است اما نمایندگان آمریکایی دو
مالقات غیر رس��می اعالم شده با مقام
های ایرانی داشته اند که هر دو مورد با
واکنش هایی همراه شد.

مالقات هایی
غیررمسی

چشم انداز تاسیس
بانـــکمشترک
ایران و سوریه

روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن در
ش��ماره  14اکتبر خود مقاله ای درباره
احتمال تاس��یس یک بانک مشترک
بازرگانی ایرانی-س��وری ،منتشر کرده
است .در این مقاله آمده است که بانک
تجارت سوریه و بانک صادرات ایران که
هر دو مشمول تحریم آمریکا هستند،
س��رگرم مذاکره درباره طرح مشترکی
هس��تند که ب��رای گس��ترش روابط
بازرگانی تهران و دمشق است.
ای��ن تصمیم موج��ب ناراحتی آمریکا

در اولین مالقات ،مهدی کروبی رئیس
وقت مجلس شش��م که برای شرکت
در اجالس س��االنه بی��ن المجالس به
نیویورک س��فر کرده ب��ود در بازدید از
موزه متروپولیتن این شهر با سناتورهای
آمریکایی روبه رو ش��د و به درخواست
آنها ب��رای گفت وگویی کوتاه پاس��خ
مثبت داد.
ای��ن اق��دام آقای کروبی در ش��رایطی
انجام شد که موضوع رابطه با آمریکا و
هرگونه ارتباط میان مسئوالن جمهوری
اسالمی و سیاستمداران آمریکایی خط
قرمز ایران ،محسوب می شد.
دومین مالقات مربوط به دیدار سناتور
جوزف بایدن رئیس کمیته امور خارجه
س��نای آمریکا با محمد ج��واد ظریف
نماینده سابق ایران در سازمان ملل بود.
این دیدار که در دوره ریاست جمهوری
محم��ود احمدی نژاد ص��ورت گرفت،
برخالف مالقات آقای کروبی ،واکنش
منفی چندان��ی به دنبال نداش��ت اما
درز ک��ردن خب��ر آن در رس��انه های
آمریکا ،واکنش مطبوعات دو کشور را

برانگیخت.
ب��اراک اوباما نامزد ح��زب دمکرات در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آقای
بایدن را به عنوان نامزد پس��ت معاونت
ریاس��ت جمهوری در صورت پیروزی
خود برگزیده است.
آقای بایدن از جمله سیاستمدارن حزب
دمکرات است که طرفدار گفت و گوی
مس��تقیم با ایران محسوب می شود و
تاکنون تالش هایی نیز در این باره انجام
داده است.
وزارت خارجه آمریکا پیش��تر از دیدار
احتمالی نمایندگان مجال��س ایران و
آمریکا استقبال کرده بود اما نمایندگان
مجلس در ایران تاکنون برنامه ای برای
انجام چنین دیداری نداشته اند.
تنه��ا اقدام مجلس ای��ران برای ارتباط
بیش��تر نماندگان دو کش��ور ،تصمیم
نمایندگان مجلس هفتم به تش��کیل
گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا بود
که با وجود حمایت نمایندگانی از هر دو
جناح اصولگرا و اصالح طلب ،در عمل
مسکوت ماند و به نتیجه نرسید.

خواهد ش��د که در صدد منزوی کردن
ایران به خاطر برنامه هس��ته ای اش و
به انزوا کش��اندن هر دو کشور ایران و
سوریه به دلیل نگرانی ها از حمایت این
دو کش��ور از گروه های جنگ طلب در
منطقه است.
در ادامه مقاله از قول عبدالله درداری،
معاون نخس��ت وزیر س��وریه در امور
اقتصادی نوشته شده “ :ایران و سوریه
دارای تج��ارت دو جانبه قابل توجهی
هستند و سوریه انعقاد یک موافقت نامه
در باره تج��ارت آزاد با ایران را مد نظر
قرار داده است .چشم انداز تاسیس یک
بانک مشترک از حمایت هر دو کشور
برخوردار است”.
فایننشال تایمز به واکنش مقامات ایرانی

به این خبر پرداخته که می گویند یک
یادداشت تفاهم در این باره امضا شده
ولی تصریح نش��ده که بانک صادرات،
شریک ایرانی در بانک مشترک خواهد
بود.
در ادام��ه مقاله م��ی خوانیم که ارزش
ساالنه معامالت ایران و سوریه معادل
 400میلیون دالر اس��ت .ایران پس از
عربستان س��عودی و ترکیه بیشترین
سرمایه گذاری در سوریه را دارد که به
خاطر سرمایه گذاری های دو کارخانه
خودروس��ازی ایرانی و ی��ک کارخانه
سیمان است .ایران همچنین قول داده
کمک های فنی خود به سوریه را از یک
میلیارد دالر در سال ،به  3و نیم میلیارد
دالر در سال برساند
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همه را در مونرتیال
فرا گرفتهاست،
حتی...
سیروس
یحیی آبادی

Habs beat Flyers 5-3

!!go habs go

•

Voyages Lexus

آژانس مسافرتی یونی گلوب

انواع ساندویچ های سرد و گرم

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

ساندویچ مرغ $5.00 .....................................................................
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
ساندویچ مغز $5.00 .....................................................................
ساندویچ کوکوسبزی $5.00 ....................................................
ساندویچ سوسیس بندری $5.00 .........................................
ساندویچ مارتادال $5.00 ............................................................
ساندویچ بوقلمون $5.00 ...........................................................
ساندویچ الویه $5.00 ...................................................................
ساندویچ کتلت $5.00 ................................................................
ساندویچ کتلت مرغ$5.00 ......................................................
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 .....................................................................

________________
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
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انواع سوسیس آلمانی منقلی

نوشابه های الکلی وغیرالکلی چای قهوه
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سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
سفرهای تفریحی با قیمت
بر روی ختفیف  25دالر
فروش بلیت کلیه شرکت های
قیمت
ها
ی
ر
قا
بت
ی
مو
جو
(کروز)
هواپیمائی و کشتیرانی
د ما
هم
چ
نی
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ن
5
2
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
دالری برای پرواز
بع
د
ی
ش
ما
به
ای
را
ن
ارائه خواهد شد.

Super special

نسرین پارسا

time:
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ایران...

درگذشت
جوادنوربخش،
حلقه اتصال
درویشی مدرن به
تصوف سنتی
جواد نوربخش ،ملقب به نورعلیشاه،
پیشوای سلسله صوفیان نعمت اللهی
(ش��اخه ذوالریاستینی) در سن 82
سالگی درگذشته است.
آقای نوربخش که از  29سال پیش
ایران را ترک گفته بود 10 ،اکتبر در
خانقاهی که در نزدیکی شهر بمبری
در اطراف شهر آکسفورد در انگلستان
بنیاد نهاده بود ،از دنیا رفت.
جواد نوربخ��ش از حلقه های اصلی
پیوند دهنده تصوف در عصر مدرن با
طریقت سنتی درویشی ایرانی بود.
طی  55سال سردمداری وی بر یکی
از مهمترین سالسل طریقت ایرانی و
بویژه پس از مهاجرتش ،دامنه پیروان
سلسله نعمت اللهی از مرزهای ایران
فراتر رفت و گس��ترش چشمگیری
یافت تا آنجا ک��ه در حال حاضر 32
خانقاه نعمت اللهی در کش��ورهای
مختلف جه��ان ،حتی در قاره آفریقا
فعالند.
سلس��له نعمت اللهی از شاه نعمت
الله ولی ،عارف نامدار قرون هش��تم
و نه��م هجری (چهاردهم و پانزدهم
میالدی) سرچش��مه می گیرد .این
سلسله از زمان صفویه به هند منتقل

نفر دوم
القاعده در
عراق کشته شد

ارتش آمریکا م��ی گوید نفر دوم در
فرماندهی شبکه القاعده در عراق را
کشته است.
ارتش آمریکا در عراق گفت که این
فرد معروف به “ابو قسوره” ،که گفته
می شود مراکش��ی االصل است ،در
جری��ان یورش نظامی��ان آمریکا به
ساختمانی در ش��هر موصل کشته
شده است.
به رغم بهبود عمومی در بیشتر نقاط

شد و حدود دویست سال پیش،
با مهاجرت معصومعلیشاه دکنی
از هند به ایران بازگشت.
با اینکه سندی قطعی در دست
نیس��ت که حاکی از تعلق ش��اه
نعمت الله ولی به مذهب تشیع
باشد و شواهد و قرائن تاریخی و
تعلقاتمذهبیمرشدانش،بیشتر
بر س��نی مذهب بودن او داللت
می کند ،اما سلسله نعمت اللهی
از هنگام��ی که از هن��د به ایران
بازگشت ،پرچمدار تصوف شیعی
ش��د و تعلقات پررنگ ش��یعی،
هویت اصلی آن را تشکیل داد.
صوفی��ان نعمت الله��ی در کنار
دراویش خاکس��ار که سلس��له آنان
نیز همزمان با نعمت اللهیان از هند
به ایران وارد شده بود ،نهاد و مرجع
رسمی تصوف شیعی شدند.
سلس��له نعمت اللهی در دوره قاجار،
با وجود مقاومتهایی که در بدو امر از
جانب برخی علما بروز کرد ،گسترش
یافت و دامنه پیروان آن حتی به رجال
مهم مملکت و دربار نیز کشیده شد.
این سلسله در زمان ناصرالدین شاه به
سه شاخه تقسیم شد که به گنابادی،
ذوالریاستینیوصفیعلیشاهیمشهور
شدند.
ج��واد نوربخ��ش که اه��ل کرمان،
زادگاه طریق��ت نعمت اللهی بود ،در
دوران تحصیل در رشته پزشکی در
تهران دس��ت ارادت به ح��اج میرزا
عبدالحس��ین ذوالریاستین (مونس
علیشاه) ،پیشوا (قطب) وقت دراویش
نعمت الله��ی داد ،در خانقاه نعمت
اللهی تهران ساکن ش��د و در مدت
کوتاهی در مراتب این سلسله ترقی
کرد ،بزودی مس��ئولیت کتابخانه و
اداره امور خانقاه و پذیرایی از درویشان
در شبهای جمعه به او سپرده شد ،به
مقام شیخی و سپس شیخ المشایخی
رسید و در عین جوانی ،در زمره پیران
طریقت نعمت اللهی درآمد.
جواد نوربخش پس از فارغ التحصیلی
به اس��تان کرم��ان بازگش��ت و در
شهرس��تان بم به طبابت پرداخت،
در عین اینکه ریاس��ت بهداری این
شهرس��تان را در دست داشت ،مقام
مرش��دی و هدایت پیروان سلس��له
نعم��ت اللهی در اس��تان کرمان نیز
از جانب مونس علیشاه به او سپرده

شد.
ب��ا درگذش��ت مونسعلیش��اه در
بیست و چهارم خرداد  ،1332جواد
نوربخش با لقب نورعلیشاه ،به جای
او نشست ،جانشینی او در حالی که
بیش از  27سال نداشت ،با مقاومت
ش��ماری از مشایخ باسابقه تر مواجه
شد که برخی از آنان هیچگاه زعامت
او را بر سلسله نپذیرفتند اما با گذشت
زم��ان ،موقعیت ج��واد نوربخش در
میان دراویش نعمت اللهی استقرار و
استحکام یافت و او به مدت  55سال،
که اگر در تاریخ سلسله نعمت اللهی
بی سابقه نباش��د ،کم سابقه است،
رهبری بدنه اصلی این طریقت را در
دست داشت.
ج��واد نوربخش در س��ال  1335به
تهران منتقل ش��د و س��پس برای
ادامه تحصیل در رشته روانپزشکی به
فرانسه رفت ،او در کنار مشغولیتهای
عالم درویشی ،در مسلک پزشکی نیز
تا مرتبه استادی روانپزشکی دانشگاه
تهران ،ریاست بیمارس��تان روزبه و
ریاس��ت انجمن روانپزش��کی ایران
پیش رفت.
آزادیهای اجتماع��ی دوران پهلوی،
زمینه مناس��بی برای رشد سالسل
تصوف بود .از سوی دیگر ،مقتضیات
دوران مدرن ،هماهنگی عالم درویشی
را با جامعه در حال توسعه و پرتحول
ایرانی ضروری می ساخت که موقعیت
اجتماعی و تحصیلی جواد نوربخش
بی شک در فراهم آوردن امکانات این
هماهنگی بی تأثیر نبود.
این ام��ر در م��ورد دیگر سالس��ل
درویش��ی نیز صادق بود ،دراویش به
امر مشایخ ناچار شدند از بسیاری از
س��نتها و عادات گذشته شان فاصله
بگیرند ،خرقه پشمینه جای خود را
به کت و شلوار و کراوات داد و ریش
و س��بیل و گیس��وان بلن��د ،از نماد
درویشی به مد و فانتزی تبدیل شد.
جواد نوربخش عالوه بر نقشی که در
تداوم میراث صوفیانه در جامعه مدرن
ایرانی ایفا ک��رد ،به تحقیق و تألیف
در زمینه این می��راث نیز پرداخت.
مهمترین اثر او در این زمینه ،مجموعه
هش��ت جلدی فرهنگ اصطالحات
عرفانی ،موسوم به فرهنگ نوربخش
است که مرجع مهمی برای محققان
عرفان و تصوف به شمار می رود.
وق��وع انق�لاب در ای��ران و روی کار
آمدن روحانیون ،دعوای دیرینه زاهد
و صوفی را دوباره احیا کرد.
جواد نوربخش چند ماه پس از روی

عراق ،اقدامات پیکارجویانه در موصل
ادامه داشته است و نظامیان آمریکا
همچنان ت�لاش دارند پیکارجویان
مستقر در این شهر را سرکوب کنند.
پاتریکدریسکول،یکیازسخنگویان
ارتش آمریکا در عراق گفت ابو قسوره
از جمله پنج پیکارجویی بوده است که
در حمله به آنچه او مرکز فرماندهی
القاعده توصیف کرد ،کشته شده اند.
ای��ن مق��ام آمریکایی ابو قس��وره را
رهبری با جذب��ه خواند که مرگش
باع��ث اخ�لال اساس��ی در فعالیت
القاعده خواهد شد .ابو قسوره کنترل
عملیات القاعده در شمال عراق را بر
عهده گرفته و توانسته بود این شبکه
را در شمال عراق فعال نگه دارد.

موصل و دیگر شهرهای شمال عراق
صحنه بمبگ��ذاری ه��ای انتحاری
ب��زرگ بوده که گفته ش��ده اس��ت
القاعده مسبب آنها بوده است.
جیم میور ،گزارشگر بی بی سی در
بغداد می گوی��د رهبران القاعده که
قبال توس��ط نظامیان آمریکا کشته
ش��ده اند تاثیر ملموس��ی بر میزان
خشونت ها در عراق نداشته اند.
گزارشگر بی بی سی می گوید ترفند
موفق تر در سرکوب افراد القاعده در
عراق متقاعد کردن گروه ها و قبائل
اهل سنت این کشور به همکاری با
دولت عراق و آمریکایی ها و همچنین
حمله پی در پی به پیکارجویان بوده
است.

مرکزخدماتارزی
بانکبیناملللی

اولین مرکز خدمات ارزی در مونترال
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 انتقال ارز به متام نقاط دنیا،در کمتر از چند دقیقه با کمترین هزینه
 مرکز تبدیل ارزهای معتبر با بهترین نرخ -انتقال ارز به ایران و برعکس با بهترین نرخ در کمترین زمان

استفاده از کارتهای اعتباری برای جابجایی ارز

پول به دست عزیزان تان هرگز دیر خنواهد رسید

1906 Ste-Catherine W.
Montreal, QC H3H 1M2
Guy

Tel.: 514-937-5192
Fax : 514-937-6621

کارآمدن حکومت جمهوری اسالمی،
ایران را برای همیشه ترک گفت.
درویش��ی و تصوف ب��ا محدودیت و
فش��ارهای فراوان مواجه شد ،تعداد
زی��ادی از دراویش ،از مرید گرفته تا
م��راد ،طعم بازداش��ت و احضارهای
پیاپی به مراجع اطالعاتی و امنیتی
را چشیدند و بسیاری از خانقاههای
سالسل مختلف در شهرستانها بسته
و مصادره و حتی تخریب ش��دند؛ تا
پیش از وق��وع انق�لاب و در دوران
 25س��اله قطبیت ج��واد نوربخش،
 74خانقاه تازه به شمار خانقاههای
دراویش نعمت اللهی ذوالریاستینی
افزوده شده بود ،اما اکنون تنها بیست
خانقاه در داخل ایران در اختیار این
سلسله قرار دارد.
پس از مهاجرت جواد نوربخش ،رشد
سلس��له تحت رهبری او در خارج از
ایران تداوم یافت ،نوش��ته های وی
و دیگر مش��ایخ صوفیه ب��ه زبانهای
مختل��ف ترجمه و چاپ ش��د که از
بیس��ت س��ال پیش فصلنامه ای به
نام صوفی نیز به جمع این انتشارات
افزوده گشت.
ج��واد نوربخش همچنی��ن بنیادی
خیریه تأس��یس کرد ک��ه در جنب
خانقاههای نعمت اللهی در کشورهای
آفریقایی بنین و ساحل عاج ،درمانگاه
و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی راه
انداخت.
جواد نوربخش در زمانی از دنیا رفت
که محدودیته��ای اجتماعی اعمال
ش��ده از س��وی حکومت اسالمی و
س��رخوردگیها و دلزدگیهای ناشی
از آن در بخش��هایی از جامعه ایرانی،
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انگیزه ای برای جستجوی معنویت در
منابعی غیر از آنچه مراجع رسمی در
ایران توصیه می کنند ،شد ،یکی از
غنی ترین این منابع ،میراث صوفیه
بود که پیشتر هم در دوره های دشوار
تاریخی ،پناهگاه یا گریزگاه بسیاری از
ایرانیان شده بود.
اما بس��یاری هم هس��تند که اساساً
تصوف کنون��ی را در ایران ،س��رابی
بیش نمی بینند ،در باور آنان ،پیرایه
ها و تشریفات و سلسله مراتب نظامی
گونه مکاتب صوفیانه کنونی ،با پیران
و مرش��دانی که در صالحیت خیلی
هایش��ان می توان تردی��د کرد ،جز
افزودن بر سردرگمیهای نسل امروز
ای��ران و خدش��ه دار ک��ردن میراث
ارزش��مند تصوف ایرانی ،کارکردی
ندارند ،بدتر آنکه بارها به نام طریقت و
تصوف و درویشی ،اعمال غیراخالقی
و فس��اد و کالهب��رداری از جان��ب
مدعیان مجاز و غیرمجاز س��لوک و
ارشاد سرزده است.
اما مختص��ر تورقی بر آث��ار بزرگان
صوفیه نشان می دهد که این مکتب
از همان بدو پیدایش هیچگاه فارغ از
این گونه آف��ات نبوده و کمتر عارف
و صاحبدلی اس��ت که به نثر یا نظم
از خرقه پوشان پرتزویر و شاهدباز و
جمال پرست شکوه نکرده باشد.
با این حال ،تصوف هنوز پابرجاست،
خانقاهها به موزه تبدیل نشده اند و
در کشکول درویشان هنوز توشه ای
برای آینده می توان سراغ کرد.
مهردادفرهمند

به نام آفریدگار عشق
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

5

سهراب سپهری

دوش��نبه پانزدهم مهر ماه ،هشتادمین
س��الگرد تولد سهراب س��پهری ،شاعر
معاصر ایرانی بود.
س��هراب س��پهری در س��ال 1307
همانط��وری ک��ه خودش هم در ش��عر
“صدای پای آب” می گوید ،در کاش��ان
به دنیا آمد.
اکثر منتقدان ادب��ی ،چه موافقان و چه
مخالفان تکنیک ها و مضامین ش��عری
او ،سهراپ سپهری را شاعری می دانند
که تاثیر غیرقابل انکاری بر نسل پس از
خویش گذاشته است.
مرتض��ی کاخی ،منتقد ادب��ی در ایران،
س��هراب س��پهری را به هم��راه ،اخوان
ثالث ،فروغ فرخزاد و احمد ش��املو جزو
چهار شاعری می داند که نسبت به نیما
یوشیج“بالفصل” هستند.
البته آوازه او تنها از طریق شعرهایش به
دست نیامده ،بلکه به قول خودش“ ،این
سر سوزن ذوق” او در نقاشی هایش نیز
جلوه داشته است.
آیدین آغداش��لو ،نقاشی که می گوید از
معاش��ران گاه و بیگاه سهراب سپهری
بوده ،ش��هرت سهراب سپهری را در سه
دلیل عم��ده خالصه می کن��د“ :یکی
اینکه س��هراب هنرمند مستقلی بود با
زمینه های عرفانی چه در نقاش��ی ها و
چه در اش��عارش ..دومین مولفه این بود
که شاعری محلی و ملی بود و به نوعی
از عرفان شرقی وابستگی داشت و طوری
به شرق نگاه می کرد که حاصل اکتشاف
جهان مدرن و معاصر بود ،و سومین نکته
اینکه سهراب هنرمند قابل توجهی بود و
همچنانهست”.
محبوبیت اشعار سهراب سپهری پس از
انقالب اسالمی سیر صعودی یافت.
او در س��ال  1359بر اثر س��رطان خون
درگذشت.
بر مزارش در مش��هد اردهال این خط از
او نوشته شده:

به سراغ من اگر می آیید نرم و
آهستهبیایید
مبادا که ترک بردارد چینی نازک
تنهاییمن

لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

آموزشگاهرانندگی FUTURE
Drivinogol
Sch

>>

مربی ایرانی :با  19سال سابقه کار

کتاب راهنمای رانندگی 2008

به فارسی و تمام رنگی
هنگام نامنویسی در آموزشگاه
بطور رایگان در اختیار شما قرار می گیرد.

>>

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

برای خامن ها:
مربی خامن

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

12hr driving

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

295 .00

80.00

2hr driving

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

568-3848

&

)(514

________________________
7370 Cote-Ste-Luc, # 118

Villa Maria

Montreal, QC H4W 1P9
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مشاور امالک:مسکونی و جتاری
 -ارزیابی رایگان  -تهیه وام مسکن

ِDavoud Vosoughian

داود ٍوثوقیان

Cell.: (514) 608-3286

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

ایران:بازار...

یکهفته
اعرتاضو
اعتصاببازاریان
علیهقانون
جدیدمالیات

بازاره��ای برخی از ش��هرهای بزرگ
ایران هفتهی پرتب و تابی را پشتسر
گذاشتند .با این که ظاهراً اعتصابها
پایان یافت��ه و بازاریان کس��ب و کار
ع��ادی خ��ود را از س��ر گرفتهاند ،اما
مش��کل اصلی یعنی مناقش��ه بر سر
مالیات ارزش افزوده همچنان به جای
خود باقی است.
تنش می��ان دولت و بازاری��ان از روز
اول مهر ماه آغاز شد که قانون جدید
مالیات به اجرا گذاشته شد .براساس
این قانون« ،مالیات بر ارزش افزوده»
جای سیس��تم پیش��ین اخذ مالیات
را خواهد گرفت ،که بر اس��اس تولید
و فروش کاال و خدمات ،محاس��به و
دریافت میشد.
«قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده» در
اواس��ط اردیبهشتماه سال جاری در
مجلس به تصویب رس��ید ت��ا از اول
مهرماه امسال به مدت  ۵سال به طور
آزمایش��ی به اجرا گذاش��ته شود .در
این روش ،مالیاتها به نسبت ارزشی

بحرانمالیبه
کجاهدایتشد؟
بحران مالی در امریکا و س��پس اروپا
– که در حقیقت باید نام آن را بحران
بانکی -بورس��ی گذاشت ،سرانجام به
اینجا ختم شد :کنترل و سلطه دولت
ها بر بانک ها و ب��ورس .یعنی دولت
س��پرده های مردم را عمال دراختیار
گرفت و خود به بزرگترین بازی کننده
با سهام های بزرگ در بورس های بین
المللی شد .از قیمت نفت کاسته شد

a
c
.
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a
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a
p
.
w
ww
در خدم

ت ارتقاء ب

زنس شما!
ی
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که در مراحل مختلف تولید کاالها و
خدمات به آن افزوده میشود ،محاسبه
و دریافت میگردد.
این روش اخذ مالیات در بس��یاری از
کش��ورهای جهان و در کشورهای با
اقتصاد پیش��رفته رایج است و نسبت
به دیگر سیستمهای دریافت مالیات،
روش صحیحتر و عادالنهتری است .با
اینحال اجرای ای��ن طرح در ایران با
مقاومت بازاریان روبرو شد.
اعتراضها نخس��ت از اصفهان شروع
شد .سپس به تبریز ،مشهد و سرانجام
به ته��ران س��رایت ک��رد .در تهران
اعتراض و اعتصاب بازاریان گستردهتر
از دیگر ش��هرها بود .روز یکشنبه ۲۱
مهر ،بخشهای بزرگی از بازار تهران
تقریبا به حالت تعطیل درآمده بود.
دولت در واکنش به اعتصاب بازاریان،
اجرای قان��ون را به م��دت دو ماه به
تعویق انداخ��ت .برخی رس��انههای
داخل کش��ور از تعویق اجرای قانون
تا اطالع ثانوی خبر دادند .با اینحال
اعتراضها ادامه یاف��ت و دولت برای
جلوگی��ری از ادام��هی آن ،به تهدید
متوس��ل ش��د .رس��انهها و نهادهای
نزدیک به حکومت ،اعتصابکنندگان
را مته��م به “خط گرفت��ن از خارج”
کردند« .جامعه انجمنهای اس�لامی
اصناف و بازار» که تشکیالتی نزدیک
به محافل محافظهکار حکومت است،
با انتشار اطالعیهای از بازاریان خواست
«با هوشیاری خود مانع از سوء استفاده
بدخواهان نظام شوند».

رئی��س ش��ورای اصناف کش��ور ،که
منصوب حکومت است ،منکر اعتصاب
و اعت��راض بازاری��ان ش��د .وی روز
یکشنبه به خبرنگاران گفت «عدهای
چماقدار اصن��اف را وادار به تعطیلی
واحدهای خ��ود کردهاند» .حس��ین
ش��ریعتمداری ،نمایندهی ولی فقیه
در روزنام��هی کیه��ان روز گذش��ته
نوش��ت« :چند روزی اس��ت برخی از
اصناف و بازاریان به تحریک تعدادی
اندک از کالن سرمایهداران سودجو و
حرامخوار ،در اعتراض به اجرای قانون
مالیات بر ارزش افزوده ،مغازههای خود
را تعطیل کردهاند».
رس��انههای ایران دوشنبه  ۲۲مهر از
پایان اعتصابها و از سرگیری دوبارهی
کسب و کار در بازارهای تهران و دیگر
ش��هرهای بزرگ ایران خبر دادند .با
ن رسانهها تلویحا اعتراف
اینحال همی 
کردهاند که اعتصاب و اعتراض بازاریان
ادامه دارد.
خبرگ��زاری مهر نوش��ت « :با وجود
توافق شب گذشته میان وزارتخانههای
بازرگان��ی و اقتص��اد از ی��ک س��و و
نمایندگان اصناف کش��ور از س��وی
دیگر ،مبنی بر حل مشکالت موجود
در راستای فعالیت عادی بازار ،برخی
جریانات در پی تداوم وضعیت متشنج
در بازار بوده و در پی آنند که با ایجاد
تحصن ،بازار را به تعطیلی کشانده تا
با این اعتراض اج��رای قانون مالیات
ارزش افزوده را برای همیشه متوقف
نمایند».

و قدرت تصمیم گیری سیاسی دولت
های امریکا و بزرگترین کش��ورهای
اروپائی را -با توجه به س��لطه بر بانک
های بزرگ -در حدی قابل مقایسه با
سالهای حضور فاشیسم در اروپا و مک
کارتیسم در امریکا باال برد.
آن هیج��ان لحظه به لحظ��ه ای که
شبکه های بزرگ تلویزیونی در امریکا،
در درجه دوم در انگلستان و سپس در
فرانسه و آلمان هدایت آن را دراختیار
داشتند ،با اجالس وزرای دارائی هفت
کشور بزرگ سرمایه داری در امریکا و
سپس اجالس ویژه اتحادیه اروپا خاتمه

یافت .بورس ه��ای بزرگ بار دیگر به
حال عادی بازگشتند و کار خود را آغاز
کردند .هیچکس منکر بحران نیست،
اما تنها ساده اندیشانی مانند احمدی
نژاد و احمد جنتی اند که هدایت های
بین المللی ،بازی های خطرناک جهان
س��رمایه داری و مقدمات بزرگترین
آتش افروزی جهان��ی را دراین ماجرا
ندیدند و نمی بینند .مراجعه کنید به
سخنان احمد جنتی در نماز جمعه،
مصاحبه و سخنرانی اقتصادی احمدی
نژاد در سیمای جمهوری اسالمی.
(پیک نت)

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی
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ایران

ایران ...

هزاران ممنوع
اخلروج و ممنوع
املعامله در ایران

یک مقام قضایی جمهوری اس�لامی
گفته اس��ت که بی��ش از یکصد هزار
تن در ایران ممنوع الخروج و ممنوع
المعاملههستند.
معاون قضایی دادس��تان کل کشور،
ضمن اعالم این رقم گفته اس��ت که
دادس��تانی در ص��دد بازنگری مجدد
فهرست افراد ممنوع الخروج و ممنوع
المعامله است تا اینگونه ممنوعیت ها
را در موارد غیرضروری کاهش دهد.
معاون دادس��تانی کل کش��ور گفته
است که بیشترین تقاضا برای ممنوع
المعامله کردن افراد از سوی اداره امور
تسویه و ورشکستگی تسلیم دادستانی
می شود.
وی اظهار داش��ت که از بانک مرکزی

نیز خواسته ش��ده است تا بانک ها را
موظف کند در زمان ارائه تس��هیالت
بانک��ی ،تضمی��ن ه��ای الزم از وام
گیرندگان دریافت شود.
براساس مصوبه شورای انقالب که پس
از انقالب اسالمی و تا تشکیل مجلس،
نقش قانونگذاری را برعهده داش��ت،
بانک مرکزی ح��ق دارد بدهکاران به
نظام بانکی را ممنوع الخروج کند و این
مصوبه هنوز ملغی نشده است.
پس از انقالب اسالمی و در پی مصادره
و ملی ش��دن بس��یاری از واحدهای
تولیدی و تج��اری خصوصی ،بخش
عمده ای از فعالیت های اقتصادی به
دولت و نهادهای عمومی دیگر واگذار
ش��د و اصل  44نی��ز مالکیت صنایع
بزرگ و مادر را خاص دولت می داند.
در سال های اخیر این دیدگاه در میان
شماری از مقامات جمهوری اسالمی
گسترش یافته که برای حل مشکالت
اقتص��ادی ایران الزم اس��ت فعالیت
بخش دولتی کاهش یابد و با واگذاری

واحده��ای دولتی ،زمینه مش��ارکت
بیش��تر بخش خصوصی در فعالیت
های اقتصادی فراهم شود.
براین اساس ،آیت الله علی خامنه ای،
رهبر جمهوری اسالمی ،دو سال پیش
تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
از ای��ن اصل را تصویب ک��رد و اجازه
داد برخ��ی از صنای��ع و واحدهایی را
که قانون اساسی مالکیت آنها متعلق
به دولت دانس��ته به بخش خصوصی
واگذار شود.
در حالیک��ه در خالل دهه های اخیر،
صاحبان ث��روت در ایران منابع مالی
خود را عمدتا در زمینه های غیر مولد
و تورم زا به کار گرفته اند ،انتظار این
است که اجرای این سیاست به بازشدن
فضا ب��رای فعالیت بخش خصوصی و
سوق دادن س��رمایه های موجود به
سمت سرمایه گذاری تولیدی و مفید
منجر شود.

 3بار در روز حتی روی شرت!!

کیهانحکومتی:

زنان باید در
آمادهباش دایم
جنسی برای
شوهران خود
باشند!

نوشته زیر خالصه ای از گزارشی
تحت عن�وان «زیباتری�ن روش
ش�وهرداری؛ معیارهای همس�ر
نیكو از نگاه قرآن» که در ش�ماره
روز پنجشنبه  18مهر  87روزنامه
کیهان منتشر شده است.

اص�ل این گ�زارش را در س�ایت زیر
بخوانید:

 ....مردان پیش از آن كه به جا و مكان
و غذا اهمیت دهند به مسایل جنسی
اهمیت م��ی دهند .از ای��ن رو گفته
اند ریشه مش��كالت خانوادگی را می
بایست در خلوت گاه ایشان جست.
بر پایه آموزه های قرآنی و فرمان الهی،
زنان و مردان می بایس��ت در ش��بانه
روز سه وعده را خلوت كنند :پیش از
نماز صبح و سحرگاهان ،هنگام ظهر و
همچنین بعد از نماز عشاء (سوره نور
 )58در این سه خلوت زن می بایست
خود را به اش��كال مختلف بیاراید و از
هرگونه آرایش و زینت بهره برد.
 ...ش��وهر و جفت زن را «بعل» گفته
اند ك��ه در حقیقت خدای��گان زن و
پروردگار اوست و به نوعی مالكیت و
سروری دارد.

www.iranpressnews.com

آماده باش دایمی

یكی از حقوق مردان بر زنان آن است
كه زن خود را همواره در حوزه مسائل
جنسی آماده نشان دهد و خود را در
معرض بهره برداری جنسی قرار دهد
و زمینه های استمتاع شوهر را فراهم
آورد به گونه ای كه مرد هیچ احساس
كمبود و نیاز جنسی نكند.
این آماده باش هرچند كه در آیه 57
سوره نور بیان شده ،ولی در روایات به
شكلی مشخص مطرح شده است .در
بس��یاری از روایات بر این نكته تاكید
ش��ده كه زن می بایس��ت همواره در
حالت آماده باش دایم جنسی باشد.
در روایت است كه زنی از پیامبر(ص)
درب��اره حقوق ش��وهر پرس��ید :آن
حضرت فرمود :بر زن است كه خود را
از شوهرش بازندارد و بگذارد تا وی از
او كام بگیرد حتی اگر بر روی كوهان
شتر باشد!

یعقوب اکبری

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

Cell.: (514) 979-8200
سرویس رایگان برای خریداران
نرخ ویژه برای هموطنان گرامی

انواع غذاهای ایرانی

انواع چلوکبابهای
کوبیده ،سلطانی ،برگ،
چنجه،جوجه و...

Yaghoob (Jacob) Akbari
Agent immobilier affilié
Royal LePage Village
Chartered Real Estate Broker
4000 Saint-Jean Boul. #2000
D D O, Quebec H9G1X1 Tel.: (514) 684-1141
Fax: 514-684-0118
jacoba@royallepage.ca

شیراز

بامدیریت

خدیجه
سیاح

رستوران

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

514

Montreal Qc H4A 1W4
Vendome:
Bus 105

بان��ک مرکزی ایران گزارش داده که میزان تورم در
ش��هریور به مرز  30درصد رسیده که نسبت به ماه
قبل نزدیک به  4درصد افزایش نشان می دهد.
نرخ تورم در ایران با محاس��به قیمت  359قلم کاال
و خدمات مصرفی تعیین می شود و میانگین قیمت
کاالها در شهریور حاکی از سرعت گرفتن نرخ تورم
در ایران است.
بانک مرکزی ایران نرخ تورم را هر ماه محاسبه می
کند اما نرخ رسمی تورم معموال بر اساس تغییرات
یک سال گذشته تعیین می شود.
در ط��ول یک و س��ال و نیم اخی��ر قیمت کاالها و
خدمات در ایران رشد فزاینده ای داشته و نرخ تورم
از  12.8درص��د در ابت��دای س��ال  1386به 23.3
درصد تا پایان شهریور رسیده است.
از نظر برخی کارشناسان ،افزایش شدید نقدینگی
عامل اصلی رشد تورم به حساب می آید و تا زمانی
که رشد نقدینگی کنترل و به مسیر درست هدایت
نشود ،نمی توان تورم را مهار کرد.
برخ��ی کارشناس��ان نیز بر این باورن��د که افزایش
نقدینگی باعث افزایش قدرت خرید می شود و این
قدرت خرید اف��راد را روانه بازار خرید کاال می کند
و طبیعی اس��ت که افزایش تقاضا قیمت کاالها را
افزایش می دهد.
در سه سال گذشته نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش
شدیدی داشته و از حدود  70هزار میلیارد تومان به
حدود  164هزار میلیارد تومان رسیده است.
در س��ه سال اخیر بخش��ی عمده ای از درآمدهای
سرشار نفتی ایران به ریال تبدیل و وارد اقتصاد شده
است.
بخش��ی از این درآمد ها در بخش های غیر مولد و
تامین هزینه های جاری دولت صرف شده است که
به گفته تحلیلگران اقتصادی ،به افزایش نقدینگی و
رشد تورم منجر شده است.
سرازیر شدن بخش��ی از نقدینگی به بازار مسکن،
آسیب های جدی به این بخش وارد کرده و قیمت
مسکن را تا چند برابر افزایش داده است.
--------------------------------------

 ارسال سریع ارز به ایران برعکس -تبدیل ارزهای معتبر

ارز

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu
St-Laurent, QC H4N 1C8
Cote vertu, Bus 121 E

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

m

nge.co
www.sharifexcha

کلینیک زیبایی و اسپای
www.esthemedica.com
اسپشیال های ماه:

 از بین بردن موهای زائد با لیزرلب باال :هربار  29دالر
زیربغل و بیکینی 39 :دالر
الغری ،زدودن سلولیت،
سفت کردن پوست :هر بار  70دالر
لیف ماساژ برای چین و چروک ،لیزر و بوتاکس
 پیلینگ برای جوش ها و کک مک قهوه ایهر بار 99 :دالر
لیزر برای رگ های پا و پوست قرمز
فیشال،مانیکور،پدیکور
 - -مشاوره رایگان با خانم دکتر- -

_____________

Tel.: (514) 772-5787
Tel.: (514) 482-3653
Tel.: (514) 290-5277

آیت اهلل طاهری:

6584 Sherbrooke West
)(corner Cavendish

به کسی رای بدهید که طرح
جنات داشته باشد

مردم زیر بار گرانی له شدند!
کارخانه ها و کارگاه ها ورشکسته شده
اند!
آیتالله طاهری ،امام جمعه سابق اصفهان که از معدود
روحانیون ارشد باقی مانده از دوران آیت الله خمینی
است ،هفته گذشته طی تماسی که خبرگزاری ایلنا
در چارچوب مس��ائل انتخابات ریاس��ت جمهوری
با وی گرفته بود گفت :هر فرد واجدالش��رایطی که
بتواند این گرانیهای بیسابقه را متوقف کند ،یا حتی
ذرهای از فش��ار آن را بر دوش مردم کم کند و از این
ورشکستگی کمسابقه کارخانهها و کارگاهها و اصناف
جلوگی��ری نماید یا الاقل آن را کاهش دهد ،باید در
انتخابات ثبتنام کند.
این اعالم نظر همزمان است با اعتصاب بازار اصفهان
در اعتراض به  %3مالیات افزوده ای که باید به حساب
دولت پرداخته شود و عمال باعث گرانی بیشتر و رکود
بازهم بیشتر بازار می شود.

Metro Vendome

سپــــا س
بدینوسیلهاز

سرکار خامن شازندی

ک�ه با اهدای تعداد  75جلد کتاب به کتابخانه،
ما را در امر هرچه گسترده کردن فعالیت های
فرهنگی یاری دادند ،صمیمانه سپاسگزاریم.
از این فرصت س�ود جس�ته باری دیگر دست
یاری بس�وی ش�ما هموطنان گرامی در جهت
هرچه پربار کردن قفس�ه های کتاب کتابخانه
دراز می کنیم.

هیات مدیره بنیاد فرهنگی نیما

• واردکننده ،توزیع کننده و شوینده ی فرش از سال 1929
•متخصص شستشوی دستی و ترمیم حرفه ای
•همه گونه فرش های نو و آنتیک

از منایشگاه بزرگ ما دیدن کنید.

485-2929
5625 Sherbrooke W.

تــورم در مرز
 30درصد!

شـــریف
موسسه مالی

•یکی از بزرگ ترین کلکسیون فرش های نفیس ایرانی ،چینی،
پاکستانی ،افغانی و هندی
•پیش از خرید فرش ،دیدار از نمایشگاه ما به سود شماست
• برای آگاهی بیشتر با مشاور فارسی زبان :فریبرز تماس بگیرید.

	•

ساعات کار :دوشنبه تا
شنبه  9تا  5بعدازظهر

7

8

 dسالd 15

شماره  24 d 860مهر 1387

____________________ ____________________ www.paivand.ca

ایران...

ساالنه  67هزار
معتاد معلول
مىشوند

آفرین بر
گلشیفته!

مقام خنست ایران

اپیدمى اعتیاد مش��خصتر و عمق
فاجعه و ضرورت بسیج ملى و جهانى
مبارزه با اعتیاد بیش��تر احس��اس
خواهد شد.
مدیرعام��ل انجم��ن مب��ارزه ب��ا
آس��یبهاى رفت��اری ،ش��مار کل
معتادان��ى را که س��االنه در جهان
دچار معلولیت مىشوند 15،میلیون
نفر خواند و تاکید کرد:
اگر چ��ه بس��یارى از معلولیتها و
آس��یبهاى جس��مى معتادان به
صورت غیرمستقیم از طرقى مانند
حوادث رانندگى و نقصهاى ایمنی،
سکتههاى قلبى و عوارض عروقى و
سکتههاى مغزى ناشى مىشود ،اما
متاسفانه درصد معتادان معلول در
جهان روبه رشد است.
وى در ادامه تصریح کرد:
متاس��فانه رش��د درصد معلولیت
معتادان به ویژه معتادان افیونى در
ایران نیز به تناس��ب رش��د مصرف
مواد مخدر و اعتیادآور س��نگین و
خطرناکتر قابل مشاهده است .

رییس انجمن مبارزه با آسیبهاى
رفتارى کش��ور ،نس��بت روند رو به
رش��د معلولیت معت��ادان افیونى و
پرخطر در جهان و به تناس��ب آن،
آسیب جسمى و معلولیت مستقیم
و غیرمس��تقیم و خفیف و ش��دید
ساالنه حدود  67هزار معتاد کشور
هشدار داد.
بهرام یگانه در گفتوگو با ایس��نا،
ضمن اعالم این مطلب ،گفت:
در حال حاضر  200تا  400میلیون
معتاد افیون��ى در جهان وجود دارد
ک��ه حداقل چه��ار یا پن��ج نفر از
خویش��اوندان درجه یک آنان نیز با
اعتیاددرگیرند.
وى افزود :در این میان ،اگر به تعداد
معتادان افیون��ی ،آمار مبتالیان به
مصرف الکل ،س��یگار ،حش��یش،
توتون ،تنباکو ،ن��اس ،مواد توهمزا،
روانگردانه��ا ،مواد محرک و نیروزا
را نیز اضافه و تاثیرات آن بر جوامع
بینالمللى را مطالعه کنیم ،وسعت
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>>  30سال
و بیش از  700هزار
کشته در تصادفات
رانندگی

ایس��نا :مدی��ر عامل س��تاد دیه از
جان باختن بی��ش از  ۷۰۰هزار نفر
در  ۳۰سال گذشته در ایران به علت
تصادفات رانندگی خبر داد.
آمارها نشان می دهد ساالنه بیش
از ۴۰۰ه��زار تصادف ج��ادهای در
ایران روی میدهد و این ،ایران را در
ردیف اول حوادث مرگبار جادهای
جهان قرار داده است.
روزانه بیش از  ۷۰نفر و ساالنه بیش
از ۲۶هزار نفر در جادههای کش��ور
کشته میشوند .شمار مجروحین و
معلولین ناشی از تصادفات نیز ساالنه
بیش از دویست هزار نفر است.
این یعن��ی هر س��ال در ایران یک
زلزله درس��ت مثل زلزله بم و حتی
با تلفاتی بیشتر روی می دهد و به
اندازه یک جنگ ،کشته و مجروح و
معلول برجای می گذارد.

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

Masoud Nasr
groupe sutton - sur l’ile inc.
Courtier immobilier agréé

38 Place du Commerce # 280
Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
متخصص خرید و فروش امالک
Fax: (514) 769-7030
mnasr@sutton.com
تهیه وام مسکن
www.sutton.com

مسعود نصر
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گلشیفته حاال جز
در حرفه ی خویش
نقشی منیپذیرد.
گلشیفته حاال خودش
است ،یگانه زیسنت
را پیش گرفته و
چندگانگیرفتاری
مختصسیستمهایبسته فرهنگی -را
کنار گذاشته است.
مخاطب��ان س��ینمای ای��ران ،
گلش��یفته فراهانی بازیگر  ۲۵س��اله
را ب��ا آن صدای تودماغ��یاش خوب
میشناس��ند .گلشیفتهای که همین
اواخر در کنار بهرام رادان در فیلم علی
س��نتوری (که به سنتوری تغییر نام
یافت و آن همه خون به جگر داریوش
مهرجویی کرد) حضور داشت.
گلشیفته فرزند بهزاد فراهانی است اما
فضل پدر جز اینکه راهی برای ورود او
و خواهرش به سینما باشد تکیه گاهی
دیگر نبوده است .فخر به پدر که چهره
آشنای سینما  ،تئاتر و تلویزیون بود نه
برای گلشیفته و نه برای هیچ سینماگر
و بازیگر دیگری سودی ندارد که هنر
جوشش درون اس��ت و اینگونه فخر
ورزیها را نمیپسندد.
دنیای هنر و ادبیات ،دنیای سیاس��ت
یا همی��ن مطبوعات ورشکس��ته ی
خودمان نیس��ت که ب��ی مایه چهره
ش��دن را در آن ببینی��م .این دنیایی
اس��ت که بی هیچ رودر بایس��تی به
سراغ حاصل کار میروند  ،بار و میوه
را میچش��ند و آنگاه که محصول از
تیغ بی رحم منتقدان و مردم گذشت
پایدار میشود.
گلشیفته فراهانی را نمیتوان بی هنر
دانس��ت ،نمیش��ود کوچک شمرد و
راحت از او گذشت اگر چه اولین نبود
که به سینمای برون مرز راه یافت اما
این حضور در ج��ای خود قابل تامل
است .برای ایرانیان هم شگفتی نبود

چراکه پیش از او درخش��ش سوسن
تس��لیمی را در تئات��ر س��وئد دیده
بودند و حضور ش��هره آغداشلو را در
سینمایهالیوود و نامزدیاش را برای
اسکار .
آغداش��لو برخالف برخ��ی که گمان
میبرند پس از “خانه ای از شن و مه”
کارش به آخر خط رسید اما به سریال
مط��رح و پربینن��ده ی  ۲۴راه یافت.
ایرانیان پس از انقالب  ، ۵۷خبر شدند
که بهروز وثوقی در آلمان و ترکیه بازی
کرده است.
حت��ی تع��دادی ایرانی ه��م پراکنده
در س��ینمای آمریکا کارهایی از خود
به یادگار گذاش��تند .خبرها در عصر
ارتباطات به ایران میرسید و میرسد،
پ��س بازی گلش��یفته در کن��ار دی
کاپریو در فیلم “مجموعه دروغها” به
کارگردانی ریدلی اسکات باورنکردنی و
شوکه کننده نبود.
گلش��یفته درخش��ش دیگری بود از
استعداد و هنرمندی انسان.
میگویم انس��ان چراکه ب��اور دارم نه
هنر قابل حصر پشت مرزهاست و نه
انسان.
در صنعت س��ینما حضور درهالیوود
برای هر هنرمندی میتواند یک آرزو
باشد.
هالیوود جایی است که هر اثر “بیشتر
دیده میشود” و این بیشتر دیده شدن
یک امتیاز است.
اما نکته ای که پس پرده باقی میماند
آن است که ش��ادی ایرانیان پیش از
هر چیز از یک حس ناخودآگاه نشات
میگیرد .حس��ی که مایل است ،او -
انسان ایرانی -دیده شود ،حرف بزند،
عرض اندام کند و به عبارتی روشن تر
فریاد بزند که:
من هم هستم!
ای��ن حس در واقع پدید آمده از س��ر
محدودیتهاس��ت .درس��ت مانن��د
روس��تائیانی ک��ه زمان��ی ،اقامت در
ش��هر برایشان فخر محسوب میشد.
این حس به خودی خود بد نیس��ت.
در واقع اساس��ا پیش از هر چیز برای
ایرانیان و دیگر ملیتهای مشابه یک
واقعیت است که باید درک شود.
ما میخواهیم باشیم و به اندازه دیگران
نفسبکشیم.
ما میخواهیم و باید که به کردار نشان
دهیم ناتوان نیس��تیم .نه ناتوان بلکه
اساسا برابر هستیم .پس اینجاست که
ورودآغداشلوهاوگلشیفتههابههالیوود

فرصت��ی به ما میدهد که بگویم او را
میبینی؟ او ایرانی است.
و در واقع میگویم او را میبینی او مثل
من است مثل من که ایرانی هستم.
این حس خوش در پس چنین رفتار
ناخودآگاهی اس��ت که م��ا را آرامی
میبخشد و تسکین مییابیم.
گلش��یفته فراهانی امروز -در فضای
دیپلماتیک پر تنش موجود -این حس
خوش را به ایرانیان هدیه کرده است.

حذف حجاب!

جدای از این ماجرا اما گلشیفته مانند
ش��یرین عبادی برن��ده جایزه صبح
نوبل با حذف حج��اب ،انتخاب خود
را نمایش داده اس��ت .انتخابی که در
درون موجود نیس��ت ،و یک حرکت
نمادین روی ف��رش قرمز حرفهای
بسیاری زده است.
ای��ن هم البت��ه میتواند ناخواس��ته
باش��د .به این معنی که گلشیفته ،به
نمایندگی زن ایرانی روی فرش قرمز
نرفته است ،چنان که آغداشلو هم در
سالن گریک تیاتر نماینده زنان ایرانی
نبود ،اما اس��تفاده از حق اولیه انسانی
یعنی انتخاب پوش��ش پ��رده دری از
تصویر زنی است که باید در سینمای
ایران و روی پرده نقره ای ،حتی هنگام
خواب هم پوشش بر سر داشته باشد.
زن س��ینمای ایران در تصویری که از
منزلش -حریم خصوصی شخصیت-
ارائه میشود هم با حجاب است.
تماش��اچی ایرانی فیلم را میبیند اما
چش��مش ع��ادت کرده اس��ت ،پس
مضحک��ه را درک نمیکن��د و عبور
توقع اینکه گلش��یفته حتی
میکندِ .
روی ف��رش قرمزهالی��وود هم همان
تصوی��ری را ب��ه نمایش بگ��ذارد که
سینمای مجوزگرفته از وزارت ارشاد
اسالمی ،کم لطفی همین چشمهای
عادت کرده است.
گلش��یفته حاال خودش است ،یگانه
زیس��تن را پیش گرفته و چندگانگی
رفتاری -مختص سیس��تمهای بسته
فرهنگی -را کنار گذاشته است.
گلشیفته حاال جز در حرفه ی خویش
نقشی نمیپذیرد .از این روست که باید
به گلشیفته تبریک گفت.
گلشیفته از دروازه هالیوود به
“خودبودن” رسید...
بدون هراس از پچ پچ من و تو.
تبریک!
--------------

به نام خداوند بخشنده مهربان

Free evaluation
& consultation

Cell.: (514) 571-6592

(514) 815-6234

حالل

پیتزا ،همبرگر ،چیز برگر ،استیک
انواع پستا:
اسپاگتی ،الزانیا و...

670-8400
514

4123 Verdun

Verdun

(Verdun) Qc

دلیوری :رایگان

 -صبحانه-

در ضمن در فصل تابستان با انواع
آبمیوه های طبیعی
و خنک ،هویج -بستنی،
معجون،کیک
و چای و قهوه
آماده پذیرایی
از شما دوستان
گرامیهستیم

GO JUNK

پارس
رستوران

انواعفستفود

قابل توجه تعمیرکاران ساختمانی

دیگر نیازی به کرایه کانتینر موبایل ندارید
فقط با ما متاس بگیرید و خود را از هرگونه
وسیله بالاستفاده از جمله چوب ،آهن ،و غیره
دور سازید.

جمع آوری هر گونه آهن آالت

از جمله گاز ،یخچال ،خشک کن و…

بامدیریت ایرانی حامد:

Recyclage de metal-containeur mobile,
4 camion a votre service,
Collecte de rebuts,
Residentiel & commercial
avec/sans contrat

)(514) 815-6234

مركز اسالمی ایرانیان
ساعــات کار:

روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مركز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرما یند.
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،هماهنگی
قبلی الزم میباشد.

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

 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب

9

 dسالd 15

شماره  24 d 860مهر 1387

کانادا...

 18میلیارد

هزینه ماموریت
افغانستان

بنا به گزارش  ،Kevin pageکارمند
بودجه در پارلمان ،عملیات کانادا در
افغانستان ،تا سال  ،2011بین  14تا
 18میلی��ارد دالر هزینه در برخواهد
داشت ،که سهم هر خانواده کانادایی
 1500دالر خواهد بود.
در این گزارش آمده اس��ت که هزینه
اضافی واقعی این عملیات ش��اید دو
براب��ر میزان پیش بینی ش��ده آن از
سوی اوتاوا باشد.
منظ��ور از هزینه اضاف��ی آن مبالغی
است که ماموریت در افغانستان ،عالوه
بر حقوق و مزایای نیروها و سایر هزینه
های معمولی آنها در هنگام خدمت در
داخل کانادا ،ایجاد می کند.
طبق گ��زارش مقامات اوت��اوا ،هزینه
اضافی ماموریت نظامی در افغانستان،
تا پایان س��الی مال��ی  ،2007-08در
حدود  3/8میلیارد دالر شده است.
ولی آقای پیج م��ی گوید رقم واقعی

پس از CN Tower
میالد ‘ ،چهارمین برج
مخابراتی بلند دنیا’
در تهران
گشایش یافت

برج  435متری میالد
که یک برج مخابراتی
اس��ت در مرکز تهران
گشایش یافته است.
مق��ام ه��ای ته��ران
امیدوارند که این برج با
رستورانی که در باالی
آن طراحی شده به یک
جاذبه توریس��تی بدل
شود.
ب��ه گ��زارش منابع خبری ای��ران فاز
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بین  5/58و  7/45میلیارد دالر است.
گزارش نامبرده که در جریان مبارزات
انتخاباتی منتشر شده است ،می گوید
صورت هزینه ای که سازمان دفاع ملی
به پارلمان داده است با آنچه در اسناد
داخلی آن وجود دارد ،یکسان نیست.
استیون هارپر در این مورد گفته:
ما به روشنی گفته ایم که این ماموریت
هزینه زیادی داش��ته است .ولی این
هزینه ضروری بوده است .ما ،به عنوان
بخشی از کوشش های بین المللی ،کار
مهمی انجام می دهیم ،و البته تنها ما
نیستیم که پول خرج می کنیم.
رهبر حزب محافظه کار می افزاید:
وقتی مردان و زن��ان یونیفورم پوش،
و همچنین دیپلمات ه��ا و کارکنان
آبادگر ما از جان خود مایه می گذارند،
دولت باید هر آنچه را که برای امنیت و
موفقیت آنان الزم است ،بپردازد.
در مقاب��ل ،رهبران اوپوزیس��یون هم
حرف های خود را می زنند.
استفان دیون می گوید:
باز هم هارپر نتوانست به گونه شفاف و
با حساب و کتاب حرف بزند!
ج��ک لی ت��ون لیبرال ه��ا را بخاطر
کش��اندن کانادا به جنگ؛ و محافظه
کارها را بخاطر ادامه و گس��ترش آن

مالمت می کند و هر دو را به مخفی
کاری متهم کرده ،می گوید:
هزینه این جنگ به گونه چشمگیری
از آنچه هارپر می گوید باالتر است.
جوهر اصلی گزارش آقای پیج این است
که اعضای پارلمان ،که برای هزینه در
افغانس��تان رای داده ان��د ،احتماال از
آنچه در آنجا میگذرد و میزان هزینه
آن آگاهی درستی ندارند.
همکاران آقای پیج می گویند سازمان
های دولت��ی از دادن اطالعات دقیق،
مانند تعداد نیروه��ا و تجهیزات آنان
خودداری می کنند.
نتیجه نهایی گزارش پیج این است که
هزینه اضافی ماموریت در افغانستان
چیزی بی��ن  5/9و  7/4میلیارد دالر
ب��وده ،و اگر س��ایر هزینه ه��ا ،مانند
مزایای از جنگ برگشته گان («وتران
ها») و کمک های خارجی ،هم منظور
ش��ود ،جمعا مبلغی بین  7/7و 10/5
میلیارد دالر خواهد بود.
اگر می��زان نیروها به همین اندازه در
افغانس��تان باقی بماند ،تا پایان سال
 ،2011مبل��غ  5/7میلی��ارد دالر هم
اضافه خواهد شد ،که همان ارقام 14
و  18را پر خواهد کرد.
گلوب اند میل ( 9اکتبر)

اول ای��ن برج پس از عملیاتی که 11
سال طول کشید با حضور محمد باقر
قالیباف شهردار تهران گشایش یافت.
آقای قالیباف از رقبای بالقوه محمود
احم��دی ن��ژاد در
انتخابات ریاس��ت
جمه��وری س��ال
آین��ده اس��ت و
گشایش برج میالد
م��ی توان��د بخت
سیاسی او را تقویت
کند.
آق��ای قالیباف که
یک محافظ��ه کار
میان��ه رو اس��ت با
ساختن بزرگراه ها،
پارک ها و برج های
بلند در ته��ران ،از
خود تصویری به عنوان یک مدیر نوگرا

ترسیم کرده است.
مقام ه��ای ایرانی گفتن��د که میالد
چهارمین برج مخابراتی بلند دنیا پس
از برج  CNدر تورنتو ،برج اوستانکینوی
مسکو و برج اورینتال پرل شانگهای،
است.
این ب��رج در مجموعهای به نام مرکز
ارتباطات بینالمللی تهران در تپههای
کوینصر (گیشا) واقع شده است.
هزینه بازدی��د از این برج هزار تومان
تعیین شده است.
کلنگ این مجموعه در زمان شهرداری
غالمسین کرباسچی به زمین زده شد
اما با دستگیری وی به اتهام فساد مالی
و سپس تعویض پی در پی شهرداران
ته��ران و کمب��ود منابع مال��ی برای
تکمیل این برج ،کار ساخت آن بیش
از  ۱۰سال به طول انجامید.
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احمدی نژاد45 :
تا  70هزار تومان
یارانه به مـــردم
پرداخت می شود
آق��ای احمدی ن��ژاد در گفتگویی که
از ش��بکه اول تلویزی��ون دولتی ایران
پخش ش��د ،گفته است که بین  45تا
 70هزارتومان یارانه به مردم پرداخت
خواهد شد.

بر اس��اس گزارشها ،دولت در نظر دارد
ک��ه به هر یک از روس��تائیان و دهک
ه��ای پائین هر ماه ح��دود  60تا 70
هزار تومان و به بقیه نیز بین  45تا 50
هزارتومان یارانه بپردازد.
به گفته آقای احمدی نژاد ،حدود 53
میلی��ون ایرانی یارانه نق��دی دریافت
خواهند کرد .بر اس��اس گزارش��ها از
جمعیت هفتاد میلیونی ایران ،نزدیک
ب��ه هفت میلیون نف��ر در طرح جمع
آوری اطالعات اقتصادی ثبت نام نکرده

در دیگر مسابقه این گروه کره جنوبی
در راه جام جهانی
با پی��روزی  1-4مقابل امارات متحده
2010
عربی به صدر گروه  Bرس��ید و ایران
نیز با این پیروزی چهار امتیازی شد
تیم ملی فوتبال ایران به اولین برد خود و با وجود امتیاز برابر به واسطه تفاضل
در مرحل��ه دوم مقدماتی جام جهانی گل کمتر ،پس از کره جنوبی در مکان
 2010آفریقای جنوبی دست یافت.
دوم جدول گروه ایستاد.
تیم ملی ایران که در استادیوم آزادی ایران ک��ه در بازی اول این مرحله در
میزبانکرهشمالیصدرنشین
خاک عربس��تان سعودی به يك
گروه  Bمسابقات تا پیش از
امتياز ارزش��مند دس��ت يافت،
برگ��زاری این مس��ابقه
مقابل کره شمالی تهاجمی آغاز
بود کره
موفق شد این تیم را با نتیجه
کرد و در دقیقه نهم مس��ابقه به
 1-2شکست دهد.
شمالی گل رسید.
گل اول ایران توسط مهدی
تیم ملی ایران در شرایطی پای به
مهدوی کیا به ثمر رسید که در
میدان گذاشت که در هفته پیش
ب��رای اولین بار پس از  9ماه تهران از این مسابقه مسئله رد دعوت
برای تیم ملی ایران به میدان
به تیم ملی از سوی علی کریمی،
رف��ت و جواد نکونام نیز گل مغلوب مهاجم تازه بازگشته پرسپولیس
دوم ایران را به ثمر رساند.
در رسانه های ایران همه چیز را

شد

اند که به گمان آقای احمدی نژاد ،آنها
نیازی به یارانه نداش��ته اند .بر اساس
طرحی که دول��ت آن را پیگیری می
کند قرار اس��ت ،یارانه های به صورت
نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد و به
ج��ای آن کااله��ا و خدمات به قیمت
های واقعی عرضه شوند .برای اجرای
برنام��ه تحول اقتص��ادی ،دولت طرح
جمع آوری اطالعات اقتصادی خانوارها
را انجام داد تا بتواند میزان توانایی های
مالی خانواده ها را ارزیابی کند.
تحت تاثیر قرار داده
بود.
ای��ن بازیک��ن که از
زم��ان بازگش��ت به
پرس��پولیس روندی
صعودی را طی کرده
بود و به ثمر رساندن
سه گل توس��ط او مقابل ابومسلم ،به
دعوت او به تی��م ملی ایران انجامید،
به گزارش خبرگزاری فارس ،ساعاتی
پی��ش از مس��ابقه اعالم ک��رد با نظر
“بعضی نزديكان” و برای جلوگیری از
ایجاد “حاشیه” در استادیوم آزادی نیز
حضور نخواهد یافت.
مسابقه بعدی ایران در روز  19نوامبر
در ام��ارات متحده عربی و مقابل تیم
ملی این کشور برگزار خواهد شد.

www.gam.ca
www.gamvacations.ca

و

آژانس هواپیمایی گام

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران :با بهترین شرایط و نرخ
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

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

 514-344-8888 236

Local

1-888-458-9939

ر در مورد
ت
برای آگاهی بیش فرتی خود
زهای مسا
رسی زبان
ا
کلیه نی مجرب فا
با مشاور
س بگیرید.
رش تما
آ

Cel.: 514
-47
(on wee 3-7424
ken
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_________________________
Garth Allen Marksted Travel

8260 DEVONSHIRE,
SUITE 210
MONTREAL , QC , H49 2P7

Fax: 514-344-5452
Email:arash@gam.ca
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کانادا :بازارمسکن
اینجا هم می تواند
اتفاق بیفتد!

بازار امالک در کانادا
توفان بزرگی در راه
است!
جیسون کِربی:
هفته نامه مک لینز ،کانادا
 24سپتامبر 2008
ش��اید بهتری��ن کار این باش��د که با
خبرهای خوب آغاز کنیم.
کاهش ناگهانی بازار مسکن کانادا در
ماههای اخیر می تواند به سادگی ناشی
از یک گره خوردگی گذرا باشد.
این کش��ور ش��اید بتوان��د از تالطم
بازاره��ای مس��کن و عواقب مش��ابه
دردناک آن در امان بماند و سخت تر
شدن شرایط دریافت وام مسکن برای
کسانی که نخستین بار خانه می خرند،
ش��اید موجب س��قوط بهای خانه در
کانادا شود.
یا شاید ،پس از دورانی از گسترده ترین
رونق بازار مس��کن ،که این کش��ور به
خود دیده ،کلیت این رونق در حال از
هم پاشیدن باشد .برای مالکان عصبی
خانه که در خانه هایی با قیمت گران
نشس��ته اند ،بطور فزاینده ای دشوار
است بگویند لیوان نیمه پر و یا کامال
خالی است!
ت��ا همین اواخر ،بنظر می رس��ید که
بخش امالک کانادا می تواند از جریان
توفان اقتصادی به سالمت گذر کند و
کم و بیش بدون آس��یب از آن بیرون
آید.
دوران رونق ،دستکم بر روی کاغذ ،مایه
خرسندی مالکان خانه بود.
رشد دو رقمی بهای خانه در طول شش
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 در کانادا امروزه وقتیقیمت خانهها «از حد
معقول» خارج شده.
تنها  4راه برای تعدیل
دوباره آن وجود دارد:
کاهش نرخ بهره،
افزایش درآمدها،
تورم شدید،
سقوط قیمت خانه ها.

سال گذشته به آنجا رسیده بود
ک��ه در نقطه اوج��ش در بهار
گذشته ،قیمت متوسط خانه ها
 74درصد بیش از آغاز دهه بود،
در حالی که در غرب کانادا این
افزایش به بیش از  130درصد
می رسید .در مورد کاهش رشد
سخن زیاد گفته می شد .اما به
شکرانه اقتصاد نسبتا قوی کانادا،
بیشتر اقتصاددان ها پیش بینی
می کردند که قیمت خانه ها باال
خواهد ماند.
معدود بودند کس��انی که خود
را برای آنچه بعدا رخ داد آماده
کرده بودند.
در م��اه جون قیمت خانه های
موجود در بازارهای عمده کانادا
نسبت به س��ال قبل به مقدار
جزیی یعنی 4دهم یک درصد
کاهش یافت .اما این نخستین
کاه��ش قیم��ت در ط��ول 9
سال گذشته و به احتمال زیاد
نخستین ش��کاف بزرگ در بنای بازار
امالک کانادا بود.
سپس ،مانند توالی صحنه های بد در
یک فیلم ترسناک ،کاهش قیمت خانه
در ماه جوالی و سپس آگوست ادامه
یافت.
هفته گذشته ،زمانی که انجمن امالک
کانادا قیمت متوسط خانه در بازارهای
عمده را  316/052دالر اعالم کرد ،این
قیمت به نسبت ماه جون  7/3درصد
کاهش یافته بود.
همزمان حجم فروش هم سقوط کرد و
برای نخستین بار پس از سالها ،خیابان
های ش��هرها پر از تابلوه��ای «برای
فروش» شد.
در بازار غرب کانادا ،مانند شمال ونکوور
شمار خانه های ارائه شده برای فروش
در تارنمای  MLSدر شش ماه گذشته
دو برابر شد .و در ادمونتون ،که قیمت
خانه در ماه جوالی به نس��بت س��ال

>>

رستوران
گورمه ِگرک
در خدمت شما از
سال 1976

با بهترین غذاهای

>>
>>

>>

به اوضاع اقتصاد کانادا
نگاه کنید:
تنها یک راه باقی است:
سقوط قیمت خانه ها!
پی��ش  5/3درصد کاه��ش یافته بود،
هیئت امالک ادمونتون خود را ناگزیر
دید مردم را به آرامش دعوت کند .این
هیئت در بیانیه ای اعالم کرد «قیمت
فروش خانه در بازار ادمونتون در حال
سقوط نیست» و «دلیلی برای نگرانی
وجود ندارد».
البته ،وقتی شما یک بیانیه مطبوعاتی
صادر و اصرار می کنید که دلیلی برای
وحش��ت وجود ن��دارد ،غالبا این خود
دلیلی برای وحشت کردن است!
کسانی که هنوز در خوش بینی واسطه
های امالک س��هیم هستند دسته ای
کوچک اند.
«دیوی��د ولف» (اقتصاددان موسس��ه
مریل لینچ) در گزارش��ی تحلیلی که
اخیرا منتش��ر کرده ن��ه فقط کاهش
معامالت بلکه س��قوط قیم��ت را در
بسیاری از شهرها بویژه در غرب کانادا
پیش بینی نموده است.

Restaurant Le
Gourmet Grec

یونانی ،دریایی و ایتالیایی

با قیمت و کیفیت باور نکردنی

آماده پذیرایی شما هموطنان عزیز است.

او می گوید که در سطح ملی ،خانه ها
حدود  9/2درصد بیش از ارزش واقعی
قیمت گذاری ش��ده اند و این میزان
در بازارهای ونکوور و ویکتوریا حدود
 35درصد است .او می گوید« :واقعیت
این است که پس از چند سال شگفت
انگیز ،ما سرانجام به آخر خط رسیده
ایم».
در ح��ال حاضر ،ولف و دیگرانی مانند
او در اقلیت هستند .هشدارهای اینان
در تقابل با اطمینان بخش های مکرر
واسطه ها و اقتصاددانان خوش بین و
متخصصان پرشماری که در میهمانی
های شام دیده می شوند ،قرار دارد.
دو دلیل مش��ترک و اطمینان بخش
اینان که اخی��را به گوش می خورد از
این قرارند:
 نخس��ت این که کانادا دچار بحرانیش��بیه به آنچ��ه در آمری��کا رخ داده
نخواهد شد ،زیرا صنعت وام رهنی ما
محافظه کارتر و خوددارتر بوده است؛
 دوم ،حتی اگر این روند کاهش ادامهپیدا کند ،به ان��دازه آنچه که در اواخر
ده��ه  80رخ داد ج��دی و خطیر
نخواهد بود ،زیرا انتظار می رود که
نرخ بهره همچنان پایین بماند.
هر دو این استدالل ها آنقدر تکرار
شده اند که بنظر حقایق مطلق می

 «اگر میخواهید بدانید دو
سال دیگر ما
کجا خواهیم بود،
به
جنوب نگاه کنید»!

آیند.
ام��ا نگاهی نزدی��ک تر به
واقعیت ه��ای رونق اخیر
ب��ازار خانه در کان��ادا ،به «میهمان
ی
پا
یا
ن
ی
اف
ته
ا
س
ت!!»
نظر متخصصان ،نش��ان
می دهد ک��ه هر دو این
استدالل ها دارای خلل و حفره هایی گرمایش آن را غارت کردند.
بانک با صورتحس��اب ه��ای مالیات و
هستند.
این نکته بصورتی دردناک روشن شده هزینه های نگهداری خانه مواجه شد
و در ماه جوالی بهای خانه به یک دالر
که میهمانی پایان یافته است.
اکنون مسئله این است که تالطم بازار سقوط کرد.
مسکن تا چه حد بد خواهد بود و تا چه حتی در ای��ن حالت نیز  19روز طول
کشید تا خریداری بیابد!
زمانی می تواند به درازا کشد؟
تردیدی نیست که تفاوت های بسیاری
بین وضعیت وخیم آمریکا و وضعیت
خانه  1دالری!
کانادا وجود دارد .مسئله تنها این است
در آینده ،زمانی که بحران مسکن فعلی که این تفاوت ها آنقدر که برخی ها می
ایاالت متحده پشت سر گذاشته شود پندارند وسیع نیست.
و مردم بکوشند بیاد آورند که چقدر بد «گارت ترنز» ،ک��ه در کتاب اخیرش
و شدید بوده ،می توانند داستان هایی کاهش جدی بهای خان��ه در کانادا را
درباره خانه کوچکی که در دیترویت به پیش بینی کرده می گوید:
 1دالر فروخته شد ،تعریف کنند؛ خانه «اگر می خواهید بدانید دو سال دیگر
س��ه طبقه ای که در نزدیکی فرودگاه م��ا کجا خواهیم بود ،ب��ه جنوب نگاه
مرکز شهر در سال  2006به  65000کنید».
دالر به پیش از آغاز بحران مسکن به او می افزاید:
فروش رسید.
«در حال حاضر احساس نفرتی نسبت
سپس س��ال گذش��ته بانک آن خانه به امالک در ایاالت متحده وجود دارد
را تصاحب و خانواده س��اکن در آن را
بیرون ک��رد .دزدان چیزهای باارزش
>> ادامه در صفحه26 :
خانه ،از جمله لوله های مسی و کوره

www.skylawn.net

آژانس هواپیمایی اسکای الن

شومینه ما با چوب طبیعی
در فضای خانوادگی

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

بوی چوب و آتش،
بوی جاده چالوس ،کلبه های کوهی
دماوند ایران را به خاطر می آورد.
-----------------------

Located on one of Montreal’s
busier and animated pedestrian
streets, Prince-Arthur,
Le Gourmet Grec has been
welcoming customers into
their relaxed and casual setting
since 1976. Bring your own
beer/wine/cooler and enjoy a
delicious meal seated next to the
natural wood-burning fireplace
in the winter or, in summer, on
their outdoor terrace alongside
Prince-Arthur Street. Restaurant
Le Gourmet Grec boasts an
extensive menu featuring sea
food, fresh fish, veal and pasta.
Every meal is prepared with
healthy Mediterranean ingredients such as extra virgin olive
oil from Kalamata, sea water
salt organic oregano, Greek tea
and wine vinegar. Le Gourmet
Grec also offers a 2 for 1 special
valid throughout the week and,
applies to day and evening

بازارامالکدر
کانادا:توفاندر
راه است؟!...
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beautiful, huge
wood-burning
Fire-place
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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

Room for
400 people

9

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

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

درزیباتریننقطــه
پرنس آرتور

به م
حتومانتریال می آئید،

سری به زیباترین
خیابان
شهر ما و رستوران
گ
مه
ور گرگ بزنید ...

E
PRINC
RE
ARTHU
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

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
ت
ما
سبگیرید.

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

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

Toronto Office
14 Holloway Road
Markham , Ontario L3S 4P4
Phone: 416-748-1588
Toll free: 1-877-SKY)LAWN(759 5296
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قایان«:ساراپیلن»!
انتخابات آمریکا...
خامنهاوآ
سارا پیلن در پاسخ
این سئوال که آیا
برای رهربی تنها
ابرقدرت دنیا خود
را آماده میبیند
گفت « :البته ،من
چند پسر دارم و
شکارچی قابلی
هستم!»

شهالصمصامی
تا کمتر از ۶هفتهی پیش هیچکس حتا
نام «سارا پیلن» را نشنیده بود .چند روز
قبل از کنگرهی جهموریخواهان «جان
مک کین» با انتخاب «سارا پیلن» ،در
حزب جمهوریخواه و مبارزات انتخاباتی
خ��ود انرژی و اش��تیاق زیادی بوجود
آورد .س��خنرانی معروف «پیلن» که
توسط مشاوران با سابقه «مک کین»
نوشته ش��ده بود ،بیپروا ،طنزگونه و
موفقیتآمیزبود.
این فرماندار  ۴۴س��اله گمنام ناگهان
در ع��رض یک هفته تبدی��ل به یک
ستارهی درخشان شد .ولی پس از آن
سخنرانی ،دیگر در جایی حاضر نشد
و از او هیچ چیزی به چاپ نرس��ید .با
بلند ش��دن زمزمهی اعتراض روزنامه
نگاران و مفسرین« ،پیلن» حاضر شد
با دو شبکه تلویزیونی مصاحبه کند .در
این مصاحبهها ،تردید در مورد تجربه،
دانش و آمادگی وی برای چنین شغل
مهمی در اذهان عمومی بوجود آمد.
عقاید سیاسی و مذهبی «سارا پیلن»
در دنیای��ی که به س��رعت و از جهات
اقتصادی ،فرهنگی ،محیط زیس��ت و
توازن قدرت رو به تغییر دائمی است،

در جهانی
که دشمن
ش��مارهی
ی��ک ،حتا
پیش از بمب اتم ،عقاید افراطی مذهبی
بنظر میرسد ،در شرایطی که دنیا نیاز
به رهبرانی عاق��ل ،منطقی ،فهمیده،
راستگو و انساندوست دارد ،کاندیدایی
«سارا پیلن» به عنوان معاون ریاست
جمهوری سئوالانگیز و نگران کننده
است.
در قرن بیست و یکم در قدرتمندترین
کش��ور جهان ،در کشوری که خود را
پرچم��دار دموکراس��ی ،آزادی بیان و
جدایی دین از حکومت میداند ،ناگاه
میبینیم مذهب ،جایگاه مهم و بزرگی،
ن��ه تنه��ا در زندگی م��ردم ،بلکه در
سیاست آمریکا پیدا کرده است .دوران
ریاس��ت جمهوری پرزیدنت «بوش»
از دو جه��ت تغییر عمدهای در احکام
قانون اساسی این کش��ور بوده است.
اول ،ق��درت بیش از ان��دازهی رئیس
جمه��ور و قوهی اجرائی��ه که مخالف
اصل تفکیک قواست و سپس دخالت
مذهب در سیاس��ت که مخالف اصل
جدایی دین از حکومت است.
دوران  ۸سالهی «بوش» همراه با یک
ایدئولوژی نه تنها سیاسی ،بلکه مذهبی
نیز بوده است .در کتابی که اخیراً «باب
وودوارد»  Bob Woodwardنوش��ت
به نقل قول از پرزیدنت «بوش» آمده
است که پرزیدنت ادعا میکند قبل از
رفتن به عراق با «پد ِر برتر» مش��ورت
کرده است.
«سارا پیلن» در این زمینه از پرزیدنت
«بوش» فرات��ر رفته ،عقاید مذهبی و
کارنامهی زندگیش حاکی از این است
پس ی��ک مأموریت مهم
ک��ه وی در ِ
مذهبی است.
«س��ام هریس»  Sam Harrisدر این
زمین��ه در یک مقال��هی تحلیلی در
«نیوزویک» مینویسد :ش��عار «سارا
پیلن» «خدا و وطن» است .اگر کسی
میتواند دین ساالری مسیحی را مانند
بوی خوش کیک س��یب کند« ،سارا

پیلن» است.
«س��ام هری��س» اضاف��ه میکند:
«چیزی که مرا نگ��ران میکند این
عقیدهی «پیلن» اس��ت که «خدای
انجی��ل» آگاهانه وقای��ع جهانی را
رهبری میکند .من واقف هستم که
میلیونها آمریکایی با «سارا پیلن»
در این عقاید مذهبی شریک هستند،
ولی ما نباید مشتاقانه دکمه بمبهای
اتمی را به این افراد بدهیم .چنانچه
اتفاقی ب��رای «مک کی��ن» بیافتد،
«سارا پیلن» اولین زن رئیس جمهور
آمریکا خواهد ش��د« .سارا پیلن» و
طرفداران��ش معتقدند ک��ه خداوند با
همهی عظم��ت و دانائ��یاش این را
خواسته اس��ت .چرا خداوند به «سارا
پیلن» وظیفهای را ک��ه برایش آماده
نیس��ت بدهد؟ خداوند چنین کاری
نمیکند .پس اگر چنین اتفاقی بیافتد
دلیلی دارد و خواست خداست».
«س��ارا پیل��ن» وقتی پس��رش اخیراً
روانهی عراق ش��د در کلیس��ا خطاب
به مردم گفت« :دعا کنید که رهبران
ملت ما بدانند که این سربازان را برای
وظیفهای که از طرف خدا معین شده
است میفرستند .به این معنی که نقشه
و برنامهای وج��ود دارد و این برنامه از
طرف خدا معین شده است».
«هریس» اضافه میکند« :سارا پیلن»
مانند تمام کس��انی که عقاید مذهبی
افراط��ی دارند آخ��ر دنی��ا را نزدیک
میبینند که عالئم آن جنگ و خشم
طبیعت اس��ت .این خوب است ،زیرا
که تمام مسیحیان معتقد ،به بهشت
خواهند رف��ت که با مریم و مس��یح
باشند .بقیهی بیایمانها چه مسیحی،
یهودی و غیره برای ابد در آتش جهنم
خواهند سوخت.
«س��ارا پیلن» تمام زندگی خود را در
این راه صرف کرده اس��ت .وی و یاران
همسلکش خود را بخشی از «آخرین
نس��ل» میدانند .نس��لی که «درگیر
جنگ مذهبی» اس��ت که دنی��ا را از

«نیروی شیطانی» پاک کند.
«س��ام هری��س» میگوی��د :از خود
بپرسید آیا این ایدهی خوبی است که
نیرومندتری��ن ارتش دنیا را در اختیار
«سارا پیلن» بگذاریم؟
س��ئوال دیگری که «س��ام هریس»
مطرح میکند اینس��ت که :آیا اصوالً
م��ا میخواهیم که رهبران ما در مورد
به تحقق رس��یدن «رسالت انجیلی»
فکر کنند وقتی که به ایرانیها ،کرهی

ش��ما لیها ،
پاکس��تانیها،
روسه��ا و
ی��ا چینیه��ا
میگویند «تمام راه حلها روی
میز است».
هریس در تحلیل خود اضافه میکند:
«آنچه که در مورد کاندیدایی س��ارا
پیلن و طرف��داران وی نگران کننده
است ،اینست که آنها ازدواج اعتماد
بنفس و جهل را جشن میگیرند».
پیل��ن در مصاحبهاش ب��ا «چارلی
گیبسن» در پاسخ این سئوال که آیا
برای رهبری تنها ابرقدرت دنیا خود
را آم��اده میبیند ،بدون کوچکترین
ت «البت��ه چارلی .من
تردی��دی گف 
چند پسر دارم و یک شکارچی قابل
هستم».
از خود بپرسید چگونه است که «اعتقاد
ب��ه حکومت نخبگان» ایدهی بدی در
سیاست آمریکا شده است .هیچ بخش
دیگری نیست که به این اندازه نیاز به
استعدادهای خارق العاده داشته باشد.
ما میخواهیم خلبانان نخبه داش��ته
باش��یم که هواپیماهای ما را به پرواز
در آورند .ارتش نخبه داشته باشیم که
مأموریتهای خطرناک را انجام دهند
ورزشکاران نخبه داشته باشیم که در

مسابقات ش��رکت کنند .دانشمندان
نخبه داشته باشیم که بهترین سالهای
زندگی خود را وقف پیدا کردن درمان
بیماریهای گوناگ��ون نمایند .در همه
سطوح زندگی انتظار بهترین درجات را
داریم .ولی وقتی که به رهبرانی میرسد
که سرنوشت میلیونها انسان در دست
آنهاست ،میگوییم کسی را میخواهیم
که مثل خودمان باشد .کسی که با او
بنشینیم و آبجو بخوریم .به این معنی
که این ش��خص الزم نیست باهوش و
تحصیلکردهباشد.
«سام هریس» نتیجه میگیرد :اعتقاد
صمیمانه من این اس��ت که با انتخاب
«س��ارا پیلن» به عنوان معاون رئیس
جمه��ور ،در نهایت ما ملتم��ان را در
معرض خطر گذاشتهایم.
در این دنیای پیچیده و خطرناک که
هر روز بر پیچیدگی آن افزوده میشود،
اگر «سارا پیلن» به ریاست جمهوری
برس��د ،وی قادر اس��ت سیاستهایی
را ک��ه کامال ب��ه زیان م��ردم و دور از
منافع کلی انسانی است به مرحله اجرا
بگذارد .در نتیجه همه دنیا را بر علیه ما
خواهد کرد .بگذارید امیدوار باشیم که
مردم بافکرتری برای سرنوشت تمدن و
انسانیت تصمیم خواهند گرفت.
----------------------------------

کلیسای شاهراه مقدس

«م�ا او را محبت می نماییم زیرا ک�ه او اول ما را
(اول یوحنا)19:4 :
محبت نمود»
_____________________________________
از تشنگان کالم خدا ،مشتاقان آرامش الهی ،دعوت می شود
در جلسات کلیسایی که هر هفته

HOLY

HIGHWAY
CHURCH

یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر

به دو زبان (فارسی و انگلیسی) برگزار می گردد ،شرکت نمایند.

<

<

تعلیم و تفسیر کتاب مقدس :برادر پیمان
نشانی1345 Lapointe, Ville St-Laurent :

تلفن:

514-777-6421

مشاور مهاجرت به کانادا

MARIA COTTONE
آقای کامی منفرد
دستیار
ایــران
تهران :خیابان وزرا،
نبش کوچه یکم،
برج ستاره،
طبقه چهارم ،واحد 9

>> تلفن فکس:

Tel.: 8870-0145
Fax: 8870-0156
-------------------

با تعیین
وقت قبلی

11

ماریا کتُـنه

آقای سعید مظفری

مناینده در تهران

با کمال افتخار و مسرت

گشایش دفتر منایندگی

خویش را در ایران
به مدیریت آقای سعید مظفری
که فردی کاردان و مورد اطمینان من می باشد،
به آگاهی میرسامن.
جهت گشایش این مکان از  22اکتبر تا  26نوامبر
برابر با اول آبان تا  6آذر ماه به اتفاق دستیارم آقای کامی منفرد
جهت خدمت به عزیزان شما در تهران خواهم بود.

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

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179
mariacottone@hotmail.com
ساعــــاتکار

 10صبح تا  6بعدازظهر
دوشنبه تا جمعه
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کلیساهای اجنیلی فارسیزبان مونتریال

نه هایی که نتیجۀ فداکاری
و
من
مسیح را نشان می دهد

کشیش جالل عادل

>> بخش ( 1از  3بخش )

مسیحیانمعتقدندکهعیسی
مسیح به جهت رهایی و نجات
خطاکاران جهان به صلیب کشیده
شد تا آنها را از جرم گناهانشان
برهاند.
در این مطلب سئوالی پیش می
آید که در حقیقت سئوالی منطقی
و قابل تعمق است .سئوال این
است که آیا این موضوع منطقی و
عادالنه است که من مرتکب خطا
گردم اما در عوض گناه و خطای
من ،شخص پاک و بی گناه و
مقدسی را به صلیب بکشد؟
این سئوال بسیار عمیق و قابل
توجه است.
اما قبل از اینکه به جواب این
سئوال بپردازیم ،الزم است به
طور نمونه به چند مثال آموزنده
که اعمال مسیح را برای نجات
خطاکاران تشبیه می کند ،توجه
داشتهباشیم.
 قایق��ی پر از نفرات ب��ه عنوان گردش وتفریح بر روی دریاچه بسیار بزرگ و آرامی
روان ب��ود ،به طور ناگهانی و غیرمنتظره،
دریاچه دس��ت خوش طوف��ان گردید ،و
هر لحظه بر شدت آن افزوده می شد ،به
طوری که همگی سرنشینان آن قایق در

خطر مرگ قرار گرفته بودند.
بیشتر خطر از این جهت متوجه سرنشینان
آن قایق ش��ده بود که بار آن بیش از حد
گنجایشی که داشت سنگین شده بود.
یگانه راه نجات سرنش��ینان آن قایق این
بود که وزن بار آن س��بکتر شود .درحالی
که قایق داشت از آب پر می شد ،یک نفر
از سرنشینان قایق که متوجه خطر مرگ
همه مسافرین شده بود ،بدون وقفه ،خود را
به دریاچه انداخته در امواج و طوفان ناپدید
گردید .او سنگین ترین فرد از سرنشینان
آن قایق بود که راه نجات و رهایی سایرین
را در فدا ساختن جان خویش دید .در اثر
عمل فداکارانه و جانبازی آن یک نفر بقیه
مسافرین به ساحل نجات رسیدند.

عیسی مسیح برای نجات و رهایی مردم
جهان
جهان از هالکت دریای طوفانی این ِ
پرگناه و ش��رارت ،خود را فدا س��اخت تا
سرنشینان قایقی که خود مسافر آن بود
س�لامت به س��احل نجات برسند و جزو
گوسفندان آغل او گردند.
فداکاری عیسی مس��یح نمونه ای است
برای ایمانداران تا آنها نیز جان خود را برای
دیگران قربانی کنند.
او در ش��ب آخری که با شاگردانش شام
صرف می کرد ،از جا برخاسته جامۀ خود
را بیرون کرد و دس��تمالی گرفته به کمر
بست .پس آب در لگن ریخته شروع کرد
به شستن پاهای شاگردان و خشکانیدن
آنها با دستمالی که بر کمر داشت.
سپس لباس خود را گرفته ،بنشست و به
شاگردانش نظر افکنده فرمود:
خوش��ا بحال ش��ما اگر فهمیدید که به
ش��ما چه کردم .نمونه ای به شما دادم تا
همچنان که من ش��ما را محبت نمودم و
پاهای ش��ما را شستم شما نیز همچنین
همدیگر را محبت نمایید و خدمت کنید.

بارندگی به طور بسیار عمیق و هولناکی
ف��رو رفته و ریل آهن نیز از محل خود به
طور کلی جدا شده است.
آن ش��خص فهمید که اگر قطاری به این
محل برسد ،به طور حتم واژگون شده ،هم
ۀ مسافرین به کلی نابود خواهند شد.
شب بود و س��رمای شدید ،و کسی برای
کمک نبود .به فکر فرو رفت ،در همان حال
ناگهان صدای قطار را شنید که به طرف
پرتگاه هالکت نزدیک می شود .فهمید که
اوضاع بسیار خطرناک و بغرنجی است .در
همان دم فکری به نظرش رس��ید و فوراً
لباس های خ��ود را از تن بیرون کرده بر
چوب دستی خود بست و به آتش کشید.
بدون صرف وقت به اس��تقبال قطاری که
داشت به پرتگاه هالکت می رسید ،شروع
به دویدن نمود.
راننده قطار که از دور شعله آتش آن مسافر
را دید که از وسط ریل های آهنی به طرف
او می آید ،فهمید که خطری در س��ر راه
مسافرین و قطار وجود دارد.
راننده فوراً قطار را نگه داشته ،مسافرین را
از مرگ حتمی رهانید.
راننده قطار از فداکاری آن شخص قدردانی
کرده او را بوس��ید و سپاسگزاری نمود و
لباسی به او پوشانیدند که از سرمای شدید
زمستان در امان باشد.
اما متاسفانه در اثر سرمای شدید جان خود
را از دست داد و در واقع جان خود را فدای
دیگران کرد.

عمل عیسی مسیح به جهت مردم جهان
همین معنی را دارد.
او خود را فدا ساخت تا ما را از جرم گناهان
مان که ما را مس��تحق ع��ذاب جاودانی
ساخته است ،برهاند و به حیات جاودانی
برساند.
یوحنای رسول می فرماید :خدا انسان را
به حدی محبت نمود که پسر یگانه خود،
 شخص مسافری در یک شب بسیار سرد عیسی مسیح را به جهان داد تا هر که بهو طوفان��ی از روی ریل آهنی عبور نموده او ایم��ان آورد هالک نگردد ،بلکه حیات
مشاهده کرد که زمین زیر ریل آهن در اثر جاودانی یابد.



هر شنبه
از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

)
514-999-5168

 ش��خصی را به طریق اجب��ار به جنگبردند .آن شخص مسیحی بود و با جنگ
و خون ریزی و برادرکش��ی موافق نبود و
نمی خواس��ت که حتی یک تیر به طرف
دشمنان خود بفرستد.
آن سرباز هر بار به یاد کلمات حیات بخش
عیس��ی مس��یح به خواب می رف��ت و از
خواب بیدار می ش��د و آن جمله این بود
که دشمنان خود را دوست بدارید و برای
لعن کنندگان خود برکت بطلبید و هر که
به شما فحش دهد و جفا رساند در حقش
دعای خیر نمایید.
او فهمیده بود که خون ریزی و کش��تن
انس��ان مخالف اراده خداست .آن شخص
دعوت شده به جنگ ،می دید که عده ای
افراد نیمه جان و زخمی را از میدان جنگ
بیرون می کشند .بالفاصله متوجه شد که
آن مجروحین احتیاج به خون دارند ،نزد
فرمانده جنگ رفته و گفت:
من به میدان جن��گ نمی روم تا دیگران
را هالک س��ازم و خودم هم هالک شوم،
بلکه از همین اآلن خودم را در اختیار شما
می گذارم که تا آخرین قطره خونم برای
نجات این مجروحین خود را تقدیم کنم.
زیرا که من مسیحی هستم و می خواهم
بجنگم ،اما نه برای هالک ساختن دیگران
بلکه برای نجات آنانی که در حال هالک
شدن می باشند.
ادامه دارد

هر یکشنبه
از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال
)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
Mont
Royal



ST-DENIS

اگر احتیاج به دعا دارید،
و همچنین برای دریافت فیلم
«زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

وظیفه همگی ما بایس��تی همین باشد.
یعنی خود را برای نجات دیگران فدا سازیم
تا دیگران را از خطا و گناه برهانیم .قبول
مسیح به جهت کسب مقام و سروری بر
دیگران نیس��ت ،بلکه به جهت خدمت و
خدمت گذاری به دیگران است.
چنانکه خود عیسی مسیح می فرماید :هر
کس��ی که می خواهد استاد و آقا خوانده
ش��ود ،بایس��تی خادم همه گردد و جان
نثاری نماید .چنانکه عیسی مسیح انجام
داد.

Mary Anne
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درشهر...
مدرسه دهخدا

>> از ساعت  1تا  5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

>> کالس دانستنی ها
>> کالسهای فوق العاده
(رقص ،نقاشی ،صنایع دستی)
از  ۴تا  ۵هر شنبه
4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri

تازههای دهخدا:
کالس خوش آمد classe d’accueil
ی نمی دانند.
ی که فارس 
برای بچههای 
شنبه آخر هر ماه ۳-۵ :بعدازظهر
ٔ
جلسه سخنرانی و مشاوره
>>
ٔ
با دکتر ملک حول مسائل تربیتی
کودکان و نوجوانان

--Vente de garage --

 ۱۸اکتبر ،از  ۱تا ۵
بازار مکاره (وسایل یا لباس های تمیزی
داریدکهدیگرمصرفنمیکنید؟ لباس
هالوئینکهدیگربچههانمیخواهندبرای
سومین بار بپوشند؟ شاید به درد کس
دیگری بخورد .آنها را برای فروش به
مدرسهبیاورید.
در ضمن  ۱۸اکتبر ،از  ۳تا :۵
جلس ٔه خانه و مدرسه
همه والدین،
به امید دیدار ٔ

جشنهای مدرسه دهخدا

مدرسه قصد دارد جشنهای زیر را
برگزار کند:
 ۱۸مارس :جشن چهار شنبه سوری
 ۲۱مارس :جشن نوروز
 ۱۴جون :جشن آخر سال مدرسه (در
پارک)

>> دهخدا را از آن خود بدانید و
در پیشبرد اهداف مدرسه ما را یاری
کنید .ما پذیرای پیشنهادات مثبت و
سازنده شما هستیم.

____________________ ____________________ www.paivand.ca

>> تلفن های تماس:
)۵۱۴( ۲۲۰-۱۵۵۹
)۵۱۴( ۸۲۷-۶۳۶۴
-------------------------

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

----------کالس های فارسی

اجنمنفرهنگیایرانیان
وست آیلند
برای کودکان :شنبه ها

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

تلفن)514( 626-5520 :
--------------------

اوتـــاوا

«مناشـــوم»

Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

MEKIC

اجنمندوستدارانزرتشت

باز پیدایش

---- RESURGIR ---مکیک بار دیگر شما را برای دیدن
کارهای جدید و زیبای خسرو
برهمندی  ،هنرمند صاحب سبک
شهرمان دعوت می کند.
از ساعت  ۶تا  ۱۰شب
تا تاریخ  ۱۶نوامبرادامه دارد.
vernissage de
l’exposition Resurgir de
Khosro Berahmandi
qui aura lieu à la galerie
MEKIC vendredi le 3
oct. 2008 de 18h à 22h.
-------------------Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net
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بیایید جشن های ملی را پاس بداریم
انجمن دوستداران زرتشت تاریخ برگزاری جشن های ملی را
به آگاهی هم میهنان گرامی میرساند.
 ۱ .۱جشن یلدا (زادشب مهر) شنبه  20دسامبر 2008
 ۲ .۲جشن سده  ،شنبه  31ژانویه 2009
۳.۳جشن چهارشنبه سوری ،سه شنبه  17مارس 2009
۴.۴سیزده بدر ،یکشنبه  5آوریل 2009
۵ .۵جشن زادروز زرتشت ،شنبه  28مارس 2009
 ۶ .۶جشن مهرگان  ،شنبه  11اکتبر 2009
دانشجوئی و فرهنگی که مایلند در
همچنین از سازمانها و انجمن های no.
برگزاری این جشن ها با ما همکاری و یا همیاری نمایند ،دعوت می
شود به ما بپیوندند تا با یاری یکدیگر ،گوشه ای از فرهنگ ایران را ،که
مجموعه ایست از آداب و رسوم آن که در ذهنیت ملی ما نهادینه شده،
به نسل آینده شناسانده و انتقال دهیم.
در این راستا مهر ورزیده با روابط عمومی اجنمن پیوند بگیرید:
)514( 865-7146

رادیو همصدا اتاوا

)514( 325-3012

پخشزندهیکشنبهها 9:تا 11شب
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی

--- 97.9FM -Live from: 21:00-23:00
____________________
www.radiohamseda.net
shabnam@radiohamseda.net

خانـه ایران
Tel.: 514-951-4721
khanehiran.montreal
@gmail.com

کالسهای رقص

خورشید خانوم
>> پاییز2008

یکشنبـــهها:

 11تا  12خردساالن
 12.15تا  2.00بزرگساالن

5347 cote des niege
)(next to meteo cote des niege

Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com
-----------------------

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

اجنمن ادبی ایرانیان مونتریال >>
الیزا تسبیحی
سخنران:

ƢǻȏȂǷķĴƾºǻǃƣƢƬǧƕĶǄâŐƫǆ
 ſ
>> زمان:

___________________

یکشنبه 9 ،ماه نوامبر 2008
ساعت  6/30تا  80/30شب
___________________
نشانی دانشگاه کنکوردیا:

>>

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا

1455 de Maisonnueve w
No. 620

___________________
تلفن اطالعات:

>>

514-651-7955
______________________

 8/30شب تا پاسی از نیمه شب
--------------

>> جمعه  17اکتبر

** موسیقی پاپ **
رضاهـــومن ،ناصر بالشی
و هومن افخمی
>> ورودیه 10 :دالر <<

>> جمعه  24اکتبر
بحث آزاد
>> جمعه  31اکتبر
نمایشفیلم

فراخوانبهاهدایکتاب

هموطن ،اگر کتابی به کتابخانه
نیما هدیه کنید ،نهال دوستی و
راستی را درجامعه کوچک مان به بار
نشاندهاید.

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

ازهمه اعضا ،دوستان ویاران کتابخانه
نیما و نیز همه عالقمندان دعوت می
کنیم با شرکت فعال خود در برنامه
های ما  ،آنها را پر بارتر سازند.

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

آمـوزشموسیقی
بنیاد فرهنگی نیما برای

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

کالسهایموسیقی

>>درمقاطعمبتدیوپیشرفته<<
هنرجو می پذیرد:
آموزش تئوری موسیقی ،تکنیک
سه تار ،پرورش صدا و فنون آواز
تکنیک عود ،تنبک و...

زیرنظراستادسایموننصر
کتابخـــانهنیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

nima_librarymontreal@yahoo.ca

www.paivand.ca

تیراژ گسترده

گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

و به تشویق و حمایت مالی همه
ایرانیان نیاز دارد.
_______________

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.com
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____________________ ____________________ www.paivand.ca

ایران و آمریکا...
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سالن آرایش شهرزاد

__
 رن_____
_
_
__
گ
_____ کور  -فر
__ پدی
__ کور
 کوتا
ه
ک
ر
_
 مانی سیون  -هایالی د ن مویال
____ ت
 اپ کیاژ و _______
_
_
 ما و ابر _____
بند ___
Unisex
 ____________________________
_
Coiff. Shahrzad 1001 coup
آرایش
عروس برای
NDG H4B 1R1
جنب الیوال
عکسبرداری

G

احمد زیدآبادی
کارشناس امور ایران و خاورمیانه

اوباما یا مک کین:

پیروزی کدامیک
به نفع جمهوری
اسالمی است؟

نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا از
دو حزب جمهوریخواه و دمکرات ،در
دومین مناظره خود ،موضع کم و بیش
مشابهی در برابر برنامه هستهای ایران
در پیش گرفته اند ،به طوری که دیگر
به س��ختی میتوان تفاوت معناداری
بین مواضع آنها مشاهده کرد.
جان مک کی��ن و باراک اوباما ،هر دو
فرض را بر این گذاش��تهاند که هدف
ایران از برنامه هستهای خود ،دستیابی
به س�لاح اتمی است ،مس��الهای که
جمهوری اس�لامی به ش��دت آن را
تکذیبمیکند.
به باور دو نامزد رقیب ،دستیابی ایران
به سالح هستهای ،توازن خاورمیانه را
به هم میزند ،اس��رائیل را در معرض
تهدید قرار میدهد و امکان دسترسی
«تروریس��تها» به چنین سالحی را
فراهم میکند.
از ای��ن رو ،به زعم آن��ان ،آمریکا باید
به هر وس��یلهای مانع دستیابی ایران
به س�لاح هستهای ش��ود ،حتی اگر
در نهای��ت راهی جز به کارگیری زور
نداشته باشد.
هر دو نامزد انتخابات معتقدند که برای
واداش��تن ایران به ره��ا کردن برنامه
اتمی خود ،باید تحریمهای شدیدی را
علیه آن اعمال کرد .در عین حال هر
دوی آنها به صراحت یا به طور تلویحی

نویسنده هندی برنده
جایزه بوکر شد
آراویند آدیگا ،نویسنده تازه کار هندی
جایزه معتبر بوکر امسال را برای کتاب
“پلنگ سفید” از آن خود کرد.
این نویس��نده هندی سی و سه سال
دارد و در م��درس به دنیا آمده و هم
اکن��ون در مومبای (بمبئی س��ابق)
زندگی می کند .او جوانترین نامزد این
دوره از جوایز بود.
“پلنگ س��فید” اولین اثری است که
از آراویند آدیگا تا کنون منتشر شده
است.
این نویس��نده در اثر به شکاف میان
فقی��ر و غنی در هند معاصر پرداخته
است .این کتاب فضای ناعدالتی های
موج��ود در هند را به خوبی ترس��یم
کرده است.
کتاب داس��تان زندگی م��ردی را به
تصویر می کشد که زندگی اش با فقر

تاکید میکنند که اگر ایران به اسرائیل
حمله کند ،آمریکا برای پاسخ دادن به
ایران نباید منتظر چراغ سبز شورای
امنیت سازمان ملل بماند.
با این حس��اب ،به نظر میرسد که با
گذشت زمان ،موضع جان مک کین
و باراک اوباما در باره برنامه هستهای
ایران به قدری به یکدیگر نزدیک شده
است که تفاوتی ماهوی بین آنها دیده
نمیشود.
در واقع ،تنها مس��الهای که دو نامزد
رقیب بر سر آن مناظره میکنند این
است که آیا آمریکا برای متقاعد کردن
ایران به کنار گذاشتن برنامه هستهای
اش باید بدون پیش شرط با مقامهای
جمهوری اسالمی مذاکره کند یا خیر.
پی��ش از این آقای اوبام��ا اعالم کرده
بود که در صورت پیروزی در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا حاضر است
با محمود احمدی نژاد رییس جمهور
ایران دیدار کن��د ،اما به تدریج از این
موضع فاصله گرفت و به این نقطه نظر
رسید که دولتش حاضر است با برخی
مقامهای ایرانی مذاکره کند.
آنچه آقای اوباما وعده آن را میدهد ،در
واقع چیز تازهای نیست ،چرا که پیش
از ای��ن در جریان مذاکرات ژنو ،دولت
جرج بوش با اع��زام ویلیام برنز ،مقام
بلند پای��ه وزرات خارجه آمریکا برای
حضور بر سر میز مذاکره با ایران ،عمال
راه تماس با ایران را گشوده است.
به عبارت روش��ن تر ،ن��ه آقای مک
کین مخالف نوع سیاست آقای بوش
در مذاکرات ژنو است و نه آقای اوباما
وعدهای فراتر از این میدهد.
از ای��ن جه��ت ،می ت��وان گفت که
اختالف دو نامزد ریاس��ت جمهوری
آمریکا بر س��ر ایران ،به سطح الفاظی
تو خالی تنزل یافته و گویا بیش��تر به
کار تبلیغات انتخاباتی در داخل آمریکا
میآید ،تا ارائه دو راهکار متفاوت برای
حل بحران هستهای ایران.
با این حال ،حتی اگر آقای اوباما پس

از دستیابی احتمالی به منصب ریاست
جمهوری آمریکا با آقای احمدی نژاد
نیز دی��دار و گفتگو کند ،تغییری در
ماهیت مناسبات ایران و آمریکا پدید
نخواهد آمد ،چرا که مذاکره مستقیم
هنگامی راهگشاست که حداقل یکی
از دو طرف مذاکره ،حاضر به عدول از
موضع خود در باره مساله مورد مذاکره
باش��د ،در غی��ر این ص��ورت ،بحران
بغرنجتر خواهد شد.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که
عالقه نام��زد حزب دمکرات به بهبود
چه��ره بینالمللی آمری��کا از طریق
رایزنی با س��ایر قدرتهای جهانی بر
سر بحرانهای منطقهای ،می تواند به
صورت فرصتی برای کاهش فشارهای
ایاالت متحده آمریکا علیه ایران عمل
کند.
اما به نظر میرس��د که بهبود چهره
بینالمللی آمریکا در س��ایه ریاس��ت
جمهور آق��ای اوباما می تواند تاثیری
کام�لا معکوس ب��ر وضعی��ت ایران
بگذارد.
ب��ه عب��ارت دیگ��ر ،رهب��ری که به
میانهروی و مشورت با دیگر کشورها
شهرت یابد و از محبوبیت بینالمللی
باالیی نی��ز برخوردار باش��د ،معموال
راحت تر از رهبری که به ویژگیهای
فوق شناخته نمیشود ،امکان اعمال
فشار بر کشورهای مخالف خود دارد.
در حال حاضر ،نظام جمهوری اسالمی
با تکیه بر اینکه دولت آقای بوش حامی
سیاس��ت یکجانبهگرایی اس��ت و در
نظام بینالملل نیز اعتبار باالیی ندارد،
بخشی از فشارهای جهانی علیه خود
را از راه تبلیغات خنثی میکند .ادامه
این ش��یوه برای ای��ران ،در صورت به
قدرت رسیدن آقای مک کین ،راحت
تر اس��ت تا ورود چهرهای مانند آقای
اوباما به کاخ سفید ،چهرهای که مورد
عالقه بسیاری از محافل روشنفکری و
افکار عمومی بینالمللی است.

در روستاهای هند آغاز شده و در شهر
به رفاه و ثروت دست پیدا می کند.
ای��ن تغییر و تحوالت از طریق تقلب،
فساد ،دروغگویی و در نهایت جنایت
اتفاق می افتد.
آراویند آدیگا می گوید این داس��تانی
بود که باید آن را می نوشت.
او م��ی گوید“ :مهم ترین مس��اله در
هند ،شکاف گسترده میان پولداران و
فقرا است .این واقعیتی
است که در هند امکان
فرار از آن وجود ندارد و
در داستان ها و فیلم ها
هم به حد کافی درباره
آن صحبتی نمی شود”.
مای��کل پورتیلو ،رئیس
هی��ات داوران ،کت��اب
“پلن��گ س��فید” را در
ادامه سنت “مک بث”
شکسپیر دانست و از آن
تمجید کرد.
داوران جای��زه گفت��ه

ان��د که آنها برای انتخ��اب برنده ،کار
دشواری در پیش رو داشتند.
آدیگا چهارمین نویسنده هندی است
که برنده جایزه معتبر بوکر می شود.
پیش از این نویسندگانی چون کیران
دس��ای و آرونداتی روی این جایزه را
تصاحب کرده اند.
برن��ده جایزه بوکر ،چکی به مبلغ نود
هزار دالر دریاف��ت می کند .دریافت
این جایزه همچنین
به ف��روش کتاب در
بازارهای بین المللی
کمک قابل توجهی
می کند.
آراوین��د آدی��گا هم
اکنون با این چالش
روبرو می شود که آیا
با کتاب دوم خود هم
به این موفقیت ادامه
می دهد یا خیر.
--------------

آموزش موسیقی
کالس های:

سنتور ،سه تار ،پیانو،
ویلن ،آواز ،ضرب و دف

•

جواد داوری

6963 S
ُ herbrooke W.
(514) 489-6901

هارپر دولت اقلیت را
بار دیگر بدست گرفت

حاال چی؟ !

k

دکتر امیر خدیر
(مونتریال)

هارپر دوباره نخس��ت
وزیر شد!
دو سوم رای دهندگان
در این کشور به احزابی
رای دادن��د که حداقل
در زمین��ه مس��ائل
اجتماع��ی و ظاه��را
حتی اقتصادی ،مترقی
هستند یا خود را پیشرو میدانند ،اما
در پایان کار کسی انتخاب میشود که
از هر لح��اظ محافظه کار و در زمینه
اجتماعی متعلق به افکار عقب مانده و
تنگ نظر است؛
کسی انتخاب میش��ود که در  3سال
گذش��ته به دفعات ثابت شده قانون
انتخابات را زیر پا میگذارد ،زور میگوید،
سانسور میکند ،دروغ میگوید و حتی
بی پرده تقلب میکند.
نمونه آخرش که اخیرا معلوم شد کپی
برداری از نطق نخس��ت وزیر استرالیا
برای ایراد سخنرانی در باره جنگ در
پارلمان بود .هر کس دیگری به جای
هارپر بود ،از خجالت آب میشد!
ولی درس��ت مثل همفکران خود ،در
کابینه ب��وش (از قبیل دیک چنی یا
رامس��فلد) این گونه سیاس��تمداران
خجالت نمی شناسند!
پس چگونه است که به این راحتی باز
به کرسی قدرت می نشینند؟
واقعیت این اس��ت که احزاب و جناح
های راست محافظه کار  20سال است
با جدیت و پیگیری در تکاپو هستند
خ��ود را متحد کنند و این اتحاد را به
خوبی ایجاد کرده اند .نقش پش��توانه
مال��ی و مطبوعاتی قوی ک��ه این بار
بیش از همیش��ه به کارزار تبلیغات و
عوامفریبی محافظه کاران هارپر کمک
کردند ،نیز انکارناپذیر است .حتما شما

انتخابات کانادا
نیز مثل من در شب انتخابات ،گزارش
مفصلی را که در تلویزیون رادیو کانادا
راجع به پوش��ش مطبوعاتی احزاب
پخش شد دیده اید.
بطور اعجاب انگیزی هارپر نزدیک به
 2برابر هر ک��دام از رقبای انتخاباتی
خود پوشش گرفته بود .حتی در ایالت
کبک که بلوک کبکوآ غالب اس��ت،
ژیل دوسپ کمتر از رهبران محافظه
کاران ،لیبرال ها و حتی NDP
پوشش گرفته بود!
مشت نمونه خروار مشاهداتی
که همه حاکی از سمت گیری
بسیار حسابش��ده گروه های
مطبوعاتیبزرگ
(مانند س��ان مدیا ،کن وست
و پاور کورپوریشن) در هنگام
انتخاباتهستند.
اما در مقابل ،احزابی که در چپ طیف
صف آرائی سیاسی کانادا قرار گرفته اند،
در پراکندگی کامل خود را از هرگونه
امکان همکاری و ائتالف محروم کرده
و راه را برای راس��ت افراطی کامال باز
گذاشته اند.
بلوک کبکوآ هرگون��ه امکان ائتالف
ب��ا  NDPرا رد میکند و عمال س��بب
دس��تیابی محافظ��ه کاران به قدرت
میشود.
 NDPنی��ز با برخورد اش��تباه با اصل
خودمخت��اری کبک و به رس��میت
نشناختن خواست های ملی آن سهم
زیادی در پراکندگی نیروهای مترقی
در کبک دارد.
به باور م��ن ،این پراکندگی در کبک
به شانس موفقیت سیاسی  NDPدر
کانادا نیز بسیار لطمه میزند .بر کسی
پوش��یده نیست که خاس��تگاه های
اساسی اجتماعی و اقتصادی اکثریتی
از مردم کانادا کامال با پالتفورم و برنامه
های  NDPهمگونی دارد.
دلیل این که این هم گونی در صندوق
رای کامال تبلور نمی یابد ،این اس��ت
که سیستم انتخاباتی کانادا (یک دوره
ای و فاقد توازن آراء) مردم را ترغیب
میکند که به نام��زدی رای دهند که
شانس چیرگی دارد.
فق��دان ریش��ه  NDPدر کبک باعث
شده که کمتر کسی در کانادا ،حتی در

میان طرفداران آن ،باور دارد که NDP
می تواند روزی به حکومت برسد.
در نتیجه بس��یاری از اینان همیشه
در هن��گام رای دادن به جای انتخاب
 NDPکه به افکارشان نزدیک تر است
به حزبی رای میدهند که به حکومت
نزدیک تر است.
مس��لم اس��ت در این بازی همیشه
لیبرال ها برنده اند چون ریشه آنان در
تمام مناطق کانادا شانس چیرگی در
انتخابات را به آنان میدهد.
چند مورد اس��تثناء بر این قاعده می
توان پیدا کرد که هر بار ناشی از ضعف
عمیق رهبری یا دستگاه حزبی لیبرال
ها بوده و در آن موارد  NDPپیشرفت
چشمگیرکرده.
س��ال  1984زمانی که «جان ترنر»
صدارت لیبرال ها را داشت این اتفاق
افتاد و  43 ،NDPکرسی در پارلمان
گرفت .امسال نیز در اثر ضعف لیبرال
ها و استفن دیون این واقعه تکرار شد.
در ه��ر مورد ام��ا راس��ت افراطی یا
محافظه کاران س��ود آن را می برند و
متاس��فانه در آینده نزدیک امیدی به
برونرفت از این بن بست سیاسی برای
چپ در کانادا وجود ندارد .مگر اینکه
احزاب با نوآوری دس��ت به تش��کیل
ائت�لاف ( NDPو  BQو س��بزها ب��ه
عنوان مثال) زده یا سیستم انتخاباتی
کانادا در کل اصالح شود.

•

علی سلیمی

هیپنوتراپیست

هیپنوتیزم

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

یک فرصت استثنایی

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
غیرهو دهها مورد دیگر

آموزش مهمترین اسرار علمی و کالسیکی هیپنوتیزم با پیشرفته ترین سبک

Tel.:514-466-1327
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514-979-2120

Fax. 450-689-1051
برای عالقمندان به این علم شگفت انگیز.
Email:
دانش پژوهان با فراگیری این علم و گذراندن دوره های دیگر هیپنوتیزم به
@ga_salimi
hotmail.com
دریافت مدرک رسمی یکی از بزرگترین انجمن های هیپنوتیزم نائل می گردند.
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گلسینـــه
نقشه ایران:

www.constantinople.ca www.myspace.com
---------------------------------------------------------------------------------------

‘بازجوی سابق ایرانی در لس آجنلس حبس گرفت’
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس
ی��ک مقام س��ابق دول��ت جمهوری
اسالمی به جرم نقض قوانین آمریکا در
زمینه تحریم ایران به تقریبا سه سال
حبس محکوم شده است.
روز سه شنبه یک دادگاه فدرال سید
محمود موسوی 49 ،ساله ،ساکن شهر
“دایاموند بار” در ش��رق لس آنجلس
را  12500دالر جریمه و تابعیت او را
باطل کرد.
ب��ه گفته پلیس فدرال آمریکا ،اف بی
آی ،آقای موس��وی پیش از مهاجرت
به آمری��کا از بازجویان دادگاه انقالب
اسالمی بوده است.

دادس��تان ها گفتند که وی در سال
 2002با دادن مشورت به شرکتی در
ایران قوانین آمریکا در تحریم ایران را
زیر پا گذاشت.
وی همچنی��ن ب��ه ف��رار از پرداخت
مالیات ،کسب ش��هروندی آمریکا با
تقلب و ارائه شهادت دروغ به محققان
فدرال متهم بود.
آقای موس��وی در ماه آوریل در شش
مورد اتهام گناهکار شناخته شده بود.
به گفته پلیس ف��درال آمریکا وی در
س��ال ه��ای  2003و  2004بیش از
 500ه��زار دالر از طریق راه انداختن
کاروان حج درآمد داش��ت که آنها را

برای پرهی��ز از پرداخت مالیات اعالم
نکرد.
به گفته دادس��تان ها وی همچنین
در جریان ادای س��وگند ش��هروندی
از افش��ای عضویت خود در س��ازمان
مختلف جمهوری اس�لامی از جمله
کار به عنوان بازجو در دادگاه انقالب
اسالمی خودداری کرده بود.
دادگاه ف��درال اکنون ب��ه علت ادای
اظه��ارات ک��ذب تح��ت س��وگند،
شهروندی وی را باطل کرده است.

سالن آرایش

استودیو میوز

yکوتاه کرد ن مو
y
 yyاپیالسیون
 yyماکیاژ
 yyرنگ
 yyفر
 yyهایالیت

______________________________________________
Constantinople: 3690, rue Saint-Denis
Tel.: 514-286-8008
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خامن توران نژاد ،کارتان
در خور تقــــدیر و
حتسین است.
با درود فراوان
در حال��ی که توطئ��ه جهانی برای
مخدوش ک��ردن ارزش های ملی و
فرهنگی و تاریخی ما ایرانیان س��یر
صع��ودی دارد و رژیم ناالیق و تازی
منش حاکم ب��ر ایران ،نه تنها یارای
دفاع از هویت ملی و تمامیت ارضی را
نداشته ،بلکه رئیس جمهور اسالمی

Thur. & Fri.:
9 to 7:00 p.m.
Sat.: 9 to 5

Unisex

Studio Muse
8 Place Du Commerce
Nun’s Island (Verdun) QC H3E 1N3

(514) 766-7776
اش در نشس��ت کش��ورهای عربی
در زیر س��ایه ننگین نوشته «خلیج
عربی» می نش��یند؛ و در حالی که
کشورهای حوزه دریای مازندارن 39
درصد آبهای دریای مازندارن و منابع
آن را به توبره می کشند ( 50درصد
میشود  11درصد!).
ام��ا پیش��اهنگان غیرت مل��ی آرام
ننشستهاند.
نشریه کامیونیتی مان پیوند به دخل
و تصرف نام خلیج فارس در نقش��ه
ب��زرگ فروش��گاه  IKEAو درج آن
فقط خلیج معترض می شود و امروز
یکی دیگر از فرزندان نژاده ی ایرانی،
برای اولین بار ،گل سینه نقشه ایران
با  50درصد آب های دریای مازندران

و آبه��ای خلیج همیش��گی فارس،
مزین به رنگهای پرچم سه رنگ سبز
و سفید و سرخ شیر و خورشیدنشان
را ،با هزینه شخصی (کار و دسترنج
خود) تهیه نموده است و در اختیار
هموطنان قرار داده اس��ت تا سندی
دیگر به نج��ات هویت ملی و ارزش
های کشور مقدس مان بیفزاید.
خانم توران نژاد ،کارتان در خور تقدیر
و تحسین است.
همه باید پرچم و نماد ملی کشورمان
را در سینه و یقه خود داشته باشیم.

احمد مصطفی لو

(مونتریال)
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واردکننده فرش از:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ واردکننده ،توزیع کننده و
شوینده ی فرش از سال 1929
½ متخصص شستشوی دستی و
ترمیم حرفه ای
½ همه گونه فرش های نو و آنتیک
½ از نمایشگاه بزرگ ما دیدن کنید.
½ یکی از بزرگ ترین کلکسیون
فرش های نفیس ایرانی ،چینی،
پاکستانی ،افغانی و هندی
½ پیش از خرید فرش ،دیدار از
نمایشگاه ما به سود شماست
½ برای آگاهی بیشتر با مشاور
فارسی زبان :فریبرز تماس
بگیرید.
½ ساعات کار :دوشنــبه تا شنبه
 9تا  5بعدازظهر

RENOVATION SALE

حراجبیسابقه
کلیه اجناس در انبار باید بفروش برسد

رستورانگیالن
اهای محلی گیالن
ذ

انواع غ

مژ
دریافت ک ده مژده

خورشت ها:
 باقالقاتوقمیرزاقاسمی ترش تره فسنجان(انار بیج)
 قورمه سبزیواویشگاه مرغ
 -و گوشت

انال
ه
ا
ی
ا
ی
ر
انی

بدو
ن
ن
ص
(از طری ب دیش
ق

کلچهاشنی ها
ز کباب
یتو
بادمجن پرورده
ماس انبرانی
ساالت و خیار
د

با کیفیت
و به استثنائی
ا
ی مناسب

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

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

) 514-807-8747

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

ا
ینترنت)
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<< >>اینک بزرگتر از همیشه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید

بیمه
ه شما

رکت

رانی

و خان

INFINITI FX45 HI TECH-TV
DVD REVERS CAMERA - 2006
Prix : $ 29900
Kilométrage : 94000
Financement : Disponible
Mensuel : 427.00
LEASING AVAILABLE
Moteur : 4.5
Transmission : Automatique
Cylindres : 8 Carburant : Essence
Portes : 5 Passagers : 6
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Gris foncé

NISSAN MAXIMA
3.5 SE - 2006
Prix : $ 16900
Kilométrage : 78000
Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 228.00
Moteur : 3.5; Classification : Berline
Transmission : Automatique
Cylindres : 6; Carburant : Essence
Motricité : FWD; Portes : 4
Couleur intérieure : Noir

ین ش

1387  مهر24 d 860 شماره

d 15 سالd

17

خنست

ـــ

ای

مبیل
ی اتو
ویس
برا
ن سر
برتری ن بها
کمتری

CAR & HOUSE
INSURANCE
with
monthly
instalment

www.paivand.ca

د
ر
خ
د
م
ت
ا
ر
ت
ق
ا
ی
!بیزنس شما

دکتر علی شفیعی

Clinique Dentaire PEARL
افتتاح مطب در وست آیلند

جراح دندانپزشک

• دندانپزشکی زیبایی
• جراحی دندان های عقل
• درمان بیماری های لثه
• درمان ریشه دندان ها
• دیجیتال رادیوگرافی و پانورکس

1981 فارغ التحصیل
دانشگاه تهران
 سال سابقه27 با
- Licenced in
California
- member of National
board of America
- member of Associaton des Chirurgiens
Dentists du Quebc

- Porcelain Veneers - Whitening
- Crowns & Bridges
- Mini-implants

________________________
4531 Boul Des Sources
نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

ما به کیفیت می اندیشیم
اعتماد شما افتخار ماست

Open week-ends
& evenings
Financing Available

:آموزش دور ه های ختصصی زیبایی
 از مبتدی تا پیشرفته: گریم و متعادل سازی میک آپ همراه با تکنیک کاموفالژ-

اجنامزیباترینمشهاو
.هایالیتهانیزپذیرفتهمیشود

، اروپاپی، انواع آرایش های خطی لبنانی،خلیجی

 آموزش خودآرائی-

 دارای مـــدارک عالی و، مدرس بین الــمللی زیبایی،آموزش کلیه موارد آرایشی توسط خامن شروینا
بین املللی گریم و میک آپ

18
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رایضد«هارپر»کبک،حمافظهکارانراازدستیابیبهدولتا کثریتحمرومکرد

__________________

بالک کبکی و ژیل دوسپ

و اما حزب سبز

علیرغم شکس��ت رهبر ح��زب ،خانم
می در بدس��ت آوردن کرس��ی حوزه
انتخاباتی خویش ،پی��ام «حفاظت از
محیط زیس��ت» وی بطور چشمگیر
از سوی رای دهندگان استقبال شد و
میزان آرای مردمی حزب سبز  %1در
کل کانادا نیز افزایش یافت.
شکی نیس��ت که حساسیت عمومی
به موضوع محیط زیست حرکت این
حزب ترقی خواه را برای دس��تیابی به
موفقیت های سیاسی در آینده آسان تر

بالک کبکی و رهبر  18سال گذشته
آن ،آقای دوس��پ ام��روز قادرند اعالم
کنن��د ک��ه ماموریت خود را در س��د
ک��ردن دس��تیابی اس��تیون هارپر به
دولت اکثریت بطور موفقیت آمیز عمل
ک��رده و به پایان رس��انده اند .انتخاب
مجدد  50نماینده بالک کبکی برای
ششمین بار متوالی رای اعتمادی است
که عموم��ا کبکی ها به ب�لاک برای
حفاظت و جنگیدن در مسیر خواسته
های کبک در پارلم��ان اوتاوا داده اند
اما در عین ح��ال انتخاب ده نماینده
محافظه کار و  15لیبرال و یک NDP
و برق��راری تع��ادل در حالی که کل
آرای مردمی بالک حدود  %39و سایر
احزاب فدرالیس��ت  %61است گویای
این واقعیت بود که هیچ عالقه ای برای
گشودن بحث «جدائی» و «استقالل»
وجود نداش��ته و مردم شدیدا دلواپس
آینده اقتص��ادی و اجتماعی خویش

به امید روزهای روشن!

سالن آرایش رورو

فال قهوه:
روزهای شنبه

با مدیریت روژان

رستوران چوپان کباب
_____
_____
___
________________ ایرانی
___
ی
_________ وران افغان تریال

تندهاررسسرتاسر ریو_س_و_د_مو_ن____
_______

در منطقه وست آیلند

باعث شد تا با چرخشی که جدائی بدست آوردن مقام رهبری حزب لیبرال
حسینصمیمی
طلبان به این سوژه ها دادند ،یکبار که خ��ود را «وارث طبیعی» حکومت
(مونتریال)
دیگر مبارزات شکل «ما» در مقابل کردن در کانادا میداند ،اس��تفن دیون
«آنها» را بخود گیرد و این درست بزرگترین شکست انتخاباتی لیبرالها
همان هیزمی بود که برای تحریک در تاری��خ موجودیت خ��ود را بوجود
احساس��ات ناسیونالیس��تی در کبک آورد .پالتف��ورم چرخش س��بز که از
کانادا با انتخاب سومین دولت
روز نخست با مخالفت چشمگیر
اقلیت پیاپی ،بار دیگر هدایت و ___________________________
بس��یاری از نماین��دگان لیبرال
مدیریت کشور را در قالب دولتی >> بدون شک بزرگترین بازنده مواجه شد از سوی رای دهندگان
رد گردید و مسئولیت اصلی این
اقلی��ت ،ولی به مراتب قوی تر از این انتخابات حزب لیبرال و
قب��ل به آقای ،اس��تیون هارپر و
شکست متوجه ش��خص دیون
رهبر آن آقای دیون و برنده
محافظه کاران سپرد.
است ،چرا که  2سال گذشته وی
طراح و خواس��تار این پالتفورم
ب��ا  %59ن��رخ حض��ور در ای��ن اصلی جک لیتون و  NDPبود.
انتخاب��ات ،پایین ترین س��طح
برای مبارزه با محافظه کاران بود
مش��ارکت در تاریخ دموکراسی >> عمر سیاسی استفن دیون به
و علیرغم هشدارهای مشاوران و
کان��ادا ،عصبانی��ت و نارضایتی عنوان رهبر حزب لیبرال پایان
علیرغم از دس��ت دادن موقعیت
های استثنائی برای ساقط کردن
عمومی از حضور و ش��رکت در یافته است
انتخاباتی که بی موقع و بی دلیل
دولت اقلیت محافظه کار بدلیل
اعالم ش��ده بود ،نشان داده شد« >> ،در سیاست ،یک روز به
وحشت از مواجه با رای دهندگان
و دریافت رای سخت
ام��ا در عین ح��ال نتیجه نهائی درازای یک عمر است»
>
کماکان اعتم��اد عمومی و دادن
ایشان برای راه
>
ه
ز
ینه
شانس مجددی به آقای هارپر در
اندازی انتخابات
50
رهبری کشور بود.
زودرس ،نه تنها
 2میلیون
شکوفای
اقتصاد
بر
تکیه
استیونهارپربا
چهره ای ضعیف
بسیاری
نهایتا
و
بود
نیاز
مورد
د
ال
ری
از مدیریت سیاسی
کانادا ،درآمد سرش��ار از فروش نفت و از رای دهن��دگان تصمیم
منابع اولیه ،پائین بودن نرخ بیکاری و به رای گیری استراتژیکی ا
از خود نش��ان داد
نتخابات!
بلکه با سرس��ختی
بازار اقتصادی با پایه های قوی و علیرغم نم��وده و با نگاهداش��تن
در عدم تغییر مسیر
مشاهده اولین آثار طوفان اقتصادی در توازن بین محافظه کاران،
اس��تراتژی مبارزاتی
خارج از مرزهای کانادا ،موقعیت را برای لیبرال ها و بالک کبکی نتیجه نهائی
یک تنه به جنگ تمام مخالفان درون
دستیابی به دولت اکثریت ،مناسب دید انتخابات فدرال را رقم زدند.
و لذا با شکس��تن قول خود در زمینه
حزبی و دش��منان بیرون��ی پرداخت،
برگزاری انتخابات در زمان
جنگی ک��ه عاقبتی به جز شکس��ت
مش��خص ،انتاریو و..
م��ردم را ب��ه پای صندوق ه��ای رای
فاحش نداش��ت .لیبرال ها با از دست
گیری دعوت نمود.
در عی��ن حال پیروزی محافظه کاران دادن کرس��ی ها در قل��ب اقتصادی
اما ب��ر پایه گفته «در سیاس��ت ،یک در انتاری��و و بدس��ت آوردن اکثریت کان��ادا ،انتاریو و در ش��رق کان��ادا در
روز ب��ه درازای یک عمر اس��ت» عدم کرس��ی های ای��ن ایالت پ��س از  18مجموع با  20نماینده کمتر و در قالب
شناخت کافی او از عمق فرهنگ کبک سال اینک موقعیتی بسیار مستحکم اپوزیسیون بسیار ضعیف شده به اوتاوا
و تفاوت فاحش نقطه نظرات کبکی ها برای آقای هارپر بوجود آورده چرا که مراجعتمیکنند.
و بقیه کانادا ،و دو مورد اشتباه مبارزاتی دیگر نمیتوان او را فقط نماینده غرب و عمر سیاسی اس��تفن دیون به عنوان
بسیار کوچک و در نهایت بهره برداری منافع نفتی دانست بلکه اینک او مدعی رهبر حزب لیبرال پایان یافته است و
هوش��یارانه بالک کبکی ،باعث شد تا اکثریت قلب صنعتی و اقتصادی کانادا از همین دیشب زمزمه جایگزینی وی
رای نهائی کبک به رای ضد اس��تیون نیز هست.
که الاقل تا این زمان به آرامی به گوش
هارپر (و نه ضد محافظه کاران) تبدیل اس��تیون هارپر اینک با  143کرسی می رسید اینک با آهنگی بلند به گوش
ش��ده و دولت اکثریت را که کامال در بسیار قوی تر از قبل به اوتاوا مراجعت می رسد .متاسفانه در صفوف لیبرالها
دس��ترس بود ،در یک هفت��ه آخر به می نماید .در عین حالی که نخس��ت نش��انی از یک «رهبر» با دیدگاههای
«دولت اقلیت» تبدیل نماید.
وزیر میبایست پاسخگوی هزینه  250مترقی و پیش��رو که بتواند حزب را از
ناگفت��ه نمان��د آثار منفی فروپاش��ی میلی��ون دالری این انتخابات به مردم بحران موجودش خ��ارج نماید ،دیده
سیس��تم اقتصاد آزاد جهانی و طوفان باشد ،عدم دس��تیابی به اکثریت نیز نمی ش��ود و راه صعود بسیار دشوار و
ناشی از ورشکستگی بانک ها در ژاپن ،شکستی شخصی برای استیون هارپر مشکل است .آیا این آغاز پایان حزب
اروپ��ا و ایاالت متحده و نتایج دس��ته میتواند ارزیابی گردد چرا که عمال رای لیب��رال در قالب و ش��کل موجودش
جمعی آن برای کانادا را نیز نباید نادیده دهندگان نشان دادند که نمی توانند میباشد و یا آغازی برای بازسازی پایه
گرفت ،چرا که عم�لا «هارپر» اولین بطور صددرصد ب��ه او اعتماد کرده و ای حزبی که مجموعه ای از راس��ت و
رئیس دولت کشورهای عمده صنعتی س��کان مملکت را برای حداقل چهار چپ طیف اس��ت خواهد ب��ود .در هر
است که پس از این افتضاح و فروپاشی س��ال بدون هیچ کنترلی در اختیار او دو صورت می��زان خطر این حزب در
اقتصاد جهانی به مقابل رای دهندگان قرار دهند.
حال حاضر برای دولت اقلیت هارپر در
خش��مگین و عصبانی که بسیاری از و به همین دلیل است که با وجود سایه حداقل ممکن میباشد.
اندوخته های خویش را از دست داده سقوط هر لحظه دولت ،میبایست به
اند ،رفت تا از ایش��ان درخواست رای گونه ای س��ازنده با احزاب اپوزیسیون
اعتم��اد نمای��د و از این منظر ،نتیجه برای پیشبرد مسایل کشور همکاری سوسیال دموکراتها NDP
بدس��ت آمده را میتوان پیروزی برای کن��د؛ تمرینی بس��یار س��خت برای و برنده اصلی این انتخابات جک لیتون
سیاس��تمداری تکرو ،پارتیزان ،بسیار و  NDPبود .پیروزی و بدس��ت آوردن
استیون هارپر به حساب آورد.
محافظهکارانعمالاستراتژیدستیابی محافظه کار ولی در عین حال هوشمند یک کرسی در کبک و یک کرسی در
آلبرتا سرزمین هارپر و محافظه کاران
به دولت اکثریت را پس از پیروزی در و مدیری توانا.
انتخاب��ات  ،2006موفقی��ت کامل در آن چه مسلم است هرج و مرج داخلی راس��ت و افزایش کرسی ها در انتاریو
ایال��ت کبک قرار دادند .بر همین پایه لیبرالها و عدم توانائی بالک کبکی برای اینک از  NDPیک آلترناتیو واقعی چپ
و ب��رای ج��ذب آرای مردمی مبادرت ایجاد مشکل در حرکت دولت به گونه طیفسیاسیوفراگیردرسرتاسرکشور
به شناس��ائی کبک به عنوان «ملت» ،تنها ،تضمینی ب��رای ادامه حیات این بدست آورده است .جک لیتون توانست
ش��رکت دادن کبک در یونسکو ،اقدام دولت در الاقل  2س��ال آینده است و تا بر پایه پالتفورم انتخاباتی حمایت از
در حل اختالف مالی ایالت با اوتاوا در چنانچه محافظه کاران بتوانند با دوری طبقه متوس��ط ،حمای��ت از حفاظت
زمین��ه عدم توازن مال��ی و ...از جمله از تفک��رات رادیکال راس��ت ،در مرکز محیط زیست ،جلوگیری از فرار کارها
اقدامات محافظه کاران ،و نظرسنجی طیف با س��ایر احزاب همکاری کنند به آسیا و کمک به افزایش تولید کار در
ها نیز همگی گویای پیروزی چشمگیر وکال��ت اقلیت فعل��ی ،توانائی حیات کانادا در این انتخابات موفق گردد .در
دول��ت اکثریت چهار س��اله ای را در عین حالی که نتایج بدست آمده نشان
محافظه کاران در کبک بود.
ام��ا هارپر نی��ز مانند بس��یار دیگر از درون خود داشته و احتماال باید در  15داد کانادا هنوز آمادگی داشتن دولت
سیاستمداران انگلیس��ی کانادا نشان اکتبر  2012بار دیگر به پای صندوق سوسیال دموکرات به سبک اروپائی را
ندارد ،اما پیروزی  NDPحاوی این پیام
داد ک��ه با عمق فرهن��گ مردم ایالت رای رفت.
است که  NDPتنها حزب اپوزیسیون
کبک آشنا نیست .دو اشتباه تاکتیکی
خواهد بود که قادر اس��ت برنامه های
«قطع بودج��ه هنرمن��دان» هر قدر
ناچی��ز در مقابل بودج��ه کل هنری لیبرالها و استفن دیون خود را به محافظه کاران تحمیل نماید
کش��ور و «افزایش رادیکال مجازات» ب��دون ش��ک بزرگترین بازن��ده این و باید ش��اهد آن باشیم تا برای اینکه
در مورد جنایتکاران جوان که مبادرت انتخابات حزب لیبرال و رهبر آن آقای پارلمان حرکت به جلو داش��ته باشد
به جنایات بسیار هولناک می نمایند ،دیون است .دو سال پس از پیروزی و دقیقا دو حزب راست و چپ با یکدیگر

Restaurant Choopan Kabab

انتخابات فدرال کانادا...

ائتالف استراتژیکی بر پایه نقطه نظرات
مشترک داشته باشند.
آقای هارپر میداند که جک لیتون بی
محابا و بدون محاسبه سیاسی چنانچه
قس��مت های اساس��ی برنام��ه های
انتخاباتی حزبش در درون برنامه های
دولت محافظه کار گنجانیده نشود ،به
مخالفت و س��رنگونی دولت مبادرت
خواه��د ک��رد و همین دلی��ل اینک
 NDPاه��رم بازدارنده محافظه کاران
اس��ت .همکاری که هارپر با اکراه ولی
به اجبار می بایست به آن تن در دهد
و لیتون میتواند با توجه به عدم وجود
اشتهای عمومی برای انتخابات زودرس
و در دست داش��تن بند حیات دولت
اقلیت ،به استحکام موقعیت حزب خود
پرداخته و با رفتاری معقول و محاسبه
شده زمینه پیروزی های بعدی را آماده
کند.

هس��تند .عدم دسترس��ی به س��قف
 %50رای مردم��ی ،که بعید هم بنظر
میرسید ،شاید تنها شکست بالک در
این انتخابات محس��وب گ��ردد اما در
مجموع بار دیگر کبک با جهت گیری
استراتژیکی تاثیر عمیقی در سرنوشت
کل کانادا گذاشت.

خواهد ساخت .شاید تجربه  7-6ساله
گذش��ته کانادا این موقعیت را بوجود
آورده که به گونه ای مقطعی به بررسی
سیستم انتخاباتی پارلمانی و تغییرات
اساسی در آن توجه گردد و شاید زمان
آن فرا رس��یده که علیرغم مشکالت
عمده حکومتی ناشی از سیستم های
تقسیم پارلمان بر مبنای درصد آرای
اتخاذ ش��ده ،به سوی این سیستم که
بس��یار دموکراتیک تر از حالت فعلی
اس��ت حرکت کرد .ب�لاک کبکی در
عی��ن حالی که فقط  %10از کل آرای
مردمی در سطح کشور را بدست آورده
است با  50نماینده در پارلمان حضور
خواهد داشت در حالی که حزب سبز
با داش��تن  %6/5آرای مردمی با صفر
نماینده از این مبارزات خارج میش��ود
سناریوئی که بطور واضح ضعف و غیر
دموکراتیک بودن پروسه موجود را به
نمایشمیگذارد.

جنب
کو
ه نور

انواع کباب ها
ساالدها و
خورا کههای
خومشزه
افغانی
و ایرانی
فقط در چوپان
کباب
حتویل غذا رایگان:

در منطقه ریوسود
(حداقل سفارش 10 :دالر)

ساعات کار:

7روزهفتــــــــــه
 11صبح تا  10شب

__________________________
Restaurant Choopan Kabab
2550 Lapiniere Blvd
Brossard, QC J4Z 2M2

Tel.: (450) 678-9322
__________________________________
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خوش��بختانه حفظ محیط زیست و
جس��تجوی راههای کاه��ش تصاعد
گازهای گلخانه ای یکی از موضوعات
مطرح در مبارزات انتخاباتی کانادا بود.
هر یک از احزاب فدرال می کوشید راه
بهتر و موثرتری برای رس��یدن به این
هدف ارائه نماید.
در ش��ماره چه��ارم اکتب��ر گازت،
پیش��نهادات هر یک از احزاب در این
باره درج گردیده است.
متاسفانه ،این مطلب هنگامی به نظر
خوانندگان می رسد که روز رای گیری
س��پری ش��ده و تاثیری در دادن رای
نخواهد داش��ت (بخاط��ر دو هفته ای
بودن پیوند ).ولی از آنجائی که موضوع
محیط زیست و جلوگیری از تخریب
آن اهمی��ت حیاتی دارد ،آگاه ش��دن
از نظرات اح��زاب و مالحظه راههای
مختلف حفظ محیط زیست خالی از
فایده نیس��ت ،اینک نظرات هر یک از
احزاب:

حزب کنسرواتور

کنسرواتورها وعده می دهند که تصاعد
گازهای گلخانه ای را نس��بت به وضع
موج��ود  20درص��د تا س��ال 2020
کاهش دهند .آنان برنامه خود را «سقف
های س��خت» می نامند که بر مبنای
آن ،بجای تعیین محدودیت برای هر
ش��رکت بطور کلی ،برای ه��ر یک از
واحدهای تولیدی آن محدودیت تولید
گاز ایجاد می شود.
صنای��ع آالین��ده مانند نف��ت و گاز،
کارخانجات تولی��دی ،مولدهای برق
و مع��ادن تقریبا  50درص��د گازهای
گلخان��ه ای کانادا را تولی��د و به فضا
می فرستند .طرح کنسرواتورها شامل
تنها این قس��مت از آالین��ده ها می
شود و منابع آالینده دیگر مانند خانه
های مردم ،موسسات ،ساختمان های
اداری ،صنای��ع س��بک ،ترابری فردی
و باربری ،فضوالت ش��هری و باالخره
کشاورزی و صنایع جنگلی را دربر نمی
گیرد .کنسرواتورها خرید اتومبیل ها و
ساختن خانه های «مفیدسوز» را نیز
تشویق خواهند کرد .ولی کارشناسان
معتقدند به دلیل مش��کالت اجرائی و
همچنین بخاطر هزینه های سنگین،
ط��رح کنس��رواتورها ش��انس توفیق
چندانی ندارد.

آنان طرح «مالیات
کربن» را پیشنهاد
م��ی کنن��د ک��ه
هزینه سوخت ها
را افزایش می دهد
و در مقابل ،بعضی
مالیات های دیگر را
کاهش می دهد.
لیبرالهامیخواهند
برای س��وزاندن هر
لیتر سوخت فسیلی
مالی��ات مس��تقیم
ببندند .این طرح به
این دلی��ل «مالیات
کرب��ن» نامیده می
شود که دی اکسید
کربن یک��ی از مواد
اصلی تشکیل دهنده
گازهای گلخانه ای
است.
به موجب این طرح،
در سال اول برای هر
تن  10دالر مالیات
اخ��ذ می ش��ود که
در مدت  4س��ال به
 40دالر برای هر تن
افزایش می یابد.
فکری که پشت این
طرح ق��رار دارد این
است که برای آلوده
کردن هوا باید هزینه پرداخت .بنابر این
هر یک از شهروندان و صاحبان مشاغل
اگ��ر هوا را کمتر آلوده کنند ،مش��وق
هائی ه��م دریافت م��ی کنند ،یعنی
مالیات کمتری می پردازند.
برای س��ال های اول ،این طرح شامل
پمپ بنزین نخواهد شد.
اما از سال چهارم ،مالیات بنزین شروع
به صع��ود خواهد کرد .همچنین یک
خانواده معمولی ،برای گرم کردن خانه
خود بوسیله نفت یا گاز طبیعی ،ساالنه
 250دالر بیشتر خواهد پرداخت.
طبق طرح لیبرال ها ،از س��ال چهارم
به بعد ،سالیانه  15میلیارد دالر جمع
آوری خواهد شد که به مصرف کاهش
مالیات ها و س��ایر مش��وق ها خواهد
رسید.
لیبرال ها پیش بینی می کنند تا سال
 2020از میزان تولید گازهای گلخانه
ای ،با مقایس��ه ب��ا  20 ،1990درصد
کاسته خواهد شد.

NDP

برایبهبودترانسپورتعمومیومطالعه
جهت یافتن انرژی های تجدیدپذیر به
مصرف برساند.
ولی آگاهان هشدار می دهد که طرح
 NDPصنایع را از پیشرفت باز خواهد
داشت.

احزاب کانادا و حمیط زیست

______
علی اشرف
شــادپور

لیبرال ها

____________________ ____________________ www.paivand.ca

این حزب ادعا می کند که تصاعد گازها
را تا سال  ،2020به نسبت 20 ،1990
درصد کاهش دهد.
طرح آنان ،که برنامه «سقف و تجارت»
برای صنایع نامیده می ش��ود ،سقف

« BQبلوک کبکوآ»

محکمی در مقابل ش��رکت هائی که
بیشترین گاز را تولید می کنند ،ایجاد
می کند .ش��رکت هائی ک��ه بیش از
محدودیت های خود گاز تولید کنند
باید از امتیازات ش��رکت های با تولید
کمتر از حد مجاز خریداری نمایند.
به نظر کارشناسان ،اجرای این طرح با
پیچیدگی هائی همراه است؛ ولی اگر
اجرا ش��ود ،می تواند در کاهش تولید
گازها موثر باشد.
اش��کال این طرح آن اس��ت که تنها
صنایع بزرگ را شامل می شود که 50
درصد گازها را تولید می کنند ،ولی 50
درصد دیگر را پوشش نمی دهد.
ام��ا  NDPدر نظ��ر دارد ب��رای تمام
اتومبیل هائی ک��ه در کانادا به فروش
می رسند اس��تاندارد محکمی ایجاد
کند و برای تولید اتومبیل های پاک تر
(مثال «هیبرید») سرمایه گذاری کند
و گرم کردن با منبع خورش��ید را نیز
تشویق نماید ،تا بدین طریق از تصاعد
گازها کاسته شود.
 NDPانتظ��ار دارد  4میلی��ارد دالر از
آالینده های بزرگ جمع آوری و آن را

این حزب ،برای مبارزه علیه تغییرات
آب و هوا برنامه منطقه ای را پیشنهاد
م��ی کند .آنان می گویند هر اس��تان
بای��د برنامه خاص خ��ود را بر مبنای
ط��رح کلی کانادا ،تنظی��م نماید .این
طرح ،نسبت به  ،1990یک کاهش 6
درصدی را هدف قرار می دهد که باید
تا سال  2012بدست آید.
از آنجائ��ی که اس��تان کبک قبال 1/2
درص��د از تصاعد گازها را ،نس��بت به
 ،1990کاهش داده است ،بنابر این و
طبق پیش��نهاد بلوک ،باید  3/98مگا
تن از تصاعد گازها را کم کند .این در
حالیس��ت که ،از س��ال  ،1990آلبرتا
 36/6درصد به تصاع��د گازها افزوده
اس��ت و در نتیجه باید  73مگا تن کم
کند.
در ای��ن مورد« ،بلوک» یک سیس��تم
«تجارت کربن» را پیش��نهاد می کند
که به موجب آن ش��رکت ها ،دولت یا
سازمان هائی که تصاعد گازهای خود
را به کمتر از میزان تعیین شده کاهش
دهند ،می توانند امتیازات بدست آمده
خ��ود را به دیگرانی که بیش��تر از حد
نصاب تولید می کنند ،بفروشند.
مثال کبک می تواند امتیازهای کربن
خود را به آلبرتا بفروشد.
«بل��وک» همچنی��ن از اوت��اوا م��ی
خواهد اس��تانداردهای بهت��ری برای
«مفیدس��وزی» اتومبیل ها و کامیون
های س��بک تعیین کند ،برای فراهم
آوردن ان��رژی ه��ای تجدیدپذی��ر و
گس��ترش سیس��تم راه آهن سرمایه
گذاری کند و باالخره سوبسید (یارانه)
دادن به ش��رکت های نفتی را متوقف
نماید.
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دالر جم��ع آوری خواهد ش��د که به
مصرف کاهش مالیات بر درآمد ،بهبود
مس��تمری ها ،بیمه های استخدامی،
افزایش درآمد س��المندان و اشخاص
کم درآمد و همچنین تامین سوبسید
برای مزرعه داران و ماهیگیران خواهد
رسید.
برخ�لاف برنامه لیبراله��ا ،همه مبلغ
جم��ع آوری ش��ده از طری��ق مالیات
کربن سبزها به مالیات دهندگان پس
داده نمی ش��ود .در عوض ،به مصارفی
از قبیل س��اختمان های با سیس��تم
حرارت��ی ،برودتی و روش��نائی موثرتر
خواهد رسید.
بطوری که مالحظه می ش��ود ،مبارزه
برای حفظ محیط زیست در کانادا ،به
غیر از کبک ،هنوز روی کاغذ اس��ت و
کانادا از این بابت نس��بت به بعضی از
کشور بسیار عقب است.
در اروپا و مخصوصا در آلمان کارهای
زیادی انجام شده است که قبال راجع
به آنها صحبت کرده ایم .در مورد آلوده
کردن هوا و محیط زیست ،گفته می
شود «اگر در یک اتومبیل تنها نشسته
و رانندگی می کنید ،مانند اینست که
هیتلر را همراه خود می برید!»
این گفته طنزآمیز نه تنها اغراق نیست،

بلک��ه همه قضیه را هم روش��ن نمی
کند.
زیرا ما اکنون تصوری از آنچه هیتلر با
بشریت کرد داریم .اگر از دشمن تصور
درستی نداشته باشیم تکلیف چیست؟
آی��ا از آنچ��ه تغیی��رات آب و ه��وا و
گرمایش زمین با بشریت خواهد کرد
تصور درستی داریم؟
در س��ال  8/35 ،2006بیلیون تن گاز
 CO2به فضا رها شده است.
این مقدار گاز نس��بت به سال ،2000
 20درص��د بیش��تر اس��ت .تصاوی��ر
خرسهای قطبی الغر شده و نازکی یخ
های قطبی هنوز آن اثری را که توپهای
هیتلر در ذهن بشر بجا نهاده است در
وجدان او (بشر) نداشته است.
آنان که به عظمت ای��ن اعداد و ارقام
توجه دارند هشدار می دهند که جهاد
علیه این دش��من دور از تصور باید از
سطح شهرها آغاز شود .یعنی مقامات
ش��هرداری ها نباید منتظ��ر دولت ها
بمانند ،بلکه باید خود پیشقدم شوند
و دولتها را هم به دنبال خود بکش��ند.
این همان کاری اس��ت که چاک رید،
ش��هردار س��ن خوزه آن را آغاز کرده
است .شاید بعدا به آن بپردازیم.
--------------------------

تپش دیجیتال
www.08tapesh.com
تپش پیشتاز در نوآوری!

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
(کاست و کامپکت دیسک)

کاست ،دیسک ،کتاب ،کارت تلفن را می توانید از تپش
دیجیتالتهیهکنید
 -ارائه کلیه خدمات دیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)

 -طراحی و تهیه وب سایت
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Green Party

تبدیل سیستم های ویدیوئی

«سبز»ها
حزب سبز در همه بخش های اقتصادی
یک مالیات مستقیم کربن ،با نرخ 50
دالر برای هر تن ،پیشنهاد می کند .با
اینکه این طرح شبیه «مالیات کربن»
لیبرالهاست ،ولی تفاوت هائی هم با آن
دارد .طرح سبزها از نرخ باالتری شروع
می شود ( 50دالر در مقابل  10دالر).
از آن گذش��ته ،طرح آنان بالفاصله در
پمپ بنزین ها به اجرا درمی آید.
س��بزها می گویند ای��ن برنامه برای
خانواده های متوسط نه خوب خواهد
شد و نه بد .اگر کمتر رانندگی کنند از
پرداخت مالیات بیشتر در امان خواهند
بود.
طبق برنامه سبزها ،ساالنه  40میلیارد

 ----سرویس دی.جی ---

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336
www.paivand.ca

تیراژ گسترده

گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

مشاور امالک:مسکونی و جتاری
ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن

با تشکر و قدردانی از اطمینان شما عزیزان که موجب موفقیت
روزافزون آموزشگاه رانندگی ناسیونال شده است ،اینجانب
محمد مصطفی لو مدیریت آموزشگاه به آگاهی می رساندکه با
عضویت در ریمکس ،بزرگترین گروه بین المللی مشاوران مسکن
در کانادا ،آماده ارائه خدمات در کلیه امور مسکن خرید و فروش
کاندومینیوم (آپارتمان) در تمام نقاط مونترال هستم.
با اتکا به سال ها تجربه در اداره آپارتمان های استیجاری شخصی
و موفقیت در دریافت درجه کارشناسی در امور مسکن،
اخذ هرگونه وام مسکن ،با هر وضعیت
اعتباری برای مهاجرین تازه وارد و وام
های قبول نشده از طرف سایر بانک ها را
تضمین می کنم.

مشاوره با ما
پشتوانه خانه دار
شدن شماست!

محمدمصطفیلو

5-PLEX
LASALLE
5 x 4 1/2
bed room
Asking price:
$429000

تلفن دفتر مخصوص:

Tel.: (514) 937-8288

3-plex
Montearl North
Rev. Property:
$25000 year
Asking price:
$359000

____________________
Mohammad Mostafalou
Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL:
Re/Max Montreal
10314 Boul Saint-Laurent
Montreal, QC H3L 2P2
Tel.: (514) 382-6789
Tel.: (514) 382-4440
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گوناگون...

رمان زندگی
عایشهمنتشر
شد

این رم��ان تاریخی ،ک��ه برخی از
مسلمانان آن را اهانت آمیز دانسته
اند ،به قلم ش��ری جونز ،نویسنده
 37س��اله آمریکایی ،نوشته شده و
ماجرای زندگی عایش��ه را از شش
سالگی تا زمان وفات پیغمبر اسالم
بازگو می کند.
خانم جونز اتهام اهانت به اعتقادات
مسلمانان را رد کرده و گفته است
که این رمان را براس��اس س��ال ها
مطالعه تاریخ عرب نوشته است.

ستایش از نقش زنان

شری جونز گفته است که محتوای
کتاب در واقع به منزله س��تایش از
نقش زنان از جمله همسران پیامبر
اسالم در شکل دادن به تاریخ بوده
است.
مدیر انتش��اراتی بیوفورت بوکس
گفت��ه که ت��ا کنون این ش��رکت

یا نویس��نده کت��اب هدف
تهدی��د قرارنگرفت��ه اند و
ابراز امیدواری کرده اس��ت
که انتشار این اثر بتواند ،به
گفت��ه او ،موض��وع بحث را
از تهدیدات تروریس��تی به
مجرای مباحث ادبی تغییر
دهد.
با ای��ن همه ،خبر انتش��ار
جواهر مدینه به بحث هایی
در میان ناظران و همچنین وبالگ
نویسان دامن زده است.
برخ��ی از آنان ای��ن اثر را ب��ا آثار
دیگری که نسبت به اسالم توهین
آمیز دانسته شده مقایسه کرده و در
مورد احتمال بروز واکنش خشونت
آمیز برخی از مسلمانان علیه انتشار
آن هشدار داده اند.
در سال  ،2006انتشار کاریکاتوری
از پیامب��ر اس�لام در یک نش��ریه
دانمارکی به تظاهرات خشونت آمیز
در شماری از کش��ورهای اسالمی
منجر شد که طی آنها ،سفارتخانه
ه��ای دانمارک ه��دف حمله قرار
گرفت.
تظاه��رات اعتراضی س��ال 2006

دست کم پنجاه
کش��ته و دهه��ا
زخم��ی برجای
گذاشت.
در س��ال 1988
نیز انتشار کتاب
آیات ش��یطانی
به قلم س��لمان
رش��دی عام��ل
ب��روز خش��ونت
در شماری از کش��ورهای اسالمی
شد و آیت الله خمینی ،رهبر وقت
جمهوری اس�لامی ،فت��وای قتل
نویسنده را صادر کرد.
نویسنده آیات شیطانی از بیم اجرای
این فتوا برای چند س��ال در اختفا
زندگی می کرد.
با اینهمه ،شماری از نویسندگان و
روشنفکران در کشورهای مختلف
این نظر را بیان داشته اند که انتشار
هر ن��وع اثری به معنی برخورداری
نویسنده از حق آزادی بیان است و
مخالفان چنین آثاری هم به جای
توسل به خشونت ،باید از این حق
برای انتق��اد و نفی چنین مطالبی
استفادهکنند.

AMRO
با بهترین جتربه و سرویس
قابل توجه هموطنان عزیز ایرانی
آژانس هواپیمایی AMRO
واقع در وست آیلند با همکار ایرانی

1-866-421-AMRO
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

KLM, LUFTHANSA,
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS
SWISS AIR, EMIRATES, QATAR,
IRAN AIR, KUWAIT AIRWAYS,
AUSTRIAN,AIR CANADA,
ROYAL AIR MAROC,

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

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

ساعــات کار:
روزهای هفته از ساعت
 9تا  18شنبه ها:
از ساعت  10صبح
تا  3بعدازظهر

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

AMRO TRAVEL
MONTREAL:
11809, Pierrefonds Blvd.
PFDS. Qc
Tel: (514) 421-0244
Fax: (514) 421-0326
travel@amrotravel.com

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت
نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

_____________________
تولید گرانیت مان به دست پرتوان
هموطنان مان اجنام می شود.

___________________
4055 Ste-Catherine W.
Suite 99
Westmount, QC H3Z 3J8
Metro: Atwater
سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را
وسیله ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

)Tel.: (514
996-2725

یکدیگر
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مثبت می تواند برای سالمتی مفید
باشد .این تحقیق نشان میدهد که
«ساپورت» عاطفی ،مث ً
ال به شکل
در آغوش کشیدن های عاشقانه می
تواند تاثیرات مثبتی بر سالمت قلب
داشته باشد.
در یک تحقیق دیگر که توسط دکتر
گورون انجام شد ،از دو گروه زوج
خواستند که درمورد یک موضوع
ناراحت کننده با هم صحبت کنند ،اما
یک گروه از قبل دست های همدیگر
را در دست گرفته بودند و همدیگر
را بغل کرده بودند ،در حالی که گروه
دیگر این کار را انجام نداده بودند.
در این تحقیق مشخص شد که:
 افزایش فشار خون در گروهی کههیچ تماسی با هم نداشتند در

را بیشرت بغل کنید!

بغل کردن مطمئناً
احساس خیلی خوبی به شما می
بخشد و شواهد نشان می دهد
تاثیرات بسیار خوبی هم بر سالمتی
ما دارد .در تحقیقی که در دانشگاه
کارولینای شمالی انجام گرفت،
محققان دریافتند که بغل کردن
هورمون “آکسیتوسین” را افزایش
داده و خطر ابتال به بیماری های
قلبی را کاهش می دهد.
درواقع ،وقتی زوجین  20ثانیه
همدیگر را بغل می کنند ،سطح
آکسیتوسین در بدنشان (که طی
تولد بچه و شیردهی آزاد می شود)،
باال می رود .افرادی که در روابط
عاشقانه هستند ،بیشترین افزایش
آکسیتوسین را دارند.
دکتر کارمین گریفیت ،سخنگوی
بنیاد قلب بریتانیا ،می گوید:
دانشمندان عالقه زیادی به این
مسئله نشان می دهند که احساسات

در سفره ایرانی:
ماكارونی،جایگزین
برجن و نان؟!
بس��یاری از ایرانی��ان ماكارونی را به
عنوان جایگزینی مناسب برای این دو
ماده غذایی انتخاب كردهاند.
ی به عنوان
با اینكه پیش از این ماكارون 
غذایی پرخاصیت تلقی نمیشد ،این
روزها انواع غنی شده ،این ماده غذایی
را هم در فهرست خوردنیهای مناسب
قرار داده است.
البته از طریق اضافهكردن سسهای
مغذی نی��ز میت��وان ان��واع ارزانتر
آنرا در س��بد مصرف ج��ای داد و از
صرفهجویی اقتصادی آن بهرهمند شد.
برای نمونه در مایع ماكارونی میتوان
از انواع سبزیها مانند فلفلدلمهای،
كلمبروكلی و هویج استفاده كرد.
یكی از مهمترین نكات پخت ماكارونی
كه منجر به صرفهجوی��ی در وقت و
هزینه میش��ود ،حرارت دادن بیشتر
ماكارونی پیش از آبكش كردن است.
ب��ا ن��رم ش��دن ماكارون��ی ج��ذب
كربوهیدراته��ا ب��ه عن��وان یكی از
مهمترین اجزای آن سریعتر و آسانتر
صورت میگیرد.
این غذا به وسیله اضافه كردن روغن
مایع یا روغن زیتون به مایه ماكارونی،
بعد از آبكش ك��ردن نیازی به روغن
مجدد ندارد .فقط اندكی روغن برای
تفت مایه آن كفایت میكند.
دركن��ار ماكارون��ی س��عی كنی��د از
ماس��ت و دوغ كمچ��رب و بدون گاز
استفاده كنید زیرا به هضم پروتئین و
كربوهیدراتهای غذا كمك میكند.
برای آش��تی دادن كودكان با غذا نیز
میت��وان از این ماده غذایی س��ریع و
آسان اس��تفاده كرد .برخی از بچهها
تخممرغ و انواع س��بزیها را دوست
ندارند.
در ای��ن مورد میتوان از عالقه آنها به
ماكارونی سود جست و با اضافه كردن
این مواد به ماكارونی كم كم آنها را به
خوردن سبزیها و تخم مرغ عادت
داد.

مقایسه با گروهی که همدیگر را
در آغوش گرفته بودند ،بیشتر بود.
 ضربان قلب در گروهی که تماسینداشتند  10ضربه در دقیقه بود در
حالی که برای گروه دیگر این مقدار
 5ضربه در دقیقه بود.
دکتر گورون پیشنهاد می کند که
تماس های گرم و در آغوش کشیدن
و گرفتن دست ها قبل از شروع یک
روز سخت می تواند شما را در طول
روز محافظت کند.
انسانها موجوداتی اجتماعی هستند،
همه ما به ارتباطات اجتماعی احتیاج
داریم و این ارتباطات شامل لمس
کردن ،حتی فراتر از ارتباط یک زوج
است.
مث ً
ال نوزادانی که از تماس های
پوستی مستقیم با مادرشان فایده
می برند رشد بهتری خواهند
داشت .شواهد نشان داده است که
تماس درمانی استرس و درد را در
بزرگساالن کاهش می دهد ،آنهایی

تاثیر موسیقی بر
كاهش فشار خون باال

پژوهشگران از تاثیر مثبت گوش دادن
به موسیقی بر كاهش فشار خون باال
خبر دادند.
بیماری فشار خون باال گریبانگیر یك
چهارم مردم آمریكا و بیماری دو سوم
این افراد كنترل نش��ده است كه می
تواند به ویژه در افراد مسن به حمالت
و س��كته قلب��ی و بیماریه��ای دیگر
بینجامد.
پژوهش��گران دریافته اند گوش دادن
به موسیقی آرام بخش و كالسیك می
تواند از میزان فش��ار خون باالی این
افراد بكاهد.
این پژوهشگران  41فرد مسن مبتال به
فشار خون باال را در نظر گرفتند و آنها
را به دو گروه تقسیم كردند.
به گروه نخست گفتند به موسیقی آرام
بخش ص��دای اقیانوس گوش دهند،
ضمن اینكه تمرینات تنفس عمیق و
تمرینات آرام��ش و تمركز انجام می
دادند.
گروه دوم نیز به موس��یقی كالسیك
موتس��ارت گوش می دادند ،آنها باید
هربار  12دقیقه  ،س��ه بار در هفته به
مدت  4ماه به این نوع موس��یقی ها
گوش می دادن��د .نتیجه این بود كه
فش��ار خون این افراد پ��س از  4ماه
كاهش یافت ،بنابراین ،پژوهش��گران
موس��یقی درمانی را به همراه تغذیه
مناس��ب و تمرینات جس��می ،برای
درمان فشار خون باال موثر می دانند.

سودمندی نان سبوس
دار در كاهش خطر
دیابت

برای كاهش خطر ابتال به دیابت ،نان
سبوس دار مصرف كنید.
كارشناسان اعالم كردند افرادی كه نان
سبوس دار و س��بزی فراوان در رژیم
غذایی خود استفاده می كنند ،كمتر
از دیگ��ران به دیابت نوع دو دچار می
ش��وند .مواد موجود در سبوس غالت
و سبزی ،خطر ابتال به دیابت نوع دو

که در زندگی دوستانی برای خود
دارند و همچنین آنها که ازدواج کرده
اند ،سالمتر هستند.
وقتش رسیده یکدیگر را بیشتر بغل
کنید
بغل کردن در روابط زناشویی فوایدی
دارد که احتماالً هیچوقت فکرش را
هم نمی کردید.

بغل کردن...

 - y yاحساس خوبی به شما می
دهد.
 - y yحس تنهایی را از بین می
برد.
 -y yبر ترس غلبه می کند.
 - y yدریچه احساسات تان را
باز می کند.
 - y yاعتماد به نفس را باال می
برد.
 - y yحس نوع دوستی شما را
تقویت می کند.
 - y yروند پیر شدن را کندتر
می کند.
 -y yاشتها را فرو می نشاند.
 - y yاسترس و فشارهای
عصبی را کاهش می دهد.
 - y yبا بیخوابی مبارزه می کند.
 - y yعضالت بازوها و شانه ها را
شکل می دهد.
 -y yاگر قدتان کوتاه باشد،
یک نوع تمرین کششی به
حساب می آید.
 - y yیک جایگزین عالی برای
بی بند و باری است.
 - y yیک جایگزین سالم و
مطمئن برای مصرف الکل و
دخانیات است.
 - y yوجود فیزیکی شما را
تایید می کند.
 -y yدموکراتیک است (هر
کس حق در آغوش کشیده
شدن دارد).

را دس��ت كم  15در صد كاهش می
دهد.

ساملندان برای پیشگیری
از آلزایمر غذاهای
امگا 3بخورند
غذاهای حاوی امگا  3به مقدار فراوان
در ماهی تن و آزاد یافت میش��ود و
بهتر اس��ت س��ه بار در هفته مصرف
شود.
سالمندان خوب است حداقل در هفته
س��ه س��اعت ورزش کنند .پیادهروی
تند فعالیت مغزی را بهبود میبخشد
و نوش��یدن هر روز یک تا دو فنجان
چای یا قهوه تاثیرات مثبتی بر فعالیت
و کارکرد ذهنی میگذارد.
سیگار را ترک کنید زیرا تعداد افرادی
که به آلزایمر دچار میشوند در میان
سیگاریها بیشتر است .
بیم��اری آلزایم��ر دو تا پن��ج درصد
اشخاص مسن را دربر میگیرد.
به نظر میرسد که بیماری آلزایمر در
اثر فاسد شدن سلولهای منطقه هیپو
کامپ که معموال مقدار زیادی استیل
کولین تولید میکنند بوجود میآید.
سلولهای مغزی یا نرون هایی که آسیب
دیدهاند پالکهایی جمع میکنند و به
تعداد زیادی میمیرند .منطقه آسیب
دیده مغز و استیل کولین در تشکیل
خاطرات جدید وارد عمل میشوند به
همین دلیل یکی از نشانههای اصلی
بیماری آلزایمر عدم توانایی در تحکیم
یک یادگی��ری تازه (مثل ی��ادآوری
آدرس تازه) و دشواری در جهتیابی
اس��ت .اما خاط��رات رویدادهای دور
معموال کمتر آسیب میبینند.
تقریبا  10درصد افراد باالی  60سال
مبتال به آلزایمر هستند.
آلزایمر جنبه ژنتیکی نی��ز دارد پنج
درصد بیماران دچار بیماری خانوادگی
با تظاهر زود هنگام  25 - 15 ،درصد
دچار بیم��اری خانوادگ��ی با تظاهر
دیررس  75 ،درصد مبتال به بیماری
تک گیر هستند.
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زندگی...

مغ��زی در
بچه ها
دوران جنینی
بیشتر
و ط��ی پنج تا
شش ماه بعد
تشویق کنید
از تولد بوده و
تاثیر تشویق و تنبیه
در ای��ن زمان
در س��نین مختلف
تنه��ا تغذی��ه
در كودكان متفاوت
انحصاری با شیر
است .
مادر در چهار تا
دانشمندان بر اساس
شش ماه پس از
بررسی های جدید
تولد میتواند این
دریافتن��د ،ك��ودكان
نیاز را ب��ه خوبی
تا س��ن  12سالگی برداشت چندان تامین کند زیرا شیر مادر تنها دارویی
درستی از تنبیه ندارند و به تشویق ،است که ضریب هوشی کودکان را تا
ب��ه مراتب بیش از تنبی��ه ،واكنش  ١٠واحد افزایش میدهد.
نشان می دهند .
محققان با بررس��ی مغز كودكان با
روش MRIدریافتند تشویق كودكان چند دلیل جالب
در سن  8سالگی ،مراكز ویژه رفتاری برای گریه نوزادان
را در مغ��ز تحریك می كند و كودك
پی بردن به
رفتارهای مثبت خود را كه تشویق
د لی��ل
شده است ،تكرار می كند.
و ا قع��ی
اما این بررسی نشان می دهد :تنبیه
گر ی��ه
در كودكان  8س��اله چنین تاثیری
ن��وزادان،
ندارد و كودك در این سن نمی تواند
چندانکار
درك كن��د كه در صورت مش��اهده
آ س��ا نی
واكنش منفی برای یك فعالیت  ،نباید
نیست ولی
آن را دوباره تكرار كند.
تجربه ثابت کرده که در اغلب موارد
گری��ه آنها چن��دان هم ب��ی دلیل
شیرمادر ضریب
نیست .برای پی بردن به این دالیل
بهتر است از زبان خود آنها بشنوید:
هوشی کودکان را
:
افزایش میدهد
 yyلطفا این لب��اس را از تن من
خارج کنید!
ه��ر س��ال  yy ١٢لطف��ا کمی ب��ا هم س��ازگار
میلیون کودک
باشید!
در سطح جهان  yyمن مضطرب و پریشان شده
تلف میش��وند
ام!
که هفت میلیون yyدلم درد می کنه!
از ای��ن مرگ و yyکسی من را نیشگون گرفت!!
میرها با جانشین  yyمن احساس تنهایی می کنم!
کردن شیر مادر به جای شیر خشک  yyمن گرسنه هستم!
قابل پیشگیری است.
yyم��ن از دی��دن ای��ن فض��ای
سریعترین افزایش تعداد سلولهای
تکراری خسته شدم!

عصاره
چای
كلسترول
را کاهش
می دهد
مصرف عص��اره چای  ،كلس��ترول
زیانب��ار LDLخ��ون را كاهش می
دهد .
محققان با بررسی  240فرد چینی
كه به افزایش كلسترول خون مبتال
بودند  ،تاثیر عصاره چای را در كاهش
كلسترول خون آنان ارزیابی كردند .
بر اس��اس ای��ن پژوه��ش  ،میزان
كلس��ترول زیانبار یا در اصطالح ال
دی ال خون افرادی كه به مدت 12
هفته از عصاره چای اس��تفاده كرده
اند  16 ،درصد كاهش می یابد.
این بررس��ی نش��ان می دهد :تاثیر
چای سبز در كاهش كلسترول خون
بیش از چای سیاه است .
پیش��تر نیز تحقیقات آثار سودمند
چ��ای را در كاه��ش
چربی خون و كم كردن
خط��ر ابتال به س��كته
قلبی نشان داده بود.

در معرض ابتال به بیماری های قلبی
قرار دارند.
میزان س��اعت کار افراد باید بیشتر
از  8ساعت نباشد که این میزان در
مورد مشاغل سخت و پراسترس باید
به شش ساعت کاهش داده شود.
مردان باالی  35س��ال و زنان باالی
 45سال باید هر گونه درد در ناحیه
زی��ر فک ت��ا باالی ش��کم را جدی
بگیرند و برای اطمینان از س�لامت
قلب ب��ه پزش��ک مراجع��ه کنند.
همچنین احس��اس درد و سوزش و
سنگینی در قفسه سینه بخصوص
به هنگام باال رفتن از سرباالیی و پله
می تواند عالمت ناراحتی قلبی باشد
و باید جدی گرفته شود.
یک پژوهش می گوید سن ابتال به
بیماریهای قلبی در ایران نسبت به
سایر کشورها کاهش یافته ،بطوریکه
ابتال به بیماری های قلبی در س��ایر
کش��ورها باالی  60س��ال است؛ اما

در ایران در س��نین زیر  50سالگی
است و حتی زیر  40سالگی نیز افراد
گرفتار ناراحتی های قلبی می شوند.
در ایران بع��د از تصادفات و حوادث
ناش��ی از آن بیش��تر میزان مرگ و
میر ناش��ی از بیماری های قلبی و
بخصوص سکته های قلبی است.
باید یادآور ش��د عوامل مختلفی در
بروز بیماری های قلبی نقش دارند
که از آن جمله می توان به استرس
و فش��ار های ناشی از کار ،استعمال
دخانیات ،اس��تفاده از موارد غذایی
پرچ��رب و اس��تفاده از روغن های
جامد و عدم ورزش و تحرک اش��اره
کرد.
با اصول تغذیه صحیح  ،خودداری از
دخانیات ،ورزش و تحرک  ،استراحت
و خواب کافی و کم کردن استرس تا
حد زیادی می توان از بروز نارحتی
های قلبی پیشگیری کرد.
-----------------------------

کار زیاد
خطر بیماری
های قلبی را
باال می برد
افرادی که در ش��یفت
ه��ای ش��بانه کار می
کنن��د و همچنی��ن
آنهای��ی که بصورت دو
و یا سه شیفت کار می
کنند به عل��ت تامین
نشدن خواب مورد نیاز
بدن و استرس ناشی از
کار و کم خوابی بیشتر

جدول جدول جدول جدول جدول

افقی ::

 -1از شهرهای افغانس��تان – محکم و پابرجا
– کرباس رنگین  -2بین پیچ و مهره – صفت
تفصیلی – پدر  -3نام پسرانه – صاحب اثر خانه
ای در غبار و مه  -4گوس��فند یکساله – پایان
 -5آش��کار ش��ده – دانه هر گیاه را گویند -6
تقویت رادیوئی – آب خاص و پاکیزه – امر به
ماندن  -7توبه کننده – ش��قی صحرای کربال
– مراجعه کردن  -8صیاد و شکارچی – باخاک
وضو گرفتن – دوس��تی  -9بتی که به صورت
زن س��اخته ش��ده باش��د – بنیانگذاری -10
مجسمه – پیش��رو  -11خالق دمیان – باوقار
 -12سوا – تسمه چرمی – هزارها  -13روزگار
– سرگشته – پیشوا .

 ::عمودی

 -1قوم آتیال – از دین برگش��ته – شب زنده
داری  -2اندیش��ه – هنگام��ه و غوغا – دیوار
چوبی راه راه  -3مرد خودپسند – از قهرمانان
ش��اهنامه – هالک ک��ردن  -4خ��رده چوب
نجاری – یکرنگ و یکدل  -5پنیر مایه – کافی
 -6اص�لاح عکس – آش س��نتی – آلوده اش
مصیبتی است  -7از حروف الفبای فارسی – از
ماه های قمری – رام شده  -9متبسم – روش
 -10زحم��ت کش – گذران زندگی  -11اندام
– قوم آفتاب پرست – سوسک حمام  -12علف
مخصوص چهارپایان که از درو غالت به دست
می آید – شایسته تر – فرش و بساط زیبا -13
س��عی کننده – چرت و ابتدای خواب – واحد
شمارش انسان .
برای حل سودکو :ورق بزنید!

 ::افقی

 -1چادر کشتی – شرط بستن  -2مخزن کاال
– کالب��د  -3ثروتمند – از س��نگهای قیمتی
– عدد منفی  -4نوعی یقه – زد و بند – درون
دهان  -5ضمیر جمع – ساحل دریا – جانوری
با پوس��ت قیمتی  -6پی در پی – ش��هری در
هندوستان  -7طرد و دفع – رهبر سیاسی -8
تخت و سریر – از ورزشهای رزمی  -9سوار کار
– وطن ما – ابر غلیظ  -10موجود افس��انه ای
– گیاهی خودرو – ماش��ین ارتشی قدیم -11
گندم – برادر کمبوجیه – پایدار  -12شتر مرغ
امریکائی – تاج و دیهیم  -13غرغر کردن – از
هنرهای زیبای ترسیمی

 ::عمودی

 -1لوز – تنگه ای در دریای س��یاه  -2ساکت
– مجان��ی  -3دوا – لباس کش��باف – چوب
خوش��بو  -4ساختمان  -س��تارگان – زشتی
 -5الفبانی ابادانی – سرود و نغمه – سالم -6
متکا – از پادشاهان اشکانی  -7مرد خداشناس
– اکسیر  -8اثر شاتوبریان فرانسوی – شهری
در قبرس  -9امیدوار – راه کج – سست و بی
حس  -10کوهی در امریکای جنوبی – توسری
خور چکش – رغبت  -11س��ر به انگلیس��ی
– فرمانروائی – مسابقه اتومبیل رانی  -12نمک
نشناس – اشاره تاکید به نزدیک  -13رفراندوم
– خیمه بزرگ صحرائی .

پارسی
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur de la Faculté de
Médecine de l’Université de Kisangani, R.D.C.

در بس��یاری از مواق��ع تغییر رنگ
های کوچک در روی پوست بی خطر
هس��تند ولی بعضی از آن ها بس��یار
خطر ناکند ،مخصوصاً خال ها اگر به
م��دت طوالنی در مقاب��ل آفتاب قرار
ّ
بگیرند می توانند تبدیل به س��رطان
پوست بشوند.
این مسائل پوستی را می توان به سه
دسته تقسیم کرد.

 )1خال ها

گویند)
معموالً سه نوع
هستند.
ولی انواع کمیاب
دیگری هم دارند.

 )1ماه گرفتگی
هایمعمولی
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اهنجاریهای
ن
پوستی

ل ّکه های پهن بشکل های مختلف
کوچک تر ها روی پلک ،پیش��انی یا
گردن دیده می شوند.
بزرگ ها روی گونه ها و بندرت روی

معم��والً هن��گام بل��وغ دیده می
شوند.
تعداد آنها معموالً ارثی است
ل ّکه ها ممکن است از سطح پوست
برجسته تر باشند یا نباشند ،رنگ و
اندازه آن ها متفاوت است
در همه جای بدن دیده می شوند
حتّ��ا بندرت در ک��ف پا و اعضای
تناسلی
ممکن اس��ت پُر مو باشند که بی
خطر است
در طول زمان ممکن است بزرگتر،
برجسته تر و گاهی زشت بشود.
ممکن است  10سال یا  40سال
دیده بشود ولی یکباره محو شود.
خوش خیم اس��ت مگ��ر این که
خالفش ثابت شود.

 )2لک های قهوه ای
(کک و مک)
چهار نوع هستند

الف :لک های پیری

قفسه سینه دیده می شوند.
م��ی توانند در موقع تولّد یا بعد از آن
به وجود آیند
قرمز رنگ یا بنفش هستند.
خوش خیم هس��تند (مشکل زیبائی
تولید می کنند)

بین س��ی تا چهل س��الگی دیده می
شوند.
در روی صورت ،ساعد،پشت دست ها،
سینه و شانه ها دیده می شوند.
هم��راه با چین و یا حتّا باعث چروک
می شود.
اغلب به صورت گروهی در قسمتی از
حساس تر است دیده می
پوست که ّ
شود.
کم رنگ یا پر رنگ بودن ،تعداد ،اندازه
محل آن ها بس��تگی به در معرض
و ّ
تابش آفتاب قرار گرفتن شخص دارد.
خوش خیم هستند مگر اینکه شروع
به بزرگ شدن بکنند.

هنگام ت ّولد وجود دارند.
برجستههستند.
در ماه های ا ّولیه تولّد بزرگ تر و کلفت
تر می شوند.
خطرناکنیستند.

ب :لک های حاملگی

ماه گرفتگی ها

ّ )2
لکه های یاقوتی

بندرت دیده می شوند
به صورت نقط��ه های قرمز دیده می
شوند که می توانند بزرگتر بشوند.
معموالً در حدود سی سالگی به وجود
می آیند.
خوش خیم هستند.

« )3همانژیوم» ها

لک هایی ک��ه هنگام حاملگی یا آزاد
شدن اُوول دیده می شوند.
در نزد افراد گندمگون بیشتر دیده می
شوند
بعضی وقت ها ب��ر روی آثار زخم ها
دیده می شوند(سیکاتریس ها)
خوش خیم هستند

 )1ماه گرفتگی معمولی
مادر زادی و می تواند ارثی باشد
بر اثر زیاد ش��دن ع��روق خونی غیر
طبیعی در زندگ��ی جنینی به وجود
می آید
 )2ل ّکه یاقوتی
ارثی است
مسری نیست
 )3توت فرنگی
مادرزادی است
بندرت ممکن است بر اثر زیادی عروق
خونی باشد
Granulomes Pyogeniques )4
جوش خوردن غیرطبیعی زخم
تولید ع��رزوق خونی غیرطبیعی (در
طول زندگی)

بر اثر بیماری قارچی پوست
لک های قهوه ای کم رنگ که پوسته
پوسته می شود.
می تواند در دو سه نقطه و یا در تمام
بدن دیده شود.
در اثر ن��ور آفتاب تغیی��ر رنگ نمی
دهد.
اگر مورد التهاب قرار بگیرند می توانند
قرمز بشوند (بخصوص با خاراندن)
خوش خیم هستند.

به سالن های برونزاژ نروید چون بسیار
خطرناک تر از تابش آفتاب است!
بعد از درمان در معرض تابش آفتاب
قرار نگیرید
سه تا چهار ساعت قرار گرفتن در زیر
تابش آفتاب باعث برگشت به مرحله
قبل از درمان می شود.
با خال ها بازی نکنید و به اصطالح به
آن ها َور نروید که تولید مش��کل می
کند
اگر شما یا کودک تان خال زیاد دارید
از ماندن زیر تابش آفتاب پرهیز کنید.
زی��را  15در صد بیش از س��ایر افراد
دچار مالنوم (س��رطان پوست خیلی

ج :لکه هائی شبیه زگیل
به اندازه ناخن انگشت کوچک با پوست
خشک و قرمز شده ولی قهوه ای کم
رنگ که بر اثر تابش نور خورش��ید پُر
رنگ تر می شوند.
خوش خیم هستند.

د :لک های ثانوی

«آنژیوم»ها

(در فارس��ی به آن م��اه گرفتگی می

چند راهنمائی

خطرناک) می شوید
اگر چاره ای ندارید از لباسهای آستین
بلند ،کاله ،عین��ک آفتابی ،کرم های
محافظت کننده قوی  15دقیقه قبل
از خ��روج از منزل اس��تفاده کنید تا
جذب پوست بشود البتّه صد در صد
محافظت نمی کند! اگر شنا می کنید
تی ش��رت خود را تا قبل از رفتن به
داخل آب در نیاورید.
الفبای خال ها را خوب بشناسید این
ها عالئمی هس��تند که باید ش��ما را
نگران کنند .عوض شدن حالت خال
ها ا ّولین عالمت خطر است که عبارت
اند:
الف :گرد و ّ
مشخص نباشند
ّ
غیرمشخص یا محو
ب :حدود آن ها
باشد
ج :رنگ آن سیاه باشد
د :قطر آن بیش از  6میلیمتر باشد
هـ  :رشد آن س��ریع یعنی در عرض
یک تا سه ماه باشد
ه��ر ماه خودتان را در آینه نگاه کنید
مخصوص��اً پش��ت تان را ب��ا دو آینه
ببینید چون مالنوم ها ممکن است از
خال شروع شود یا بدون هیچ عاملی
در هر جا تولید شود.
ب��ر روی لک های تولید ش��ده بر اثر
قارچ شامپوی «هد-اند-شولدر» بمالید
و  15دقیقه صبر کنید و بعد بشویید
مدت  15روز انجام دهید
این کار را به ّ
اگر لک ها باز هم دیده شد به پزشک
خ��ود مراجعه کنید (قبل از ش��روع
تابستان و قرار گرفتن زیر نور مستقیم
خورشید) زیرا در اثر نور آفتاب پوست
برنزه می شود ،ولی لک هل برنزه نمی
شوند.
موی روی خال های مودار را بتراشید
خطری ن��دارد الکترولی��ز این مو ها
سخت است .

چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم؟
>> اگر خال از شکل همیشگی خارج
شده و دور آن ّ
مشخص نیست.یا رنگ
آن س��یاه و پُر رنگ شده چه به طور
کامل یا قسمتی از آن.
مدت یک تا س��ه
>> اگر اندازه آن در ّ
ماه بیش از شش میلیمتر شد.
>> اگر به آسانی خون ریزی می کند
یا احساس سوزش یا خارش دارد و یا
به صورت کیست یا زخم در می آید.
این ها احتماالً نشان دهنده یک مالنوم
(سرطان پوست بسیار خطرناک) می
توانند باش��ند که بدون تاخیر باید به
پزشک مراجعه کرد.
محلی قرار دارد
>> اگ��ر یک خال در ّ
که نباید باشد یعنی خیلی زشت است
یا هنگام کار یا مالش لباس خال مورد
ضربه ه��ای خفیف ولی زیاد قرار می
گیرد
>> کودک ش��ما دارای ماه گرفتگی
است
>> دارای ل ّکه هائی در پوست هستید
که پوسته پوسته می شوند و در آفتاب
پُررنگ نمی شوند
پزشک شما به احتمال زیاد
نمونه برداری می کند و برای س��لول
شناسی به آزمایشگاه می فرستد و یا با
دستگاه «درماتوسکوپ» تشخیصمی
ده��د درباره ماه گرفتگی عمق عروق
را با اس��کنر یا  Dopplesیا اکوگرافی
اندازه گیری می کند تا تشخیص دهد
که آیا خطر ناک هستند یا نه

درمــــان

خال ها
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تظاهرات ضد جنگ

 18اکتبر  2008ساعت  1بعدازظهر مترو رادیسون
به جن��گ افغانس��تان پای��ان داده و
نیروهای نظامی کانادا را بازخوانیم!
چه دموکراسی؟ چه کسی باید تصمیم
گیرد؟
از هم��ان س��ال 2001
اکثری��ت م��ردم کب��ک
مخالف جنگ افغانستان
بوده و هستند.
م��ا مخالف ای��ن جنگیم
زیرا جنگ فالکتبار است
و ما به مقاصدی که برای
انجام ان به ما عنوان شده،
اعتقاد نداریم.
ب��ا آن ک��ه اکثریت مردم
کانادا نیز علیه این جنگ
هس��تند ،احزاب لیبرال و
محافط��ه کار کانادا ادامه
اقامت نیروه��ای نظامی
تا جوالی س��ال  2011را
در پارلمان کانادا تصویب
کردند.
م��ا صریحا با ای��ن روش
ضد دموکراتی��ک دولت
مخال��ف ب��وده ،اکی��دا
همکاری با پیمان نظامی
آتالنتیک شمالی تا سال
 2011را رد م��ی کنیم.
زیرا نماین��دگان مجلس
باید منعکس کننده افکار
جامعه و مردم کانادا باشند

نه تابع فرمانهای ناتو.
بعالوه ما مخالف ادامه سه سال جنگ
اضافیهستیم.
زیرا میدانیم که نتیجه این کار کشتار

بیشتر مردم بیگناه افغانی ،اعم از زن
و بچ��ه و همچنی��ن س��ربازان جوان
کانادایی است.
لذا سازمان ائتالفی ضد جنگ کبک از
مردم کبک می خواهد که
در هشتمین سالگرد جنگ
افغانستان ،روز  18اکتبر به
صفوف تظاهرات ما پیوسته
و مخالفت خود را همصدا و
یکصدا بگوش دولت جدید
برسانیم.
------------------ساعت تظاهرات 1 :بعد از
ظهر
مح��ل تظاه��رات :مت��رو
رادیسو ن
--------------

سازمان ایرانیان ضد
جنگ،

وا بسته به
Collectif Échec
à la guerre

----حامد حائری
haeri@videotron.ca

هشداردربارهاختالفشدیدسطحبهداشتیدرجهان

سازمان بهداشت جهانی گزارش داده
که طول عمر افراد در ثروتمند ترین
و فقیرترین کشورهای جهان ممکن
است تا بیش از چهل سال با یکدیگر
اختالف داشته باشد.
این س��ازمان سیس��تم ه��ای اولیه
بهداش��تی را در سراس��ر دنی��ا با هم
مقایس��ه کرده و در آن نابرابری های
گسترده و ناکارایی های زیادی کشف
کرده است.
مقامات س��ازمان بهداش��ت جهانی
هش��دار داده ان��د که کاس��تی های
موج��ود ،وضعی��ت بهداش��تی افراد
مختلف در داخل و بین کش��ورها را
“به طرز خطرناکی از تعادل خارج می
کند”.
این گزارش خواستار اقدام برای بهبود
وضعیت خدمات اولیه بهداشتی است.
مارگارت چان ،مدیر عامل س��ازمان
بهداشت جهانی هشدار داده که باید
دس��ت به کار ش��د و تمرکز بر روی
خدمات اولیه بهداش��تی بهترین راه
برای ایجاد تغییرات اساسی است.

آیا عمل لیزیک
مناسب شماست؟

عمل لیزیک به منظور بهبود کیفیت
بینایی و رفع نیاز به عینک و لنز انجام
می شود.
اما همیشه این سوال وجود دارد که
آیا تمام افراد دارای مشکل بینایی می
توانند این عمل را انجام دهند؟
واجدین شرایط زیر ،بلی:

او می گوید“ :جهانی که در مس��ائل
بهداشتی از تعادل خارج شود ،نه ثبات
خواهد داشت و نه امنیت”.
در گزارش س��ازمان بهداشت جهانی
نابراب��ری ه��ای فاحش��ی ه��م در
درآمدهای بخش بهداشت ،دسترسی
ب��ه خدمات درمانی ،و هزینه های آن
وجود دارد .در ای��ن گزارش آمده که
تفاوت های موجود از  20سال پیش
بسیار بیشتر است.

زایمان

ب��رای مث��ال از  136میلیون زنی که
که امسال بچه دار خواهند شد حدود
 58میلیون طی زایم��ان و بعد از آن
از خدمات پزش��کی بی بهره خواهند
ماند.
در سراسر دنیا هزینه ساالنه دولت ها
در بخش بهداشت از  20دالر تا 6000
دالر برای هر نفر تفاوت داشت.
دربین 5.6میلیاردجمعیتکشورهای
کم درآمد و با درآمد متوسط ،بیش از
نیمی از هزینه های بهداشتی ،شخصا
 -1داشتن حداقل  18سال سن  ،در
بعضی موارد کودکان با نزدیک بینی
ب��اال نیز می توانند این عمل را انجام
دهند.
 -2زنان باردار و شیرده نباید این عمل
را انجام دهند.
 -3داشتن چشمان سالم که آمادگی
جراحی دارد.
 -4عدم مصرف دارو های خاص مثل
اکوتان و پردنیزون خوراکی

آموزش دف

تشکیل کالس های گروه نوازی دف
آموزش آواز اصیل ایرانی ودف
(ردیف و تصنیف)
626-5520
485-0739
993-0739

)(514
)(514
)(514

پرداخت می شود و این مسئله موجب
می ش��ود که درآمد افراد به زیر خط
فقر برسد.
در این گزارش همچنین آمده اختالف
عظیمی بین افراد داخل یک کشور و
حتی داخل یک ش��هر مشاهده شده
است.
برای مث��ال در نایروب��ی مرگ و میر
ک��ودکان زیر  5س��ال در مناطق پر
درآمد زیر  15نف��ر در هر  1000نفر
و در مناط��ق کم درآم��د  254نفر از
 1000نفر است.
ای��ن گزارش هش��دار م��ی دهد که
خدم��ات بهداش��تی اغل��ب روی
تکنولوژی پیشرفته پزشکی تمرکز می
کند در حالی که باید توجه بیشتری به
خدمات اولیه بهداشتی داشت.
سازمان بهداشت جهانی تخمین می
زند که استفاده بهتر از امکانات موجود
پیشگیری ،می تواند بیماری ها را در
سطح جهان تا هفتاد درصد کم کند.

 -5داش��تن س�لامت عمومی نرمال
ب��دون بیماریه��ای مزمنی همچون
دیابت ،آرتری��ت روماتوئید ،لوپوس،
گلوکوم (آب سیاه) ،عفونت چشم یا
آب مروارید
 -6عدم رضایت از داش��تن عینک یا
استفاده از لنز
 -7داش��تن انتظار واقعی از این نوع
عمل و نتایج آن

حل سودوکوی این شماره

جامعه و روان...

گ
ف
ت
گ
و
ی
سـامل

 W Wحواس��ت کجاس��ت؟ دارم
باهات حرف می زنم.
 W Wای کاش حداقل یک مش��کلی
داش��تیم ،من و تو همش س��ر
موضوعات هیچ و پوچ دعوا می
کنیم!
 W Wآخه بچه ،من چند بار باید به تو
بگم که اتاقت را تمیز کن.
 W Wدلم خوش بود که یکی هست تو
زندگیم که بتوانم با او درد و دل
کنم ،این هم از شانس من!
 W Wبازم ک��ه به تو بَر خ��ورد ،حاال
دوباره می خواهی قهر کنی؟
 W Wتو اصال متوجه می شی که من
دارم چی می گم؟
همه ای��ن گالیه های ذکر ش��ده در
یک چیز با هم مشترک هستند و آن
ناخوش��نودی در روش و نوع گفت و
شنود می باشد.

گفتگوی سالم پایه اصلی برای
تداوم یک رابطه مثبت انسانی
می باشد.

از طریق گفتگو ما این امکان را داریم تا
افکار و احساسات و خواسته های خود
را با دیگران در میان بگذاریم .گفتگوی
س��الم فقط در م��ورد صحبت کردن
نیست ،بلکه توجه و عالقه نشان دادن،
احترام گذاشتن و گوش کردن دقیق
به گفته های مخاطب نیز می باشد.
تبحر داشتن در گفتگوی سالم یک
چیز ذاتی نیست که با آن بدنیا آمده
باش��یم ،بلکه یاد گرفتنی اس��ت و با
تمرین و پش��تکار می توان هر روز بر
هنر گفت و ش��نود خود افزود .بدون
گفتگوی س��الم ،مشکالت حل نشده
با قی خواهند ماند و روابط س��ردتر و
ضعیف تر خواهند شد.
گاهی اوقات برای تصحیح رفتاری فقط
کافی هست اول جنبه مشکل ساز آن
را شناسائی کرده و بعد دیگر آن جنبه
را تکرار نکرد.

فهرست کوتاه و مختصری
از مشخصات

گفتگویناسالم:

	•با دقت گوش نکردن:

مشغول جمع آوری اطالعات در ذهن
و آماده ش��دن برای ج��واب دادن در

پوست و...

ادامه از صفحه پیش22 :

خال هائی که زشت هستند و یا دائماً در
معرض التهاب قرار می گیرند به راحتی
حسی موضعی خال برداشته می
با بی ّ
شود.
خال های برجس��ته و عمیق را کام ً
ال
بر می دارند و یک بخیه کوچک زخم
را می بندد البته بعد از برداشتن برای
س��لّول شناسی به آزمایشگاه فرستاده
جراحی فوری و
می شود .مالنوم ها به ّ
مراقبت های بعدی احتیاج دارند.

زمانی که گوینده مشغول
صحبت کردن اس��ت .در
واقع قسمتی از اطالعاتی
را ک��ه گوین��ده در اختیار
شنونده گذاشته از بین رفته،
که این اطالعات می توانس��ت مفید
واقع شوند.

______

حمیرا
قاسمنژاد
روانکـاو
مونتریال

_______

مرتباً قطع
کردن حرف گوینده و بیان عقاید
خود .هر دو طرف تالش می کنند که
ش��نیده شوند و هر دو در قطع کردن
حرف همدیگر سبقت می گیرند و یا
اینکه یکی از طرفین سکوت را انتخاب
میکند و دیگری فقط حرف می زند.
مشغول کار دیگری بودن مثل روزنامه
خواندن ،تلویزیون تماشا کردن و یا ا
آشپزی کردن در زمان گفتگو در مورد
موضوعی مهم.
به میان آوردن موضوعات دیگر و بی
رب��ط به جای دقت ب��ه موضوع مورد
گفتگو.

	•خواندن فکر مخاطب:

یک فرد به جای اینکه در مورد افکار،
احساس��ات و یا رفت��ار مخاطب خود
سوال کند ،تصمیم می گیرد ذهن او
را بخواند .این “فکر خوانی” می تواند
بر پایه مش��اهده یک س��ری از رفتار
های ظاهری مخاطب و یا حدس های
شخصی باشد ،که اکثرأ جنبه منفی
دارن��د و اصوالً برای قضاوت کردن در
مورد مخاطب بکار می روند.

من می دونم تو َسرت چی می گذره،
من می دونم که تو چه فکری کردی...
می کنی....خواهی کرد
تو عم��دأ دیر آمدی که م��را ناراحت
کنی.

	•شخصی گرفنت:
چیزی که به نظر یک فرد درس��ت و
حقیقت می باش��د ممکن است برای
مخاطب او کامأل بر عکس باش��د .هر
کس��ی دنیا را از زاوی��ه ذهن و تجربه
خود می بیند.
بطور مثال ،اگر شنونده نظریه گوینده
را َرد کن��د ،گوینده نی��ازی ندارد که
موض��وع را ش��خصی بگی��رد و یا به
اصطالح ب��ه او بَربخ��ورد .هر دو می
توانند موافق هم باش��ند که با نظریه
همدیگر مخالفت کنند .قصد از گفتگو
شنیدن ،فهمیدن و احترام گذاشتن به
نظریه همدیگر است ،نه بُرد و باخت و
یا اینکه کی درست می گه و کی غلط.
در عین حال ،نظری��ه هر دو نفر می
تواند درست باشد ،در نوع خودش.

محیط را برای بوجود آمدن دلخوری
ه��ای جدی��د و پیچیده ت��ر کردن
مشکالت پیشین مساعد تر می کند.
طرفی که س��کوت را انتخ��اب کرده
زمانی ممکن اس��ت عالقه به گفتگو
نشان دهد که دیگر خیلی دیر است.
ه��م چنین ،بعضی اف��راد از در میان
گذاشته احساسات و افکار خود خود
داری می کنند و دوس��ت ندارند وارد
گفتگو شوند .همه چیز را در دل خود
نگه می دارند تا اینکه به مرحله انفجار
می رسند .این نوع روش گفتگو ممکن
است به َجر و بحث ،داد و فریاد ،حمله
به ش��خصیت دیگری و خشونت بی
انجامد .بهتر است در ابتدا سعی بر این
باشد که به آرامی و احترام موضوعات
را در زمان خودش مورد برس��ی قرار
داده و حل کنند.

	•عمومیت دادن:

بکار بردن لغاتی مثل“ :تو همیشه”....
“تو هیچ وقت””....تو هرگز”....
تعمیم دادن موضوع فعلی به چیزها
دیگر می تواند گفتگو را مخرب کند.
“تو همیشه” دیر می آئی...
“ت��و هیچ وقت” اتاق ت را تمیز نمی
کنی...
“تو هرگز” برای احساسات من ارزش
قائل نشدی...
بهتر است لحظه ای درنگ کرد و دید
که آیا این گفته حقیقت دارد.

	•جمع بسنت:
(برای اثبات نظریه خود ،بدون شواهد
الزمه)
ما خانوادگی اینگونه ( )....هس��تیم یا
فکر می کنیم.
آیا تک ،ت��ک افراد خانواده ش��ما با
نظریه شما موافق هستند و واقعاً مثل
شما فکر می کنند؟
من و همسرم (ما) فکر می کنیم که...
همه افراد خانواده تو گفتند که......
همه دوستان تو.........
شما زنها......شما مردها......
بعضی از موارد ذکر شده ممکن است
برای همه ما یک زمانی اتفاق افتاده و
یا بیافتد و متوجه آن شده و تصحیح
اش کنیم .حال اینکه ،وقتی استفاده از
روش گفتگو ناسالم و مخرب به صورت
ع��ادت رفتاری و همیش��گی در آید،
گفتمان ُمختل خواهد ش��د و ممکن
است نتیجه منفی به بار آورد و صدمه
به روابط بزند.
هم��ه این روش��های مزاحم مانع می
ش��وند که ما بتوانیم منظ��ور خود را
به درس��تی و روش��نی بیان کنیم و
همچنین منظور طرف مقابل خود را
دقیقاً بفهمیم .شناسائی رفتار نا درست
به ما کمک می کند که آنها را به دور
انداخته و جایش را به رفتار های سالم
گفت و شنود بدهیم.

	•سکوت کردن و یا
در شماره بعد ،چند روش سالم
اجتناب از گفتگو:
گفتگ�و معرف�ی
یکی از طرفین گفتگو می خواهد در خواهند شد.
مورد موضوعی مهم و یا یک مش��کل
صحب��ت کند و ط��رف دیگر تمایلی
به گفتگو نش��ان نمی دهد .این روش

لک های قهوهای

اگر تعداد آن ها کم باشد با ازت مایع
سوزانده می شوند.
از لیزر نیز می ش��ود استفاده کرد ولی
خیلی گران تمام می ش��ود .در هر دو
حالت پ��س از معالجه تولید لک های
مدت
سفید رنگ می کنند که باید به ّ
 6ماه تا دو س��ال از کرم Tertinonine
اس��تفاده ک��رد و در صورت ل��زوم از
داروهای رن��گ بَر مانن��د Ultraquin
اس��تفاده کرد امکان استفاده از اسید
گلیوکولیک نیز هست ولی استفاده از
مدت های
این داروهاالزم می شود که ّ
طوالنی در معرض نور خورش��ید قرار
نگیرید .داروهای بس��یار گران قیمت

دیگری هم هست که برای معالجه قارچ
هایی که به درمان های س��اده جواب
نمی دهند بکار می روند مانند .....

ماه گرفتگی ها

اگر خود به خود از بین نروند بهتر است
هر چه زودتر درمان شوند زیرا با بزرگ
ش��دن کودک ماه گرفتگی نیز بزرگتر
و عمیق تر و درمانش س��خت تر می
شود.
با لیزر می شود درمان کرد البتّه بستگی
به وسعت لک دارد معموالً پس از 20
جلس��ه درمان از بین می روند .قبل از
 21س��الگی ش��خص درمان شونده،
خرج درمان را  RAMQمی پردازد لک

ایران :حقــوق بشر و...
اعدام به جرم
مسیحی بودن
حتلیل «تلگراف»
از وضعیت آزادی
مذاهب در ایران
 14اکتبر 2008
آلسدیر پالمر
مجلس ایران ماه گذشته پیش نویس
الیحه ای را به تصویب رس��اند که به
“قانون جزای اسالمی” معروف است.
 196رأی موافق به این پیش نویس و
وجود تنها چند رأی مخالف ،اکثریت
قابل توجهی محسوب می شود .درنظر
گرفتنمجازات اعدام برای تغییر علنی
دین ،برخالف اساسی ترین حقوق بشر
محسوب می شود.
حق آزادی دین در بیانیه جهانی حقوق
بش��ر ،در معاهده بین المللی حقوق
شهروندی و سیاس��ی ،و نیز معاهده
حقوق بشراروپائی به رسمیت شناخته
شده اس��ت .حتی در اصل  23قانون
اساسی ایران هم نوشته شده هیچکس
را نباید تنها به دلیلباورهایش مورد
آزار و اذیت قرار داد.
ب��ا اینحال عده کمی از سیاس��یون و
روحانی��ون در ایران ،بین محکومیت
به مرگ به خاطر تغییر دین و قانون
اساسخودشان تناقضی مشاهده می
کنند .در ایران هیچ اعتراض علنی به
این قانون نشده است .دیوید میلیباند،
وزی��ر خارجهانگلس��تان ،ب��ه عنوان
یکی از معدود افراد اهل سیاس��ت در
تمام کشورهای غربی سر به اعتراض
برداش��ت و با خوانده شدنارتداد به
عنوان یک جرم قابل مجازات با اعدام
به مخالفت پرداخت.
خبری از اعتراض اتحادیه اروپا نیست.
س��ازمان ملل هم که مش��خصاً هیچ
کاری نکرده است.
این نشانه ای از بی اهمیتی به راه افتاده
تفتیش دینی در نتیجه رأی مجلس
است که عمده حجم اخبار رسانه ها
را هم بهخود اختصاص داده است .اما
برای یک زن که مش��غول زندگی در
لندن اس��ت ،اقدام مجلس ایران نمی
تواند به سادگینادیده گرفته شود.
راش��ین س��ودمند ،یک زن  29ساله
مسیحی است .پدرش حسین سودمند
آخرین اعدام ش��ده به جرم ارتداد در
ایران است.”جرم” وی دست برداشتن
از دین��ش ب��ود .او در س��ال  1960و
هنگامی که فقط  13س��ال داشت ،از
اسالم به مسیحیتگروید.

اما س��ی س��ال بعد ،مقامات ایران به
خاط��ر همی��ن تصمی��م ،او را اعدام
کردند .امروز ،برادر راش��ین -رامین-
نیز در زندانمقدس ترین شهر ایران
یعنی مشهد زندانی اس��ت .او در 21
اوت بازداش��ت ش��د .رامین مسیحی
است اما هنوز اتهامی علیهوی اعالم
نشده اس��ت .راشین از این می ترسد
که همانطور که پ��درش آخرین فرد
اعدام ش��ده به جرم ارت��داد در ایران
بود،برادرش نیز اولین نفری باشد که
تحت قوانین جدید در ایران اعدام می
شود0.
جای تعجب نیست که راشین به طور
های یاقوتی نیز با لیزر درمان می شوند
همانژیوم ها احتی��اج به درمان ندارند
زیرا قبل از چهار سالگی کودک از بین
می روند.
 Granulomes Pyogeniquesخ��ود
به خود ناگهان از بی��ن می روند ،اگر
خوب نشدند باید حتماًتحت درمان قرار
مدت طوالنی
بگیرند زیرا به آسانی و به ّ
حس��ی
خ��ون ری��زی می کنند.با بی ّ
موضعی به راحتی برداشته می شوند.
تا شماره آینده برقرار
و با نشاط باشید.

•

مأیوسانه ای نگران است .او می گوید:
“من شدیداً نگران او هستم .هرچند
ب��رادرمهرگز مرتد نب��وده و پدرم ما
را مانند مس��یحی ها بزرگ کرده ،اما
فکر نمی کنم او در امان
باشد .آنها اینطور فکر
می در ایران
کنندکه اگر ت��و ایرانی
شمار
هستی ،پس باید مسلمان
باشی .”
وضعیتبرادرش،یادآوری افرادی که
آلمان ش��ده ،ازدواج کرده
از سرنوشت پدرش است .از اسالم
راش��ین  14ساله بود که
است.
بر می
پدرش را بازداشت کردند.
س��ال ها طول کش��ید تا
او به یاد می
راشین متوجه شود چطور
آورد:در زندان گردند رو
“او را یک م��اه
به همین س��ادگی پدرش
نگهداشتند.سپس،پلیس به افزایش را به خاطر مسیحی شدن
دین��ی او را ب��دون هیچ
اع��دام کرده اند .در س��ال
است.
توضی��ح و یا عذرخواهی
 1990هی��چ قانون��ی در
آزاد ک��رد .م��ا خیل��ی
مجلس ب��رای الزم االجرا
خوش��حال ش��دیم .فکر
کردن مجازات اعدام برای

Hanged for being a Christian in Iran
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کردیم سختی هایش تمام
شده است” .اما پلیس شش
ماه بعد دوباره آمد و پدرش
را با خود برد.این بار او را در
مقابل یک انتخاب قرار دادند:
او می تواند از مس��یحیت و
کلیسائی که در آن کشیش
بود دست بردارد -ویا اینکه
کشته خواهد شد.
راشین با غرور به خاطر می
آورد:
“البت��ه پ��درم نپذیرفت از
عقیده اش دس��ت ب��ردارد.
او نمی توانس��ت از خدایش
دس��تبکش��د .اعتقاد او به
مسیح ،زندگی اش بود .این
عمیق ترین ایمانش بود .”
دو هفته بع��د از آن بود که
حسین س��ودمند را به پای
چوب��ه دار بردن��د و اع��دام
کردند .زندگی برای راشین،
س��ایر بچه ها ومادرش به
شدت مشکل شد.
بعضی از مسلمان ها به شدت
نسبت به افراد معتقد به سایر
ادیان -و نه فقط کسانی که
به نظرش��ان مرتد هستند-
رفتارخصومت آمیزی دارند.
آی��ت الل��ه خمین��ی گفته
است “غیرمسلمانان نجس
هس��تند ”.و تأکی��د کرده
مس��لمان ه��ا اگ��ر لباس
غیرمسلمان را بشویند ،غذا
با غیرمس��لمان بخورند و یا
حتی وس��ایل غیر مسلمان
ها را استفاده کند ،سبب ضایع شدن
طهارتآنها می شود.
خانواده راشین تحت حمایت مالی و
س��ایر کمک ها از سوی کلیسایی در
تهران قرار گرف��ت .این کمک وقتی
اهمیتبیش��تری پیدا کرد که مادر
راش��ین رفته رفته دید چشمانش را
از دست داد .سرانجام راشین توانست
ای��ران را ترک کند.اکنون او در لندن
زندگی می کند و با یک ایرانی مسیحی
دیگر که موفق به دریافت پناهندگی از

خدمات ساختمانی MRM
دارای لیسانس RBQ

 -نوسازی و بازسازی

 تغییر نما و دکوراسیونخانه
به دلخواه شما و با
استانداردهای روز
 تکمیل زیرزمین بمنظوراستفاده مسکونی یا تجاری
 گارانتی و سرویس پساز اجرا
 -به همراه تیم مجرب آشنا

مرتدان وجود نداشت.
پ��س مبن��ای قانونی ب��رای اعدام
حسین سودمند چه بوده است؟
آلکسا پاپادوریس از مجمع جهانی
مسیحیان -یک نهاد حقوقبشر که
به طور وی��ژه آزادی ادیان را دنبال
می کند -گفت:
“بع��د از انق�لاب  ،1979حاکمان
ایران می خواستند ایران را بهیک
کشور اسالمی تبدیل کنند و قوانین
سکوالر شاه را کنار بگذارند .”
”به همین دلی��ل روحانیون برای
م��واردی ک��ه در قان��ون ،مجازات
کیفری برای آن محسوب نشده و
یا رفت��ار خاصی که بهعنوان جرم
تعری��ف نش��ده ،الزامات��ی را برای
قضات درنظ��ر گرفتند که طی آن
می بایست به قوانین جزائی سنتی
اسالمیمراجعه نمایند .”
به زب��ان دیگر ،از قانون ش��ریعت
استفاده کنند .خانم پاپادوریس می
گوید:
“اینموضوع خود به خود ،مشکالتی
را پدیدآورد .زیرا حقوق اس�لامی
در قال��ب قوانین مرزبندی ش��ده
نیستند .بلکه مجموعه ای از قواعد
هستند که در طی نسل ها ازسوی
روحانیون و اندیش��مندان تعریف
شده است .این قواعد بر حسب نوع
مکتب و یا محدوده تاریخی ،دچار
گوناگونی وگاهی تناقض با یکدیگر
هستند.”
درباره حس��ین سودمند هیچ روند
استینافی طی نشد .با این اوصاف،
ظرف  18س��ال پس از اعدام وی،
هنوز هیچ اعدامقانونی دیگری برای
مرتدان به اجرا درنیامده است ،هرچند
گزارش��ات متنوعی از ناپدید شدن و
حتی قتل آن ها در دستاست.
خانم پاپادوریس می گوید:
“همزمان با افزایش تعداد افرادی که
از اس�لام برمی گردن��د ،ارتداد نیز به
نگرانی جدی برایدولت ایران تبدیل
شده است .”
منبع :ساندی تلگراف 13 -اکتبر
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

روایتی از
بریون کمپین
یک
میلیون
امضاء
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جنبشصدسالهزنانای

چطور می ش��ود
که دولت مراکش
تصمیم به تغییر
و اص�لاح قوانین
شریعت از جمله در ازدواج می
گیرد ،ولی میلیون ها زن مراکشی در
بزرگترین می��دان پایتخت ،قرآن به
دس��ت با این اصالحات مخالفت می
کنند؟
و چط��ور م��ی ش��ود ک��ه جنبش
بنیادگرایی مذهبی پروتس��تان در
آمریکا ( )1928 _ 1921که بدنبال
بازتولید س��اختار پدرس��االرانه می
باشند،بوسیلهمخالفتگستردهزنان
آمریکا به عقب رانده می شود؟
آیا وقت آن نرسیده است که به یک
آسیب شناس��ی جدی در ارتباط
با زنان و جنبش زنان در کش��ورهای
اسالمی دست بزنیم؟ حداقل می توان

کشورهای اس�لامی (به استثناء دو
مورد) برای تغییر قوانین تبعیض آمیز،
رویارویی با مذهب است.
چرا که قوانین موجود در کش��ورهای
مژگان ثروتی
اسالمی ،ریشه در دین و شریعت و به
عبارتی کالم الهی یعنی وحی دارد؟
کمپین یک میلیون امضاء با تاکید بر
اینکه تغیی��ر و اصالح قوانین تبعیض
آمیز هیچ گونه ضدیتی با مبانی اسالم
(توضیح :نوشته
ندارد ،در واقع به صورت سنتی همانند
(*)
زیر اندکی کوتاه
روشنفکراندینیباتکیهبرهرمنوتیک،
ش��ده اس��ت.
در پی آن است که با رسیدن به تعبیر
کامل ای��ن مقاله
و تفس��یری جدید از شریعت ،مذهب
را در س��ایت زیر
را دور زده و خ��ود را به حقوق طبیعی
بخوانید:
و س��کوالر متصل کند ی��ا به عبارتی
www.iran-women-solidarity.net
الهیاتی زنانه یا فمینیستی برای زنان
فراهم کند.
ب�رای من ک��ه بر خالف نوش��ین >> کمپین یک میلیون امضاء آیا براس��تی می توان از این طریق
امید داش��ت که جنب��ش زنان را
احمدی خراسانی ،کمپین  -روایتی از هیچ گونه ضدیتی با مبانی
چنان واکسینه کرد که در موقعیت
درون  -را این بار از بیرون می بینم ،این اسالم ندارد!
س��وال بارها و بارها تکرار می شود که
های حساس تاریخی مانند انقالب
چطور جنبش زنان ،همانند سیر تکامل >> چرا جنبش زنان
اسالمی ،بار دیگر واپسگرایانه عمل
نکند؟
کلی جامعه به جای آنکه خطی باشد و ایران در انقالب اسالمی
از الف به ب و ث عبور کند ،صد س��ال
آیا می توان به آینده جنبش زنان،
اس��ت که دور خود می چرخد و یا به خودکشی تاریخی می کند؟ بدون داشتن مبانی دقیق فکری و
فلسفی و یا به عبارتی مغز نظری
قول ابن خلدون ،حرکتی دوری به خود >> زنان ایران برای
گرفته است؟
ابتدایی ترین حقوق انسانی و برخ��وردی کامال دقیق و علمی
همان اندک تغییراتی که ما امروز شاهد
(بدون بازی با کلم��ات) به مقوله
آن هس��تیم ،بیشتر در بخش ساختار اش به خود می پیچد.
زنان و موقعیت آنان در کشور های
اسالمی ،امید داشت.
عینی جامعه است و در واقع از بیرون >> ما به تصحیح حافظه
به این جامعه تزریق می شود و نوآوری
آیا می توان امیدوار بود که جنبش
(ذهنی و علمی) نه در درون این جامعه فرهنگی خود (که شدیدا
زنان ،جنبشی فکری و تواما عمل
گرایانه اما با پیک��ری مدرن بوده،
به طور عام وجود دارد و نه در جنبش متاثر از دین ما است) نیاز
زنان به طور خاص.
ضد مدرن عمل نمی
و در نتیج��ه ّ
داریم.
حال س��وال را به گونه ای دیگر مطرح
کند؟
>> مادران ما در انقالب
می کنم.
جنبش زنان در قالب کمپین یک
میلیون امضاء برای برابری و تغییر
چطور ش��د که زن ایرانی در آغاز ورود اسالمی کودکان خود را
به هزاره س��وم (در انقالب اسالمی) ،با
قوانین تبعیض آمیز در ایران پس از
اینک��ه هنوز از حقوق مدنی و طبیعی در چنین جامعه ای به ِ َگل
انقالب اسالمی ،جنبشی بی سابقه
است.
معمول در جهان مدرن برخوردار نبود ،نشاندند!
همان اندک آم��وزه ای از آزادی را که
از این نظر بی سابقه ،که فعاالن آن
از برخورد با مدرن آموخته بود ،به این
اغلب از زنان و مردانی تشکیل شده
سادگی وا نهاد؟
اند که به دلیل سن پائین در زمان
با مروری کوتاه به تاریخ  50ساله اخیر با از بی��ن عوامل متع��دد آن (محیطی ،انقالب اسالمی ،نه تنها هیچ مشارکتی
حضور جنبش های مذهبی و در نهایت تاریخی و اقتصادی ،بومی) به مهمترین در آن نداشته اند ،بلکه اغلب پس از آن
بنیادگرایی دینی ،این سوال پیش می عام��ل یعن��ی اعتق��ادی ،ایمانی که بدنیا آمده اند.
آید که چطور می ش��ود ،جنبش زنان مشترک در بین کش��ورهای اسالمی آنان فاصله زیادی از پ��دران و مادران
با حمایت بی سابقه از خطوط فکری است ،نظر کنیم.
انقالبی خ��ود گرفته و ناچار ش��دند،
مذهب��ی ،بارها و بارها ب��ه خود آزاری ***
فاجعه ای را که والدین ش��ان به دلیل
خود می پردازد و در نهایت در انقالب
بدفهمی خ��ود از مدرن به ب��ار آورده
اسالمی خودکشی تاریخی می کند؟
بدون ش��ک بزرگترین چالش زنان در اند ،جبران کنند .اما جبران این فاجعه
فرهنگی که با انقالب اس�لامی ،خود
به یاد آن روزها نوشتم:
را در تمامی ابعاد (سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی) نش��ان داد ،ارزان صورت
فراموشم نکن
نمی پذیرد.
کتاب خاطرات زندان عفت ماهباز
بس��یاری از این فعاالن ج��وان یا در
زندان به سر می برند ،یا پرونده های
برنامه ای با حضور عفت ماهباز
قطوری در دستگاه های قضایی دارند
در مونتریال در ماه نوامبر
و یا ه��ر لحظه ب��ه عناوین مختلف
در این برنامه به پای صحبت های نویسنده و بحث و گفتگو پیرامون این کتاب تهدید می شوند.
جدید خواهیم نشست
بعد از انقالب اسالمی ،قوانین اسالمی
جزئیات مکان و زمان این برنامه در شماره بعدی به اطالع خواهد رسید
به طور گس��ترده تری در حوزه های
مدنی و قضایی به اجرا در آمد و بدنبال
اجنمن زنان ایرانی مونتریال
آن ذهنیت اجتماعی ایرانی -اسالمی

نسبت به زن و نقش
او را در جامع��ه ،که غالب��ا بر بدن زن
متمرکز اس��ت ،بیش از پیش تقویت
کرد.

در اینجا بخشی از قوانین تبعیض آمیز
را با توجه به مطالبات کمپین مرور می
کنیم :
 ب��رای ازدواج دخت��ران باکره (در هرس��ن و درجه تحصیلی که باشند) به
اجازه پدر نیاز است.
زنان با ازدواج بخشی از حقوق خود را
از دست می دهند .چون تعیین محل
زندگی ،اجازه س��فر و خروج از کشور
فقط با موافقت همسر امکان پذیر است
و آنان حتی ش��غل خود را در صورت
عدم رضایت ش��وهر از دست خواهند
داد.
زنان ایرانی بدون اجازه وزارت کش��ور
نمی توانند با ف��ردی غیرایرانی ازدواج
کنن��د ،در حالیکه برای م��ردان این
محدودیت وجود ندارد.
با ازدواج با فرد غیرایرانی ،کودکان آنان
از تابعی��ت ایرانی محروم می ش��وند.
در ح��ال حاض��ر حدود یکص��د هزار
کودک در ای��ران وجود دارند که فاقد
شناسنامه هستند ،چرا که پدران آنان
از افغانستان ،عراق و یا محصول رابطه
به اصطالح نامشروع هستند.
به عبارتی این کودکان از حق تحصیل
و دیگر امکانات اجتماعی محروم شده
اند .طبق قانون ،طالق حق انحصاری
مردان اس��ت و هر وقت که اراده کنند
می توانند زنان خ��ود را طالق دهند،
ولی چنانچ��ه زن درخواس��ت طالق
داشته باش��د ،غالبا غیرممکن است و
در آخر اگر با وجود دالیل قانع کننده
موفق به طالق شود معموال از حق خود
چون مهریه می گذرد.
با طالق ،زنان حق ِحضانت و یا همان
حق سرپرس��تی بر فرزندان خود را از
دست می دهند و والیت و سر پرستی
فرزند او به پدر فرزن��دان و در صورت
مرگ پ��در به جد پ��دری واگذار می
شود.
چن��ا نچه به دالیلی مادر سرپرس��تی
فرزن��دان را ب��ه عه��ده بگی��رد اداره
سرپرستی زیر نظر دادستان بر کار های
مادر نظارت تام خواهد داشت.
طب��ق قانون مردان م��ی توانند  4زن
عقدی و بی نهایت زن صیغه ای داشته
باشند.
سن مسئولیت کیفری برای دختران
 9س��ال و برای پسران  15سال است
و چنانچه مرتکب جرمی شوند مطابق
یک بزرگسال مجازات می شوند.
به طور مثال اگر مرتکب قتل شوند در
زندان تا سن  18سالگی نگهداری می
شوند و بعد اعدام می شوند.
مطابق قانون ارزش جان زن نصف مرد
اس��ت ،لذا دیه ای که برای زن در نظر
گرفته می شود ،نصف مرد است.
در ارث ه��م وضع بدین گونه اس��ت،
دختران نصف پس��ران از والدین خود
ارث م��ی برند .در هنگام ش��هادت در
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دادگاه نی��ز در بعضی
موارد یا اجازه شهادت
ندارن��د و ی��ا چنانچه
شهادت آنها پذیرفته
شود ،نیاز به دو شاهد
زن اس��ت که برابر با
یک مرد شناخته می
شود.
یکی دیگ��ر از قوانین
تبعیض آمی��ز همانا
قانون��ی اس��ت که به
مرد اج��ازه می دهد
هر گاه همس��رش را
در همبستری با مرد
دیگری ببیند می تواند
او را به قتل برس��اند و
در ای��ن م��ورد قانون
قات��ل را مجازات نمی
کند.
(به عن��وان مثال 20
درصد از قت��ل ها در
ای��ران ،قت��ل هایی با
دارید؟!
انگیزه ناموس��ی و جنسی می باشند .آن جایی که حقوق بشر اعالم می کند
مطابق تحقیقی که انجام ش��ده است که همه انسانها برابر و با حقوقی یکسان
حدود  90درصد از مردانی که همسران متولد می ش��وند .جای آن نیست که
خود را کش��ته اند به دلیل بدگمانی و مروری بر سوره های احزاب ،نور ،نساء
شک و توهم نس��بت به همسرانشان و ...داشته باشیم.
بوده است).
در واقع این تبعیض جنسیتی در کالم
چنانچه پدری دخترش را بدلیل مسائل الهی نهادینه شده است .آنجا که آقای
ناموس��ی به قتل برس��اند از مجازات مطه��ری ،نماینده ته��ران در مجلس
قصاص معاف می شود و یا حداکثر به فری��اد می زن��د که تع��دد زوجات از
 10سال زندان محکوم می شود.
افتخارات اسالم است! در واقع حقیقت
قوانین تبعیض آمیز دیگری را می توان تلخی را در ارتباط با عدالت خداوند در
از جمله حجاب (اجباری) ،همس��ان متن الهی می گشاید.
نب��ودن ش��انس در مش��ارکت های مش��کل این اس��ت ک��ه ،چنانچه ما
سیاس��ی و امور کشوری ،ارتقاء پست ،بخواهیم به اسالم و مبانی اسالم کاری
عدم بهره مند شدن فرزندان از حقوق نداشته باشیم ،متاسفانه اسالم با ما کار
بازنشستگی مادران و غیره یاد کرد.
دارد و با حقوق اسالمی مندرج در قرآن
در مورد قانون سنگس��ار هم اغلب در و ادام��ه آن در فقه ،تمامی جنبه های
مورد زنان اجرا می شود تا مردان.
زندگی ما به ویژه زنان را سامان داده و
در واق��ع تمامی موارد فوق بر اس��اس برای آن برنامه دارد.
مبانی انسان شناسی و جهان شناسی اگ��ر به راس��تی بدنبال تئ��وری های
ای استوار است که دقیقا در قرآن پایه فمینیستی به دلیل موقعیت ویژه ایران
ریزی شده است و فقه تنها ادامه آن می نیستیم چرا که کاربردینیست ،حداقل
باشد .یعنی بر اساس پارادایم تکلیف و ببینیم که اس�لام و قوانین اسالمی و
مبتنی بر خدامحوری .در حالیکه ما در ترس از جهنم چه بر سر توسعه فکری
حقوق طبیعی و سکوالر با پارادایم حق بخشی از بش��ریت یعنی زن مسلمان
(حقوق) روبرو هس��تیم که مبتنی بر آورده است.
انسان محوری است.
اساس فلسفه فمینیس��تی بر برابری
به آیه  223س��وره بقره «زنان ش��ما زن و مرد در همه ابعاد زندگی بود که
کشتزار شمایند »...نظر کنیم ،در آیه توسط جنبش های زنان در قرن  18و
 230_ 228دقیقا بر برتری مردان بر  19به راه افتاد.
زنان تاکید شده است.
نبای��د فراموش کنیم که جنبش زنان
آنجایی که برای نزدیکی با خداوند بر اساس��ا بر پایه یک تئوری فلسفی به
پرهیزکاری تاکید می شود و منظور از حرکت در آمد .فلسفه ای که در دوران
پرهیزکاری رعایت حقوق نابرابر انسانی روشنگری در حقوق طبیعی خود را باز
است که تحت
عنوان شریعت
در قرآن فرمول
بندی و اجرای
آن واجب شده
زمان :یکشنبه  2نوامبر
است.
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----از ای��ن تض��اد
به همه شما خوشامد میگوییم.
واض��ح تر جای
دیگ��ر س��راغ
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
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ر محصص

اردشی

محصص؛

وقایعنگار

کارهای

یرحم
عصری بـ 

دویچه وله :اردشیر محصص ،کاریکاتوریست
ایرانی ،در ش��امگاه 18مهرماه ،در س��ن 70
سالگی در نیویورک درگذشت.
احمد شاملو ،در بارهی او گفته بود:
ف اصراری ک ه در
«طرحهای محصص ،برخال 
نامگذاری آنها کردهاند ،کاریکاتور نیس��ت،
چراک ه ریشخند نمیکند و با دیدی طنزآلود
یا هوچی بر کاغذ نیامده است .اگر آدمکهای
ت ک ه
ن اس 
اردش��یر مسخرهاند ،ن ه ب ه خاطر آ 
ت
ش آنها مس��خرگی بوده اس 
منظور از نمای 
ن پای ه جدی و راس��تگو
 هرگز مردی تا بدی ن
ف انسا 
نبوده! -او لودگی نمیکند و ب ه ش��ر 
ت
ت ک ه ب ه دس�� 
ن اس�� 
ن معتقدتر از آ 
ب��ود 
ت بگذراند یا هنرنمایی
ن انس��ان ،وق 
انداخت 
ن
کند .محصص پژوهندهای جدی و اندوهگی 
ت ک ه ش��وربختیها را میکاود و در برابر
اس 
ت انسان ،میایستد
ن بر سرنوش 
تحمیلشدگا 
ن میپردازد»...
و ب ه کندوکاو شخصیتشا 

اولیه

محصص همواره با نگاهی انتقادی و هوشیار
به مسائل جامعه مینگریست و آثارش را نیز
ب��ا همین دید میآفرید .ای��ن آثار و طرحها،
ی
ب هفته” ،در روزنام ه 
پس از تعطیلی “کتا 
ن منتشرشدند .مضمون کارهای او را در
کیها 
ن بیعدالتی ،خشونت،
این برهه ،مسائلی چو 
ت و ...تشکیل
گرسنگی ،استعمار ،تراک م جمعی 
میدادند.
ناگفته پیداست که روزنامههای رایج آن زمان،
پذیرای چاپ چنین آثاری نبودند .او هرچند
مدت��ی نیز ب��ا روزنامهی فکاه��ی “توفیق”
ن
همکاری داش��ت ،ولی نش��ریات فکاهی آ 
زمان را ( ،)۱۳۵۲روزنامهها و هفتهنامههایی
ل و خنکی حتی
ت ابتذا 
میدانست که «از شد 
ل نگاهکردن» هم نیس��تند .او معتقد بود،
قاب 
ک وقای ع
ک هنر رپرتاژ اس��ت ،ی 
«کاریکاتور ی 
ن آنچ ه را میبینم ،میکشم .بهنظر
نگاری .م 
ک عصرند».
ن کاریکاتورها ،اسناد ی 
م
ن
محصص ،نمونههایی از این اسناد را در اولی 
ی طرحهایش ب��ه نا م “کاکتوس”،
مجموع ه 
در سال  ۱۳۵۰منتشر ساخت .این کتاب در
ظرف دو ماه نایاب شد.

درگذشت

بعدها
ب��ه
دلی��ل تهدیده��ای
ساواک ،محصص ،به نیت مهاجرت موقت،
ای��ران را ت��رک کرد و پس از چند س��فر به
خارج ،سرانجام در نیویورک مستقر شد .پس
از مهاجرت ،گهگاه ،برخ��ی از آثار محصص
که اغلب “بیآزار” تشخیص داده میشدند،
در روزنامهی کیهان و به بهانههای گوناگون
بهچاپ میرسید؛ از جمله به مناسبت برپایی

بهزاد قیامی
در مونترال هیچ خبری نیست.
کنس��رتهای ایران��ی اکث��رأ در ات��اوا برگزار
میشوند.
و تع��داد برنامه های س��رگرم کنن��ده برای
هموطنان ایرانی مونترال بسیار کم شده اند.
آیا هیچ وقت از خودتان سؤال کردید که چرا
در مونترال خبری نیست؟
اگر هم بندرت خبری هس��ت ،جز شکایت
میهم��ان و ناهماهنگی ه��ای میزبان چیز
دیگری دیده نمیشود.
البته این دو نکته آخ��ر را که ذکر کردم ،در
خون ما ایرانیان است.
چه در مونترال ،چه در تورونتو و چه در لوس
آنجلس اگر به برنامه های ایرانی بروید ،خیلی
هامینالند:
“این چه وضعشه؟ با این قیمت باال حتی یک
ذره تخمه آفتابگ��ردون هم به ما ندادن .غذا
که افتضاح بود .عالوه بر اون میزی هم که با
ما دادن جاش بد بود .آره ،ما به جای ساعت
هشت شب که آغاز برنامه بود ساعت ده وارد
مجلس ش��دیم ،ولی اینکه آق��ا دیر اومدید
همش بهانه س��ت .ما جای خوب می خوایم

جنبش زنان
ادامه از صفحه پیش24 :
یافت.
حق��وق دنیوی یا به عب��ارت بهتر عقالنیتی
که با تکلیف الهی به نبردی خستگی ناپذیر
برخواسته بود و تمامی حوزه های تقدس را
با عقالنیت خود ش��خم زد .اما در حوزه علم
هیچ��گاه به توجیه آن نپرداخ��ت و این کار
ایمانی را به حوزه الهیات واگذار کرد.
اساسا سطح مبارزات جنبش های فمینیستی
در اروپ��ا با کش��ورهای اس�لامی با هم فرق
دارند.
جنبش های فمینیس��تی در غرب ،در حال
نظریه پردازی های نوین هستند و در حول
و حوش مس��ائلی چ��ون پورنوگرافی ،ختنه
زنان در آفریقا ،و زن و جهانی شدن ...مشغول
فعالیت می باشند ،در حالیکه زنان ایران ،در
آغاز ورود به هزاره سوم ،برای بازیابی ابتدایی
ترین حقوق انس��انی خود و به دور از مسائل
مرب��وط به زن و جهانی ش��دن ،به خود می
پیچد.

و ...و.“ ...
آهنگها ،قیمتهای خود را چنان باال برده اند،
این در خون و فرهنگ ماست و غیرقابل تغییر .که چاره ای بجز باال بردن قیمت و کم کردن
ولی فکر نمیکنم که خون اهالی اتاوا یا تورنتو برنامه ها در شهرهای کوچکتر خارج از ایران
غلیظ تر از اهالی مونترال باشد.
باقی نگذاشته .قیمت کنسرتها و برنامه
چون در این دو ش��هر ،همواره آخرین های تفریحی هم که –حتما!! -نباید باالتر
برنامه های مختلف در محلهای
از  20دالر باشد؛ وگرنه داد همه در خواهد
تفریحی مختلفبرای هموطنان پر کاهی آمد و سالن هم خالی خواهد ماند.
ایرانی وجود دارد و قیمت باال و که کمر ولی خ��وب ما هنوز انجمنهای فرهنگی
جای بد ،از رفتن آنها به برنامه ها
مونترال را داریم که با بودجه خیلی کم،
جلوگیری نمی کند.
شتر را حاضر به برنامه ریزی هستند و با حداقل
پس چ��را در مونت��رال خبری شکست! امکانات و با س��وژه “برنامه فرهنگی” از
نیست؟
هنرمندان مونترال��ی کمک می گیرند.
برنامه گذاران اصلی شهر (البته
بیچاره هنرمند مونترال��ی هم به خاطر
بغی��ر از آن کالهبردار ش��یاد و
عالقه همیشه با آنها کنار میاید که البته
ف��راری) دیگر حاضر به دعوت از خوانندگان آنهم دیگر کمتر به چشم میخورد.
ایران��ی نیس��تند و فقط برای عید ن��وروز و مس��ائل سیاس��ی و غیره مثل مسئله رنگ
کریس��مس ،آن هم به زور ،شاید برنامه ای و عالم��ت پرچم و مس��ائل ش��خصی بین
ترتیببدهند.
مسئولین ،نه تنها انجمن ها را متحد نکرده،
جن��گ و جدال برنامه گذاران با یکدیگر هم بلکه به شکس��تگی و چند دسته گی بیشتر
مشکالت را بیش��تر نموده .آخه ما ایرانی ها درمیان آنها دامن زده.
فقط شنبه شب را روز شادی و تفریح میدانیم ولی دوس��تان ،اگر در مونترال خبری نیست
و برنامه گذاران هم همه س��ر شنبه ها دعوا و اگ��ر بعضی ها دیر ب��ه مجلس میروند و یا
دارند.
از قیمت و کیفیت برنامه می نالند ،اقأل ادب
جدیداً ،برخی از گروه های غیرمونترالی هم را رعای��ت میکنند و الت بازی و فحش های
به برنامه گذاران مقیم مونترال اضافه شده اند رکیک به هنرمندان هرگز نمیدهند.
که باعث دلسردی برنامه گذاران مونترال هم البته دعواهای کوچک در برخی از برنامه ها
شده اند.
دیده میشود که دلیل آن بدمستی جوانانی
یکی نیست به این ها بگوید در مونترال هیچ اس��ت که خ��ون داغ و طغیانگ��ر جوانی در
پلنگی روی گنج نخوابیده! اصأل آقا ،گنجی وجودشان می جوشد .این امری طبیعی ست
در کار نیست ،چه برسد به پلنگ .خوانندگان و مس��ئله به هنرمندی ک��ه در حال اجرای
لوس آنجلسی هم با دایر شدن دوبی و الس برنامه اس��ت و سعی به شاد کردن و سرگرم
و گاس به عنوان محل اصلی درآمدش��ان و کردن جمع دارد نیز مربوط نمیشود.
رایج شدن اینترنت و دسترسی جهانی مردم به همین دلیل من ه��م در خیال خود فکر
به آهنگها و داونل��ود (دزدی!!) کردن مجانی میکردم که الت بازی دیگری مرده است.
.................
جنب��ش زن��ان،
جنبشی اجتماعی
است و از سایر جنبش ها هم از لحاظ فرم و
هم از لحاظ محتوا جدایی ناپذیر است.
به عبارتی ه��دف ،تالش برای درهم ریختن
س��اختار و هنجارهای مس��لط بر جامعه و
سامان دادن آن به گونه ای دیگر است تا در
آن ،انس��ان بتواند آزاد زندگی کند .لذا نمی
توان صرفاً عملگرا بود ،یا به عبارتی موقعیتی
و خواسته محور عمل کرد و به دالیل هر چند
موجه (مانند شرایط سخت سیاسی داخل) از
بحث های تئوریک و نظری و موضع گیری
علمی ،صریح و بی پرده فاصله گرفت.
نمی توان از سر صورت مسئله پرید و بحث
را همیش��ه از خانه دوم و سوم شروع کرد و
اساس را مسکوت و حل نشده باقی گذاشت.
این تجربه ای است که جنبش زنان در تاریخ
خود با آن بیگانه نیس��ت ،حتی در خواسته
محور بودن خ��ود ،و دیدیم که مادران ما در
انقالب اسالمی چگونه آسان دست آوردهای
خود را وانهادند و به چه سمتی حرکت کردند
و م��ا را ،یعنی کودکان خود را در چه جامعه

نمایشگاهی در نیویورک یا انتشار آثارش در
روزنامهینیویورکتایمز.
اقامت اردشیر محصص در آمریکا ،از قدرت
کار و کوبندگ��ی و گزندگ��ی کاره��ای او،
نکاست.
منتقد روزنامهی “نیویورک آبزروز” در مورد
کارهای این دورهی او مینویسد:
«این فاصل��هی جغرافیایی ،اگر هم تأثیری
داش��ت ،بر وضوح بیش��تر نگرش انتقادی او
اثر گذاشت .نتیجه ،طرحهایی کوبندهتر و به
طرز غریبی شورانگیز بود .ظرافت شیوه ،چه
آن واحد خشم
تصویری و چه سیاس��ی ،در ِ
را در برگرف��ت و تقویت کرد .آقای محصص
ِ
پرداخت او،
به شاعری نامحتمل بدل ش��د.
سبکتر و برندهتر شد».
در سالهای دههی هشتاد ،محصص سبک
کار خ��ود را اندک��ی تغیی��ر داد و ب��ه خلق
کالژهائ��ی پرداخت که در آنها بیش��تر از
فتوکپی عکسهای س��یاه و سفید کارهای
پیشین خود استفاده میکرد.
ش از هر چیز ،به
این تغییر س��بک ،شاید بی 
دلیل بیماری پارکینس��ون بود که او در این
ن کارها
زمان به آن مبتال ش��ده ب��ود .در ای 
محصص ،ولی ،صحنههای اعدام و شکنجه را
با جزئیات تکاندهنده و مؤثرتری به تصویر
کشیده است.

او ت�ا پایان عم�ر “وقایعنگار عصر”
خود باقی ماند.

درمونرتیالخربینیست؟؟!!

خداحافظی
دی جی کوالک
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ای به َِگل نشاندند.
ما به تصحیح حافظه فرهنگی خود که شدیدا
متاثر از دین ما است ،نیاز داریم.
رس��یدن به الهیات زنانه با تکیه بر فتواهای
علم��ای دینی و ب��دون عب��ور از بحث ها و
گفتمان های علمی دقیق و روشن که متکی
بر عقل انتقادی و روشی خردگرا باشدِ ،خرد
و مغز نظری ما را همچنان الغر نگاه خواهد
داش��ت؛ و بدلیل همین ِخرد الغر و ضعیف
اس��ت که جنبش آس��یب پذیر و آفت پذیر
باقی خواهد مان��د و در نهایت بین جهنم و
بهش��ت در انقالب اس�لامی ،بهشتی را می
پذیرد که عین جهنم اس��ت .بیش از نیمی
از طرف��داران و حامیان جنبش های دینی و
بنیادگرایی مذهبی را زنانی تشکیل می دهند
که از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم
هستند .آنها از اعتقادی حمایت می کنند که
دقیقا تحقیر آنان و محرومیت از ابتدایی ترین
حقوق انسانی را مشروع ساخته است و در این
راه حتی کودکان خود را نیز قربانی می کنند.
آیا تا بحال جنبش از خود سوال کرده چرا؟
****

طنـــــز
خرسندی
عاصی از انسان شدم،
دیو و دَدم آرزوست

(سرودهی تازه) تقدیم به استادم،
خانم دکتر شاداب وجدی (خنجی)
-----------------------------------من که ز ُخردی شدم منزجر از دیو و دد
گفته به من مادرم قصهی دیوان بد
من که نمی خواستم صحبت شان تا ابد
گـل سرسبد
حال برایم شدند هر دو ُ
دولت دیدارشان کاش میسر شود

عاصی از انسان شدم ،دیو و ددم آرزوست
آنکه بدون ریا میدردم آرزوست

وحشتی از نام دیو بود مرا پیش ازین
حال نترسم اگر کرده به راهم کمین
دیو نکرد آنچه من دیدهام از اهل دین
دیو جنایت نکرد بهر خدا در اوین
کـ َندم از زمین
فرض که با شاخ خود می َ

غیر اوین هرکجا میبردم آرزوست
عاصی از انسان شدم ،دیو و ددم آرزوست

ترس من از دد ولی بود بسی بیشتر
حال همه ترس من هست ازین دور و بر
دد ننماید کمین پشت حقوق بشر
دد نزند خلق را موشک غران به سر
دد ز گوانتـــانامو ،نیز ندارد خبر

زهی خیال باطل!
با کمال تأس��ف ،چند روز پیش به من ثابت
شد که در خیاالت خام بوده ام.
در یک برنامه خصوصی (دوس��تان لطفاً فکر
گرچه که من می کنم حرف بزرگان قبول
نکنید...این مسئله به هیچ انجمنی ربط ندارد
لیک ازین دیو و دد هیچ نباشم ملول
و در مجالس عمومی اتفاق نیفتاده) دوستان
دیو ز جیب کسان هیچ ندزدیده پول
لوس انجلسی به من ثابت کردند که در اشتباه
دزدِ زمین نیست دد ،بیخبر از عرض و طول
بودم.
این دو بلد نیستند مثل بشر این اصول
سخن را کوتاه کنم...
همدلی این دوتن نابلدم آرزوست
بروی��م به اصل مطلب و دلیل اینکه چرا این
عاصی از انسان شدم ،دیو و ددم آرزوست
مسائل را مطرح کردم .لیوانی بود که به تدریج
در آن آب ریخته میش��د .هیچوقت پر نشده
دیو کجا دد کجا مثل بشر کار کرد
بود.
در طلب گاز و نفت حملهی خونبار کرد
گذشت زمان نیز مقداری از آب لیوان را بخار
یا پی ُخمس و زکات این همه کشتار کرد
میکرد .ولی ب��ه تدریج مقدار آبی که در این
یا عرب از خانهاش رانده به اجبار کرد
لیوان ریخته میش��د ،بیشتر شد بطوری که
یا به یهودیکشی آن همه اصرار کرد
باالخره ش��خصی پارچ پر از آب کثیف و گل
پس اگر این دو بدند ،هرچه بدم آرزوست
آلودی را در این لیوان ریخت.
عاصی از انسان شدم ،دیو و ددم آرزوست
حاال هم این لیوان دیگر قابل استفاده نیست.
دی جی کوالک به دلیل مسائلی که در چند
چند تنی بدسرشت گشته به دنیا سوار
روز گذش��ته پیش آمد و همچنین به دلیل
از غم شان میزنند مردم دنیا هوار
مسائل مربوط به سالمت (از جمله آرتروز) از
خاطر ما تا شود جمع درین روزگار
این تاریخ بازنشسته می شود.
از دد و از دیو هست چشم مرا انتظار
نه دی.جی .در مجالس ،نه عروسی ،نه مقاله،
تا بخورند این وسط ،هرچه سیاستمدار!
تئاتر و وبسایت و غیره.
زین دو بزرگ ،این کمک ،این مددم آرزوست
فقط زندگی شخصی.
عاصی از انسان شدم ،دیو و ددم آرزوست
باالخره ،هر چیزی پایانی دارد...
----------------اینهم پایان کار دی جی کوالک......
ب��ا ع��رض تش��کر از هم��ه
عالقمن��دان به کارهای من و با
سرانه مطالعه در ایران:
آرزوی موفقیت برای همه شما
دوستان
روزی  ۱۰دقیقه!
The End/Fin
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی اعالم کرد
که سرانه مطالعه کتاب در ایران ،به طور میانگین  ۱۰دقیقه در
شبانهروز است.
(*) کمپی��ن یک میلیون محس��ن پرویز ،این آم��ار را منهای مطالعه کتابهای درس��ی،
امضاء بعد از تجمع زنان در  22مجالت و مقالههای علمی اعالم کرده است.
خ��رداد  1385در میدان هفت به گزارش ایرنا ،پرویز گفت ،افزود :س��رانه کتاب در دهه گذشته
تی��ر و برخورد دولت ب��ا آن ،در حدود دو تا سه دقیقه بوده است.
 5ش��هریور همان سال (سه ماه آمارهای رس��می در ایران ،از باس��واد بودن بیش از  ۸۵درصد از
بعد) ،با هدف پیگیری مطالبات جمعیت این کشور حکایت دارند.
حقوق��ی خ��ود ،رس��ما اع�لام آقای پرویز همچنین علت پایین بودن سرانه مطالعه در کشور را
«در دسترس نبودن و بهروز نبودن کتاب» عنوان کرده است.
موجودیت کرد.
اس��تراتژی کمپین روش چهره بر اساس آمارهای موجود ،هماکنون در کتابخانههای ایران بیش از
به چهره (گفتگو با مردم در هر دو میلیون کتاب ،چهار میلیون نشریه ۳۰۰ ،میلیون نسخه سند و
جای ممکن) ب��ه همراه تهیه و حدود  ۵۶هزار نسخه خطی موجود است.
پخش جزوه های آموزش��ی در خبرگزاری فارس هم سوم بهمنماه سال گذشته اعالم کرده بود
مورد تاثیر قوانین موجود ایران که بودجه ترویج کتابخوانی در س��ال  ۸۷از سوی وزارت ارشاد
بر زندگی زنان است .کمپین با دول��ت احمدین��ژاد ۲۷ ،درصد
تبدیل کردن ای��ن مطالبات به نسبت به سال  ۸۶کاهش داشته
خواستی همگانی ،مسئوالن را به است.
تغییر قوانین ترغیب کرده و آنان گفتنی اس��ت در کان��ادا طبق
را به اجرا و رعایت کنوانس��یون اداره آم��ار معدل خواندن کتاب
 4ساعت و نیم در هفته (تقریبا
های بین المللی وادار می کنند.
معادل  40دقیقه در روز) است.
این رقم از سال  1991تغییری
نکرده است.
حبس به زندان او تا ابدم آرزوست
عاصی از انسان شدم ،دیو و ددم آرزوست
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خواهران
َحـ(هـ)راست
وعشق ایرانیان
به آرایش
روی پیشخوان مغازه پرشده از رژ لب
هایی با مارک های مشهور( کالرنینز،
شانل و  ،)...حدود  45ساله به نظر می
رسد یکی یکی رژلب ها را وارسی می
کند و هر بار بعد از بس��تن در آن ها
رو به فروش��نده می کند و زیر لب غر
می زند:
« نه ،دنبال یک رنگ نارنجی خاصم،
این ها نیست»
بع��د از اینکه از پیدا ک��ردن رژلبی با
رنگ نارنجی خاص ناامید می ش��ود
بقیه لوازم آرایش هایی را که انتخاب
کرده ،به سمت دیگر پیشخوان هول
می دهد تا فروش��نده آنها را حساب
کند و توضیح می دهد که:
«فکر کنم هم��ه ی خانم های ایرانی
عاشق زیبایین ،من خودم هم همیشه
دوس��ت دارم قشنگ باشم ،به همین
خاطر هم سعی می کنم بهترین مارک
لوازم آرایش را استفاده کنم و بیشتر
از هرچیزی هم برایش خرج می کنم
با اینک��ه خیلی گرونه و برای هر کرم
حدود 150هزارتومن باید هزینه کرد
اما با این همه فکر می کنم ارزش��ش
را داره».
در ای��ران دیدن زن��ان و دخترانی که
صورتهایش��ان را با انواع و اقسام لوازم
آرایش درس��ت کرده اند چیز تعجب
آور و دور از انتظ��اری نیس��ت؛ خط
چشم های عجیب یا سایه های چند
رنگ با فرم و نقش های مختلف ،که
دیدن��ش آدم را حیرت زده می کند و
به فکر می اندازد که چقدر برای چنین
آرایش هایی زمان و هزینه صرف شد؟
یا اصوال چرا باید گروهی تا این اندازه
به آرایش چهره خود اهمیت بدهند؟

میلیونها نفر در روز
جهانی شسنت دست
شرکت کردند

روز  15اکتب��ر ،دهها میلیون کودک
در سراسر جهان روز جهانی “شستن
دست” را برگزار می کنند.
انتظار م��ی رود بیش از  120میلیون
کودک از پنج قاره جهان (هفتاد کشور
در مجموع) در این برنامه بهداش��تی
جهانی شرکت کنند.
میلیون ها کودک از کابل افغانستان تا
کراچی پاکستان و از دهلی نو در هند
تا دکای بنگالدش در این کار گروهی
شرکت دارند.

س��عید (فروشنده
مغ��ازه) در حالی که با یک
دست در مغازه را باز کرد و با دست
دیگر کیسه های حاوی لوازم آرایش
را به س��مت خانم خریدار دراز می
کند منتظر می مان��د تا او کامال از
جلوی مغازه ناپدید شود «خانم ها
خیلی خوب��ن ،به راحتی خرید می
کن��ن» و در حالی که خنده بلند و
شیطنت آمیزی سر داده چشمکی
می زند و دنبال حرفش را می گیرد
که« :یک ذره اول سخت می گیرن
اما وقتی بیفتن روی دور خرید آن
وقت خیلی خوب خرید می کنن»
جعبه ه��ای کوچیک و بزرگ لوازم
آرای��ش را که این طرف و آن طرف
پیش��خوان رها شد مرتب می کند
ادامه م��ی ده��د «ارزون ترین لوازم
آرایش ها کره ای هستن مثل مارک
اتود و گرون ترین ها کلینیک ،النکوم،
دیور و  ...اما به هر حال کم کمش اگر
کس��ی بخواد یه ریمل هم بخره باید
 10هزارتومن هزینه کنه»
برای ع��ده ای هم اختص��اص دادن
قسمتی از در آمد ماهیانه برای خرید
لوازم آرایش امری طبیعی به حساب
می آید .فریبا  40ساله که مشغول نگاه
کردن به ویتری��ن یکی از مغازه های
لوازم آرایش فروش��ی در مرکز ش��هر
است در این مورد معتقد است:
«اصوال یک سوم درآمدم را برای آرایش
می زارم چون من هم مثل اغلب خانم
های ایرانی زیبایی را دوست دارم هر
چن��د االن دیگه آرایش کردن ش��ده
چشم و هم چشمی»
به اعتق��اد گروهی ،اس��تفاده از لوازم
آرایش در ایران ب��ه پدیده ای خاص
مبدل شده است که برخی زنان بدون
استفاده از آن حاضر نیستند در جامعه
و حتی در مراکزی که به نوعی اجبار
وجود دارد که از اینگونه لوازم استفاده
نشود ،حضور پیدا کنند:
«هر چند روز یکبار جلوی در ورودی
خواهران ،ماموران حراست می ایستن
و اجازه نمی دن کس��ایی که آرایش
دارن وارد بشن»!
ای��ن حرف ه��ا را مریم  24س��ال در
حالی می گوید که سعی دارد با جلو
کشیدن مقنعه اش کمی آرایشش را
مخفی کند تا ش��اید بتواند به راحتی
وارد دانشگاه شود.
او م��ی گوید « :حاضر نیس��تم بدون
آرایش از خونه بیرون بیام  ،حتی برای
دانش��گاه آمدن .اغلب دانشجوها هم
آرایش می کنن خیلی کم اتفاق می
افته کسی را ببینی که بدون آرایش از
خونه بیرون آمده» .
مریم  25ساله ،فروشنده یکی از لوازم
آرایش فروش��ی های خیاب��ان وزرای
ته��ران ،دلیل اس��تقبال فراگیر برای
استفاده از اقالم مختلف لوازم آرایش
در میان ایرانیان را در محدودیت های
پوشش��ی که برای آنان وج��ود دارد

مقامات سازمان ملل متحد می گوید
هدفش��ان از برگ��زاری روز جهان��ی
“دس��ت شس��تن” ،ترغیب کودکان
و بزرگس��االن سراسر جهان به توجه
به عادات بهداش��تی آنها و همچنین
افزایش این عادت هاست.
ترز دولی ،مشاور ارشد برنامه بهداشت
و پاکیزگی یونیسف (صندوق کودکان
س��ازمان ملل) ،می گوی��د“ :پیامی
که ما س��عی داریم به گوش کودکان
و بزرگترها برس��انیم این اس��ت که
شستشوی دس��ت با آب و صابون در
مواقع ضروری مانند پیش از پخت و
پز و آم��اده کردن مواد خوراکی ،قبل
از غ��ذا خوردن و بع��د از توالت رفتن

جس��تجو می
کند .او می گوید:
«به خاطر اینکه فقط گردی صورتشون
بیرونه س��عی می کنن این قس��مت
بهترین حالت را داشته باشه .به همین
دلیل هم هست که اینقدر بینیشون
را عمل می کن��ن در صورتی که اگر
می تونستن زیبایی های اندامشون را با
لباس پوشیدن نشون بدن شاید اونقدر
تمرکز روی صورتشون نمی کردن»
طـره های َلـخت و مشکی موهایش
ُ
روی هم می لغزند و از کنار روس��ری
زرد رنگ بیرون م��ی ریزند .هر بار با
عجله س��عی می کند بخشی از موها
را به زیر روس��ری باز گرداند اما ناکام
می ماند.
برای گروهی از همس��ن و سال های
نیلوفر  20س��اله هم آرایش کردن به
نوعی تفریح و از راههای جلب توجه
برای جنس مخالف مبدل شده:
«این کار را می کنن چون تو دلشون
عقده ش��ده ،می خ��وان جلب توجه
کنن چون هی��چ تفریحی ندارن .این
یه جوری براشون تفریحه و یکی دیگه
هم اینکه پس��رهای ایرونی این جور
دخترها را بیشتر دوس دارن».
اما طی چند س��ال گذش��ته در ایران
آرایش و استفاده از لوازم مرتبط با آن
تنها منحصر به زنان نمی شود .چشمان
درشت و مژه های مشکیش با ریمل،
مشکی تر به نظر می رسد و برق لبش
چهره ظریفش را ظریف تر می نمایاند.
ش��اید اگر خط ریش بلند و و دستان
پرمویش که فرمان ماشین را گرفته،
نبود ،می شد تصور کرد دختریست که
بدون حجاب به خیابان آمده:
«من یک س��اله که از ل��وازم آرایش
اس��تفاده می کنم؛ کرم پودر می زنم،
ریمل می زن��م و گاهی هم برق لب.
استفاده از اینا به این خاطر نیس که
مشکل خاصی دارم بلکه فقط از این
لوازم استفاده می کنم تا زیباتر باشم و
چهره ام جذاب تر باشه و تو مهمونی
ها و جامعه بیشتر به چشم بیام .من
و امث��ال من ،از اینا فقط برای زیبایی
استفاده می کنیم دلیل دیگه ای هم
نداره».
ب��ا وجود گرم��ی بازار مص��رف لوازم
آرای��ش در بین ایرانی ه��ا هنوز هم
هستند گروهی مثل نیلوفر20ساله که
ترجیح می دهند از این گونه وسایل
استفادهنکنند:
«زیاد استفاده نمی کنم چون به نظرم
بدون آرایش آدم خوشگل تره .کال هم
با رنگ مو ،آرایش زیاد و  ...مخالفم».
با این همه بن��ا به برخی آمارها ایران
س��ومین کش��ور از نظر واردات لوازم
آرایش��ی در خاورمیان��ه اس��ت ک��ه
مصرف سالیانه فرآورده های آرایشی
و بهداشتی در آن حدود یک میلیارد
دالر برآورد می شود.
مدیا مصور
خبرنگاردرایران(بیبیسی)
---------------------------

و عوض کردن پوش��ک بچه ،اهمیت
زیادی دارد”.
سازمان ملل می گوید که شستن دست
با آب کافی نیست “چون باکتری ها را
از دست پاک نمی کند”.
خانم دول��ی می گوی��د“ :ما توصیه
می کنیم که همه از صابون اس��تفاده
کنند”.
یونیسف می گوید که شستن دست
به ویژه پس از تماس با مدفوع ممکن
اس��ت میزان ابتال به اس��هال را تا 40
درصد و بیماری های ریوی را تا سی
درصد کاهش دهد.
اس��هال و عفونت ه��ای ریوی دالیل
اصلی مرگ و میر میان کودکان است.
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ابیات از سکوت غوغــــا میخوانند
______
تینا
فرشادگهر

_______

عشق تو مرا فکند در باغ بهشت
اشعار مر ا با قلم نور نوشت
هر شعر مرا به شاخساری آویخت
وز میوه آن فرشته ای تازه سرشت
بام��دادان جمعه  3اکتب��ر وقتی که
شتاب عقربه های ساعت بر طبل زمان
می کوبید ،غوغا در سن  74سالگی،
در منزل شخصی خود در حومه شهر
واشنگتن به زندگی ابدی خود
پیوست .گرچه در روزهای آخر
بدنش بیمار و رنجور بود ،اما ذهن
همیشه هش��یار و قلب پرمهر و طبع
بلندش این ضعف جسمانی ناخوانده
را پوشانده بود.
چند هفته ای بود که می دانست راهی
دیار دیگر اس��ت ،اما با روحیه ای باال
آنچنان حقیق��ت را پذیرفته بود ،که
بیماری هم در کن��ار خلوص قلب او
شرمنده و بیجواب ماند.
دکتر غوغ��ا (عادل ن��ژاد) خلعتبری
(برادر سیمین بهبهانی) شاعر ،روزنامه
نگار و محقق امور سیاسی ،با نامی بلند
اما در سکوت غربت از میان ما رخت
بربست.
غوغ��ا در محیطی ادبی و فرهنگی به
دنیا آمد .مادرش ،فخر عادل خلعتبری
از زنان ش��اعره و روزنامه نگاران زمان
خود بود و انجمن بی��ن المللی زنان
ایران را پایه گ��ذاری کرد .پدرش نیز

وش شد!
غوغا خام
از سردبیران سرشناس ایران بود .غوغا
هنوز  14سالی بیش نداشت که اولین
سروده های خود را نوشت و با سرودن
شعر انقالبی اجتماعی “دختر مسلول”
حضور خود را در جامعه شاعران ایران
جاودانه کرد.
وی سپس به آمریکا هجرت کرد و بعد
از به پایان رس��اندن تحصیالت عالی
خود در رشته علوم سیاسی و حقوق
در دانشگاه واشنگتن ،مدتی دستیار
پروفسور هاسکینز ،شرق شناس معتبر
آمریکا بود.
غوغا عاشق ادبیات و ایران بود.
او در کت��اب رباعیات خود می گوید:
“من از گلچین رباعیات خاقانی و حافظ
و س��عدی و موالنا و ابوالخیر و خیام،
بس��یار لذت می بردم و چون همواره
رباع��ی را از بزرگترین رس��الت های
ش��عری شناخته ام ،با رباعی به دیدار

سقوط قیمت خانه ها!
ادامه از صفحه10:
زیرا به زندانی می ماند که مردم نمی
توانند از آن بیرون بیایند .ما هنوز در
بخش خوب قضیه هستیم اما نشانه
های سوء ظن برانگیز وخامت اوضاع
را می بینیم».
هراس بزرگ پنهان و ناگفته در پس
ذهن ها از چیزی شبیه سقوط قیمت
خانه هاس��ت ،که حباب سالهای آخر
دهه  80را ترکاند.
در آن زمان ،قیمت خانه هر سال 25
درصد افزایش می یافت در حالی که
در سالهای اخیر این افزایش 10درصد
بوده است .قیمت متوس��ط خانه در
تورنتو  420000دالر بود اما در جوالی
 1989به  371000دالر رسید .وقتی
بانک کانادا نرخ به��ره را برای مقابله
ب��ا تورم ب��ه  14درصد افزای��ش داد،
میهمانی به پایان و صدای خرد شدن
شیشه ها به گوش رسید .ظرف چند
ماه خانه های بسیاری بیش از نصف
ارزش خود را از دست دادند.
امروز نرخ بهره نسبتا پایین ،حدود 3
درصد ،اس��ت و انتظار نمی رود که به
شکل مهمی افزایش یابد.
ام��ا در حالی که این نکت��ه برای بازار
مسکن مثبت به نظر می رسد ،به نظر
آقای ولف از موسسه مریل لینچ الزاما
چنیننیست.
برای پی بردن به چرایی این مسئله،
درک مفهوم در دس��ترس بودن خانه
کمک می کند .به کالم ساده ،معنایش
این اس��ت که چگونه یک خانواده با
درآمد متوسط در بازار مسکن قادر به
پرداخت قسط وام مسکن خود است.
زمانی که آن خان��واده فرضی قادر به
خری��د و پرداخت قس��ط ی��ک خانه
متوسط باشد ،می توان گفت که ارزش
خانه منصفانه است.

اما ،قیمت خانه ها در حدی
افزایش یافته که از اوایل
دهه  90بی سابقه است.

تنها  4راه!

وقتی قیمت خانه ه��ا از حد معقول
خارج ش��د ،تنها  4راه ب��رای تعدیل
دوباره آن وجود دارد:
 کاهش نرخ بهره، افزایش درآمدها، تورم شدید ،یا سقوط یکباره قیمت خانه ها.در آغ��از دهه  80تورم موجب تعدیل
بازار و کاهش قیمت ها شد.
در اوای��ل دهه  90کاه��ش نرخ بهره
همین کار را کرد.
آقای ولف می گوید اکنون نرخ بهره در
پایین ترین حد؛ و تورم کنترل ش��ده
اس��ت و به دلیل شرایط بد اقتصادی
افزایش درآمد نیز محدود خواهد بود.
بناب��ر این تنها ی��ک گزینه باقی می
ماند:
سقوط قیمت خانه ها!
آقای ولف می گوید:
«حتی اگر قیمت های بازار خیلی فراتر
از ارزش نیست ،می تواند تا حد ارزش
اس��می ،بیش از دوران رونق گذشته
سقوط کند» .این سقوط ممکن است
دقیقا مانند گذشته نباشد ،اما این نکته
به این معنا نیس��ت که کمت��ر از آن
دردناک خواهد بود.
واقعیت سخت و شوم مرزهای جنوبی
همچنان ابر سیاه خود را بر سر کانادا
افکنده اس��ت و این جای ش��گفتی
ندارد.
برای کانادایی ها بیش از پیش از نظر
اقتصادی اهمیت می یابد.
اول بخاطر این که بیشترین تعداد از
مردم ،به نس��بت دهه های گذشته،
صاحب خانه هس��تند .بنابر گزارش
مرکز آمار کانادا ،در س��ال 68 ،2006
درصد از کانادایی ها صاحب خانه خود
ب��وده اند و این باالترین حد از س��ال

شما آمده ام ،زیرا در رباعی اقیانوسی را
می توان در یک جام کوچک جای داد
و با همان رفع عطش کرد و این خود
نمودار یک معجزه ادبی است”.
آثار او از عشق به مردم ،بیان دردهای
آنان و نوید آزادی سخن می گویند.
کتاب دیوان غوغا هم اکنون در دست
چاپ اس��ت .او میگفت ک��ه بیش از
 60س��ال برای اشعار این کتاب زمان
گذاشته است و با شوقی قرین ،منتظر
روز مراسم عرضه کتاب خود بود ،که
قرار بود در ماه نوامبر برگزار شود؛ که
متاسفانه دست دقایق براو زمان را تنگ
گرفت و از حضور مستقیم در مراسم
عرضه دیوان خود محروم ماند.
ترجمه رباعیات غوغا نیز به زبان ترکی
آذری در دس��ت تدوین اس��ت که در
ماههای آینده انتشار خواهد یافت.
برخی از دیگر آثار ادبی او عبارتند از:
عروس رامس��ر (رمان) ،مهتاب سبز
(ش��عر) ،غروب (شعر) ،پیام به ایران
(شعر).
غوغا نویس��نده آثار تحقیقاتی ،چون
حکومت یکس��اله آذربایجان ،جنبه
هایحقوقیمیسیمنرمورگانشوستر
و اشغال ایران به وسیله ارتش روسیه
تزاری نیز بود.
همچنین یادآوردنی است شیرین یاد
غوغا پای��ه گذران انجمن بین المللی
دانشوران بود.
مراسم یاد بود او روز یکشنبه  12اکتبر
در ایالت ویرجینیا برگزار شد.
در ضمن مراسمی نیز برای ارائه کتاب
دیوان او ،با حضور ادیبان ایرانی ،ازجمله
خواهر گرامی او ،خانم سیمین بهبهانی
در ماه نوامبر برگزار خواهد شد.
نامش بلند و روحش شاد؛
ایدون باد!

•

 1971است.
ارزش امالک  2/2تریلیون دالر یعنی
 37درصد از دارایی افراد را تش��کیل
می دهد که ظرف یک دهه  30درصد
افزایش یافته است.
یک نقطه ضعف بالقوه بازار قدرتمند
شغل اس��ت که غالبا به عنوان دلیلی
ب��رای این ک��ه قیمت خان��ه ها افت
نخواهد کرد ذکر می شود.
به نظ��ر آقای ولف از موسس��ه مریل
لینچ 7/2 ،درصد از نیروی کار کانادا در
حال حاضر در بخش ساختمان فعال
است و این باالترین درصد فعالیت در
این بخش است.
این خود مایه نگرانی است زیرا فعالیت
این بخش به وضعیت خرید و فروش
خانه ها گره خورده است .طی سالهای
متوالی ساخت خانه ،با فاصله از بخش
ه��ای دیگ��ر س��اختمان ،لوکوموتیو
فعالیت های این بخش بوده است .این
بخش  220تا  230هزار شغل ایجاد
کرده است .در حال حاضر این تعداد
به  170هزار رسیده است .این کاهش
تعداد ش��غل موجب کاهش فعالیت
های اقتصادی و افزایش فقر می شود
و چرخه ای معیوب ایجاد می کند.
کانادایی ها بیش از آنکه نگران سقوط
وحش��تناک «وال اس��تریت» باشند،
باید نگاه خود را متوجه این کنند که
چگونه بطور جدی و با سرعت ،سقوط
قیمت خانه گس��ترده تر می ش��ود و
عواقب ویرانگر آن چه خواهد بود.
پ��ال بوئنیش ،یک واس��طه امالک و
وبالگ نویس در ش��مال ونکوور می
گوید:
«آیا وضعیت به یک سقوط فاجعه بار
منجر خواهد ش��د؟ من نمی دانم .آیا
کاهش قیمت ها ادامه خواهد یافت؟
من نمی دانم .اما اگر وضعیت عرضه
بیش از تقاضا ت��داوم یابد ،قیمت ها
چاره ای جز کاهش ندارند».
اگر بازار مس��کن را به عنوان دستگاه
سنجش جهت گیری اقتصاد در نظر
بگیریم ،نشانه ها می گویند که زمان
جستن پناهگاه از توفان در راه –البته
اگر از عهده پرداخت بهایش برآییم-
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اطالعیه

اعالم جدایی از
«احتادسوسیالیستی
ایرانیان – مونتریال»
از ش��روع فعالیت «اتحاد سوسیالیس��تی ایرانیان
– مونتریال» که توس��ط جمعی از فعالین چپ و
مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم شکل گرفت ،سه
سال می گذرد.
«اتحاد»ی که می خواست در قالبی دموکراتیک و
نه به شکل یک سازمان انقالبی و حرفه ای زمینه
های همکاری جمع وسیعی از فعالین طیف چپ را
در این شهر فراهم نماید.
«اتحاد»ی ک��ه بتواند ب��ه دور از هرگونه هیاهو،
آکسیون های اعتراضی ،یادمان ،جلسات و نشست
هایی را س��ازماندهی کرده و ص��دای دخالتگر و
تاثیرگزار چپ در این شهر باشد.
از آن هنگام سه سالی می گذرد.
در سه س��ال «اتحاد »...توانس��ت آکسیون هایی
اعتراضیعلیهرژیمجمهوریاسالمیراسازماندهی
کند .یادمان هایی برگزار کرده و به سهم خود در
فعل و انفعاالت شهر دخالتگر باشد.
اما از همان ابتدا نگرشی را با خود حمل کردیم.
نگرشی که جنبش چپ ایران به کرات از آن ضربه
خورده است؛
نگاهی که از باال و عرش کبریایی به انسان ها نگاه
می کند؛
نگاهی که در آن افراد مهره هایی هس��تند برای
معرفی«منیتسوسیالیستیدانایکل!»دیدگاهی
که به سبب حمل نگاه اصلح گونه اش به جرات می
توان گفت که هیچ فرد و جریان سیاسی و انقالبی
را به رسمیت نمی شناسد مگر با اما و اگر.
روشن است که در حیطه کار سیاسی – اجتماعی،
سبک کار حاملین این دیدگاه ،نتیجه ای جز نفی
نخواهد شد و هیچ پیوندی را بر نمی تابد مگر به
شرط قبول و پیشبرد نگاه خودویژه ای که به الفاظ
انقالبی و دموکراتیک آراسته است.
این س��بک کار اگرچه بویژه در  30ساله ی اخیر
پاسخگوی نیازهای جنبش نبوده و شکست خورده
است ،اما دریغ که هنوز تنی چند از ما در پی تجربه
دوباره آنیم...
و چنین بود که به  4نفر تقلیل یافتیم.
اکثریت قریب به اتفاق کسانی که از «اتحاد» جدا
ش��دند و فارغ از هرگونه نقدی که ما بر این یاران
می توانیم داش��ته باشیم ،اما همگی در یک نکته
اتفاق نظر داشتند:
« با این زوج ،هیچ فعالیتی را به شکل دموکراتیک
نمی توان به پیش برد».
از یک سال پیش که این «اتحاد» به  4نفر تقلیل
یافت ،دوره پرتالطمی را پش��ت س��ر گذاشتیم.
اگر در مواردی و برای پیش��برد کار ،اختالف نظر
داشتیم ،اما در عمل و به اشکال گوناگون نظرات
طرفین مقابل به پیش برده شد.
کرات به این شیوه ها اعتراض کردیم.
به ّ
انتظار داشتیم طرفین مقابل ،یعنی رفقایی که بارها

____________________ ____________________ www.paivand.ca

از نقد ش��یوه های به کار گرفته شده در سازمان
های سنتی س��خن به میان آورده اند ،آنان که به
زعم خود چپ سنتی را نقد کرده اند ،هوشمندانه
عمل کنند ،اما با کمال تاسف شاهد بودیم که نقد
در نزد این دسته از افراد شکل گرایانه است و اگر
با حسن نیت بنگریم ،باید بگوییم حتی اگر از آن
چیزی که گریزانند ،شناخت داشته باشند ،اما صد
البته در چنبره آن گرفتارند.
شناخت از یک بیماری «الزاما» مصونیتی در پی
نخواهد داشت.

****

تنظیم کنندگان گزارش همزمان به جمعبندی این
دو آکس��یون نشسته و عنوان نموده اند که این دو
آکسیون با موفقیت کامل برگزار شده است.
تعریف ساده موفقیت کامل یعنی بدون هیچ کمبود
و کاس��تی .یعنی هرآنچه که پیش بینی شده بود،
پیش رفت .یعنی به لحاظ سیاسی – تبلیغی ،اوج
تاثیرگزاری را شاهد بودیم.

اما ما بر این اعتقاد نیستیم.

با تمامی ت�لاش همگانی اعضای اتحاد و همیاری
بی دریغ رفقا و یاران اما این دو برنامه کمبودهایی
داشت.
می توانستیم با اعتقاد به یارانی که شانه به شانه ما
در پی پربارتر کردن این دو آکسیون بودند و پخش
مسوولیت در حوزه های سیاسی -تبلیغی و تدارکات
موفق تر عمل کنیم.
دریغ که چنین نشد که این عدم توجه بخشی مهمی
از تف��اوت نگاه ما با تنظیم کنندگان جمعبندی و
گزارش این دو آکسیون است.
باید بگوییم که اساسا در جمع بندی هر آکسیونی

بیژن اسکندری
سیامک قبادی

رفقا! یاران!

اصولی ترین و مناس��ب ترین ش��یوه این می بود
که با نگاه به پروس��ه  3سال فعالیت ،زمینه های
بن بس��ت فعلی این اتحاد به نقد کشیده شده ،و
بازشناسی شود.
در آخرین نشستی که به تاریخ  26سپتامبر 2008
داش��تیم ،تالش ما بر این بود که با ارائه  16ماده
از نقدی که بر این تجمع داش��تیم ،آشتی جویانه
انحالل این «اتحاد» را اعالم نماییم.
طرح انحالل  16ماده ای ،که در آن خود را نیز به
نقد کشیده بودیم.
اما در همان آغاز جلسه و از آنجایی که می دانستند،
ادامه کار برای ما میسر نیست ،عنوان داشتند که:
«این اتحاد حاصل پیش��نهاد ما ب��وده و ما آن را
بوجود آورده ایم ،پس مایلیم آن را حفظ کرده و با
همان اسم به فعالیت ادامه دهیم».
(نقل به معنی)
دیدگاه حاکم در این پاسخ ،کامال گویا و بی نیاز از
هرگونه روشنگری است.
دیدگاهی که فعالیت سیاسی –اجتماعی در قالب
یک تجمع را ملک خصوصی و تیول شخصی خود
م��ی پندارد ،بگذار تا دیگر بار و این بار به ش��کل
کاریکاتوری از اتحاد خود را بازسازی کند.
به باور ما «اتحاد سوسیالیستی ایرانیان -مونتریال»
عمال منحل است .اما از آنجایی که کسانی تحت
این نام به ادامه فعالیت تمایل دارند ،جدایی خود را
از ان اعالم می داریم.
ما با قبول مس��وولیت در قبال تمامی فعالیت ها
و موضعگی��ری هایی که به اس��م ای��ن «اتحاد»
انجام گرفته اس��ت ،از این تاریخ به بعد هیچگونه
مس��وولیتی در قبال موضعگیری هایی که به نام
«اتحاد سوسیالیستی ایرانیان –مونتریال» انجام
میگیرد ،نخواهیم داشت.

مرگ بر رژیم جمهوری اسالمی
مرگ بر امپریالیسم
زنده باد سوسیالیسم
____________________

بیژن اسکندری
سیامک قبادی

Maral991@hotmail.com
_______________________
beskandari@hotmail.com
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اصالحیه ای بر یک گزارش

در شماره  856پیوند چاپ مونتریال که به تاریخ 15
سپتامبر  2008انتشار یافته است ،گزارشی از طرف
اتحاد سوسیالیستی ایرانیان مونتریال درج گشته که
توضیحی نکاتی چند را ضروری می نماید
گزارش تظاهرات و یادمان کشتار زندانیان سیاسی
در اوتاوا و مونترال ،در ابتدا باید بگوییم که تهیه و
ارس��ال این گزارش بدون اطالع ما صورت گرفته و
تنظیم کنندگان آن خودسرانه دست به این کار زده
و نیز جمعبندی خود را به نام «اتحاد سوسیالیستی
ایرانیان – مونتریال» پخش کرده اند.
این شگرد برای ما ناشناخته نبوده و نوع از نگاه و نوع
از اندیشه ای است که اکنون این «اتحاد »...را به بن
بست کشانده است.
تظاهرات و یادمان کشتار زندانیان سیاسی در اتاوا
و مونتریال با حمایت و همکاری جمع وس��یعی از
مبارزان راه آزادی و سوسیالیس��م برگزار شد .ما به
نوب��ه خود و به لحاظ اصولی در جلس��ه ای با این
رفقا و یاران به جمعبندی این دو آکسیون خواهیم
نشست.
پیشاپیش و به س��هم خود از تمامی کسانی که با
حمایت های بی دریغ خود ما را پش��تیبان بودند،
صمیمانهسپاسگزاریم.

م��ا برای اولی��ن بار همزمان تظاه��رات و برنامه
یادمانی را تدارک دیده بودیم که نیروی فراوانی
صرفش شد و استقبال چندانی از آن نشد که این
خود به درجاتی قابل پیش بینی بود.
اما با این وجود ارتباطاتی را بوجود آوردیم که می
تواند برای تدارک و برپایی چنین آکسیون هایی
مفید واقع ش��ده و در فرایند خود همکاری های
مستمری را بوجود بیاورد؛ ارتباطاتی که پژواک
صدایمان را وسیع تر خواهد ساخت .این بخش
مهم ترین دس��تاورد تظاهرات و شب یادمان در
اوتاوا می تواند تلقی شود.

می توان اختالف نظر داش��ت ،اما مجاز نیس��تیم
گزارش را آنگونه که می خواهیم ،تنظیم نماییم.

در گزارش یادشده آمده است:

«برنامه با خوشامدگویی یکی از اعضاء اتحاد انقالبی
آغاز شد».
خوشامدگویی یکی از اعضای اتحاد انقالبی؟!
ما از آن بیخبریم .به نظر می رسد تنظیم عجوالنه
مسبب اصلی چنین اشتباهی است.
ی گزارشّ ،
گزارش می افزاید:
«در این جلسه گیسو ش��اکری ،هنرمند تبعیدی
مبارز همراه با سه تار استاد سایمون نصر ،برنامه ای
بسیار جالب و هیجان انگیز اجرا کرد».
باید بگوییم که برنامه آوازه خوان معترض تبعیدی،
یعنی گیسو شاکری عزیز در اوتاوا ،به دالیلی تکنیکی
و کمبودی که در آخرین لحظات بدان برخوردیم از
همراهی سه تار استاد نصر بر خوردار نشد.
در گزارش آمده است:
«تظاه��رات و برگ��زاری یادم��ان توس��ط اتح��اد
سوسیالیستی ایرانیان مونتریال ،با کمک مبارزان راه
آزادی و سوسیالیسم در اوتاوا و مونتریال انجام گرفت
و اس��تقبالی که در این دو شهر از آن شد ،بار دیگر
نشان داد که مساله کشتار زندانیان سیاسی ،مساله
همه آزادیخواهان و نیروهای انقالبی است و کوشش
ه��ای جناح هایی از رژیم که توس��ط ایادی آن در
خارج از کشور ،برای خالی کردن محتوای مبارزاتی
و ضد رژیمی این نسل کش��ی انجام میگیرد ،جز
افشای هرچه بیشتر فرصت طلبانی که با ظاهری
«چپ» ولی در حقیقت برای یاری رساندن به برنامه
های اصالح طلبان در نجات جمهوری اس�لامی از
این مخمصه به همراه ندارد».
این پاراگراف اگرچه به درستی به افشای بخشی از
سیاس��ت های رژیم در خارج از کشور می پردازد،
اما از مواردی نادرست برای تبیین این نگاه درست
بهرهمیجوید.
در ش��هر اوتاوا ،یعنی النه زنبورها از برنامه یادمان
کشتار زندانیان سیاسی استقبال چندانی نشد.
این عدم استقبال می تواند دالیل متعددی داشته
باشد.
اما به باور ما مهم ترین اشکال کمبود در ارتباطاتی
بود که باید می داشتیم.
این اولین حضور عینی و عملی ما در شهری بود که
سفارت رژیم جمهوری اسالمی در آن واقع است.
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دمکرات نشان
دادن مجهوری
اسالمی،
خودزنی و یا
بازی با آتش

کدامیک؟

نقدی بر کمیته
یادمان کشتار دهه
 60در مونترال
>> آغازه!
در نظر داش��تیم نوشته ای را قبل از سمینار سه
روزه ای که به همت کمیته یادمان کش��تار دهه
 60در مونترال برگزار شد پخش کنیم.
به پیش��نهاد تنی چند از رفقا و ب��رای پرهیز از
هرگونه حاشیه س��ازی بر این برنامه از چاپ آن
خودداری کردیم.
اکنون که این س��مینار برگزار شده است اولویت
و موضوعیت بخش هایی از نوشتار اولیه در سایه
قرار گرفته و بدین س��بب به فرازهایی از دیدگاه
«کمیت��ه یادم��ان» که بحث انگیز اس��ت و نیز
متناقض خواهیم پرداخت.

>> طرح اصلی!
همانگونه ک��ه انتظار می رفت کمیته یادمان در
رون��د تکاملی خود از آن نگاه اولیه فاصله گرفته
و کار را از پرداخت��ن به هنر و ادبیات زندان فراتر
بردند.
در هفته های اول ش��روع به کار حتی استفاده از
ترم «زندانیان سیاس��ی» را جایز نمی دیدند که
این خود بخش��ی از اختالف نظر ما با این دوستان
بود .بیشترین تالش ما بر این بود که یادمان کشتار
دهه  60یادمان کشتار زندانیان سیاسی است و ارج
گذاری و تاکید بر خواست آن زندانیانی که به خون
تپیدند و آنانی که از آن کش��تارها جان بدر بردند.
این دوستان ابتدا از کشتار فرزندان ایران زمین می
گفتند.
توضیح دادیم که جمهوری اس�لامی در دهه  60و
اوج آن یعنی سال  67زندانیان سیاسی را سالخی
کرده است .اس��تفاده از ترم فرزندان ایران ابتدا به
ساکن سایه افکندن بر هدف و خواست آن دسته از
زندانیانی است که به تاریخ مبارزاتی پیوسته اند و یا
آنانی است که از آن کشتارهای وحشیانه جان بدر
برده و اکنون راوی آن دورانند.
هنر و ادبیات زندان همانگونه که دوس��تان کمیته
یادمان در شروع کار عنوان میداشتند ،چالشی دیگر
در این میانه بود.
گفتی��م که هنر و ادبیات زندان می تواند بخش��ی
از سمینار س��ه روزه باشد بی آنکه برجسته کردن
خواست و هدف زندانیان سیاس��ی آن دوران را به
کناره زند.
دوس��تان کمیته یادمان در فرایند کار با تاکید بر
کشتار زندانیان سیاسی آن دوران نگاه سمینار سه
روزه را از حوزه فقط هنر و ادبیات زندان فراتر بردند.
این دو تغییر متاثر از هر آنچه که باشد اما خوشحال
کننده است؛ می تواند متاثر از بحث هایی باشد که
در آن دوره صورت گرفت؛ می تواند متاثر از گفتگو
در درون کمیته ای باشد که با نگاه و اهداف نسبتا
گوناگون تشکیل شده بود.
این دو تغییر اگرچه مثبت است اما موقعی می تواند
مورد تائید و تاکید قرار گیرد که در حیطه کار عملی
کمیته مورد استفاده قرار گیرد که با کمال تاسف
دوس��تان کمیته در اولین چالش قلمی در جهت
مخالف آن تغییری قرار گرفتند که خود در پیش
گرفته بودند.
ای��ن دوگانگی را در ترکیب کمیته باید جس��تجو
کرد.
در نامه ای به امضاء دو تن از خوانندگان پیوند چاپ
مونترال پرسش شده بود!
“آیا می توان با اسم و مشخصات اصلی در یک کار
ضد رژیم جمهوری اسالمی شرکت کرده و با خیال
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راحت به ایران مس��افرت نمود؟ همچنین با توجه
به هزینه سنگین سمینار سه روزه منابع مالی این
کمیته مورد سوال قرار گرفته بود”.
(نقل به معنی)
دوستان کمیته یادمان در جواب دو نامه نامتعارف
یک��ی با امضاء کمیته و دیگری با امضاء ش��خصی
منتشر ساختند .فراز جوابیه کمیته یادمان و آن جا
که مسافرت اعضاء این کمیته به ایران مورد سوال
قرار گرفته ،چنین است:
“ما در جایگاه تعیین تکلیف برای رفتن و یا نرفتن
افراد نیستیم ولی به یک مسئله واقف هستیم که
تردد ایرانیان بیشتر از قبل است و این دسته با توجه
به حضور وس��یع نس��ل جوان که در ایران پرورش
یافته نگاه و توجه خاصی را می طلبد .مشارکت این
جوانان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی بسیار
مهم و حیاتی است و در این بین ما فکر می کنیم
هرگونه تقس��یم بندی افراد که آیا به ایران رفت و
آمد دارند را به وجدان اجتماعی آنان واگذار کنیم
و مش��تاقان فعالیت را یار و همراه باشیم .تجربه ما
بسیار مثبت بوده و از کارکرد دوستانمان در کمیته
راضی هستیم”.
از جوابیه کمیته یادمان کشتار دهه  60مندرج در
پیوند شماره  852چاپ مونترال
توضیح دوستان کمیته آن جا که می گویند تر ّدد
افراد به ایران بیش��تر از قبل اس��ت کامال درست
است.
سال هایی بود که رفتن به ایران در خفا صورت می
گرفت .اگر افرادی به ایران مسافرت می کردند سعی
بر این داشتند که این مسافرت را مخفی نگهدارند و
یا در بهترین حالت و به درجاتی توضیح میدادند که
به دالیل شخصی به ایران رفته اند .این دوستان گاه
سعی می کردند تا خط فاصلی بین مسافرت خود
و سیاست سردار سازندگی(!) ،یعنی ترغیب ایرانیان
برای بازگشت ترسیم نمایند.
اکنون وضع دیگر گونه است و من و مای تبعیدی
باید پاسخ دهیم که چرا به ایران نمی رویم .مسافرت
به ایران اگر چه مس��ئله ای شخصی است و ما به
دالیل شخصی و به حرمت آن زندانیانی که یادمان
شان را برگزار می کنیم ،از حضور در ایران معذوریم؛
اما آن گاه که  3تن از اعضاء کمیته یادمان با اس��م
و مشخصات اصلی به ایران رفت و آمد دارند و نیز
فعال یک حرکت ضد رژیمی هستند ،اینجاست که
صورت مسئله از شکل زندگی خصوصی بیرون آمده
و مورد قضاوت عموم قرار می گیرد.
جوابیه دوس��تان کمیته بدون توجه به تبعات آن
شاید بتواند مورد استفاده آن دسته از اعضایش قرار
گیرد که زمینه های سفر را فراهم می کنند .مورد
مصرف دیگری نخواهد داش��ت چرا که اگر تبعات
و عواقب چنین تئوریزه کردنی را مد نظر داش��تند
چنین نمی نوشتند.
ما تبعیدیان اگر روزی روزگاری و به دالیل شخصی
و با زیر پ��ا گذاردن هر آنچه که تاکنون گفته ایم،
قصد سفر به ایران را داشته باشیم ،به دالیل امنیتی
و نیز حفظ حرمت کار دیگران ،در هیچ حرکت ضد
رژیم جمهوری اسالمی مستقیما حضور نخواهیم
داشت.
هنگامی که کمیته اس��امی اعضاء خود را منتشر
س��اخت و آن گاه که دریافتیم  3تن از اعضاء این
کمیته به ایران رفت و آمد دارند ،پنداشتیم که یک
سهل انگاری در این میان صورت گرفته است.
بهینه ای��ن می بود که دوس��تان کمیته یادمان…
انتشار اس��امی اصلی را ناشی از یک سهل انگاری
دانس��ته و گذر می کردند .اما آن گاه که جوابیه نه
تنها دست به چنین کاری نمی زند ،بلکه رفتن به
ایران را با توجه به حضور وسیع نسل جوانی که در
ایران پرورش یافته تئوریزه می کند ،به باور ما هیچ
زمینه ای برای خطای استنباطی باقی نمی گذارد.
از کمیت��ه یادمانی که  3ت��ن از اعضایش به ایران
مسافرت می کنند و نیز با حضوری مستقیم برای
کش��تار زندانیان سیاس��ی دهه  60یادمان برگزار
می کنند ،اگر پرس��یده ش��ود آی��ا رژیمی که به
برگزارکنندگان یادمان کشتار دهه  60اجازه ورود و
خروج به ایران را میدهد هنوز هم مستبد است؟ چه
جوابی خواهند داشت؟

دمکراتیک بودن شرایط؟

با توجه به شناختی که از اعضاء کمیته داریم هنوز
چنین نمی اندیش��یم ،اما بر این باوریم که تر ّدد به
ایران و حضوری مس��تقیم و علنی در یک حرکت
ضد رژیمی ضریب رادیکالیسم کار را کاهش داده
و به صفر می رس��اند که اگر غیر از این باشد اسم
دیگری بر آن نمی توان گذارد ،جز خودزنی!
صیانت و زیر ضرب نبردن افراد از مهمترین وظایف
یک تجمعی است که درگیر با یک نظام فاشیستی-
مذهبی است .تداوم و استمرار کار در چنین شرایطی
تابع این قانونمندی است و نیز ضامن رادیکالیسم
درونی یک فعالیت.

نگاهی به قطعنامه پایانی سمینار سه روزه
این بح�ث را عینی و زمین�ی تر خواهد
ساخت.

در یکی از خواست های قطعنامه پایانی این سمینار
آمده است:
«س��ران جمهوری اسالمی به جرم  3دهه جنایت
علیه بش��ریت و بویژه قتل عام زندانیان سیاس��ی
دهه  60در دادگاهی بین المللی و علنی محاکمه
شوند».
این خواست سالهاس��ت که توسط افراد و کمیته
ه��ای متفاوتی و بویژه در اروپا دنبال می ش��ود .با
وجودی که این افراد به ایران تر ّدد ندارند ،اما هنوز
و به درس��تی از اعالم اس��امی خود پرهیز دارند .با
امنیت خانواده هایی که در ایران حضور دارند نمی
توان بازی کرد.
 26آگوس��ت امسال و به دعوت کانون خاوران و به
مناسبت بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی
در س��ال  67تظاهراتی اعتراضی در مقابل سفارت
جمهوری اسالمی در اتاوا برگزار شد .از طرف کمیته
یادمان که یکی از حامیان تظاهرات بود ،تنها یک
نفر شرکت کرده بود .کمیته یادمان متن فراخوانی
را امضاء کرده بود که ش��عار مح��وری آن مرگ بر
رژیم جمهوری اسالمی بود .کمیته ای که اعضایش

به دلیل س��فر به ایران از حضور در مقابل سفارت
جمهوری اسالمی عاجزند ،چگونه می تواند به جرم
سه دهه جنایت علیه بشریت در راستای به دادگاه
کشاندن سران جمهوری اسالمی فعال باشد؟
اگر چنین خواستی داشتند چرا اسامی اصلی خود را
انتشار دادند؟ چه قصدی داشتند؟ به یقین دوستان
کمیته به تعمق خواهند نشست.

***

برخ�ورد دوم از طرف یک�ی از اعضاء کمیته
یادمان صورت گرفت.
شهرزاد ارشدی ،هنرمند عکاس و فعال اجتماعی
شهر بیشترین برخورد ایشان با دوهفته نامه پیوند
بود ،که درست و یا نادرست بودنش را در این بحث
از آن خود نمی دانیم و بدان نخواهیم پرداخت.
اما آن جا که بر سر چاپ نامه دو تن از خوانندگان
پیوند که دو پرسش محوری از کمیته یادمان کرده
ان��د ،چانه می زند خود را محق می دانیم که بدان
بپردازیم.
هنرمند عکاس شهرمان از چاپ نامه ای که کمیته
یادمان را خطاب قرار داده اس��ت ،ناراحت و عصبی
اس��ت .در نوش��ته اش این را کتم��ان می کند اما
عصبانیت اش در البالی جمالتش هویداست.
به باور ما خواننده ای سئوال کرده است و فرد و یا
افرادی که درگیر یک فعالیت سیاس��ی -اجتماعی
هستند موظفند که پاسخ گو باشند .چالش نظری
ب��رای آنانی که کار نظری و اجتماعی را برای خود
کارزار میدانند ،ضمیمه دنباله داری است که گریزی
از آن نیست .اگر غیر از این باشد بهتر آن است که
خانه نش��ین بود و کاری انجام نداد ولی نمی توان
نظرات را سانسور کرد.
همان زندانیان سیاسی آزاداندیشی که شما برگزار
کننده یادمانشان بودید دفاع بی حد و حصر از آزادی
بیان اندیش��ه اوج کارزارشان بود و برای رسیدن به
این اوج بود که سرنگونی جمهوری اسالمی را فریاد
زدند و به خون تپیدند.
این عضو کمیته یادمان که گوئی بر سر پاسخ گوئی
به یک خواننده پیوند با دیگر اعضاء کمیته اختالف
دارد بر سر منابع مالی این کمیته چنین می گوید:
«در هفت ماه گذشته برای پیشبرد این برنامه بدون
وقفه کار کرده ام و کار کرده ایم و عمیقا اعتقاد دارم
که وظیفه جواب گوئی به هیچ کس را ندارم .چون
از روح ،جان و مالم مایه گذاشته ام و از هیچ دولتی و
سازمانی مواجب دریافت نکرده و نمی کنم».
(پیوند شماره  ،852چاپ مونترال)
به باور ما منابع مالی همواره یکی از حساسیت های
ایرانیان آگاه و آزاده بوده است.
ما نه تنها باید از این حساسیت استقبال کنیم بلکه
باید مشوق چنین نگاهی باشیم.
در همین ش��هر مونترال رادیوئی شروع به کار کرد
و بع��د از مدت اندکی هفته نامه ای را ضمیمه کار
رسانه ای خود ساخت.
مردم حق دارند بپرسند که هزینه سرسام آور این
کار هفتگی از کجا تامین می شود.
مردم حق دارند کنجکاو باش��ند که ماهنامه چاپ
مونترال چگونه ،کجا و با کدامین منابع مالی چاپ
می شود .حجم و شمار آگهی دهندگان مونترالی
را نیز همگان می دانیم .این چنین پرس��ش هایی
مشروع و بجاست و صاحب و یا صاحبان رسانه های
عمومی شهر نیز می توانند منابع مالی خود را اعالم
کنند و یا از آن سر باز زنند.
اما در ارتباط با یک فعالیت سیاسی -اجتماعی وضع
کامال دیگرگونه است و باید پاسخگو بود.
می گوئید در این  7-8ماه از جان و مال خود مایه
گذاشته اید ،دس��ت بر قضا مشخصا کسانی که از
ج��ان و مال خویش مایه می گذارند ،از طرح هیچ
چیزی ابائی ندارند.
مگر این که خواسته باشید همگام و همراه با نسل
«دوزیستان» ،بنیادی خصوصی بنا نمائید که در این
صورت پاسخگوی احدی نخواهید بود ،مگر دولت
کشور متبوعه ای که در آن اقامت دارید.
اس��تفاده ابزاری از یک فعالیت سیاسی -اجتماعی
برای «دوزیستان»ی که ییالق و قشالق را دوست
میدارند ،همیش��ه یک اصل مقدم بوده است .اگر
چنین است لطفا اعالم بفرمائید تا شاید ما نیز روزنه
ای برای حضور و هماهنگی با شما بیابیم.
در غیر اینصورت پاسخ گوئی و شفاف سازی بر فعال
سیاسی -اجتماعی یک وظیفه است.

***

>> پایــانه!

به باور ما نیات اعضاء تشکیل دهنده کمیته یادمان
متفاوت بود .در عالم سیاس��ت گاه اتفاق می افتد
که اهداف اعالم شده الزاما آن اهدافی نیست که به
پیش برده می شود.
ت�لاش هایی صورت گرف��ت تا م��ا را در تقابل با
شرکت کنندگان و سخنرانان این سمینار قرار دهد.
س��خنرانانی که بدون اط�لاع از ماهیت اختالفات
ما با کمیته یادمان در این س��مینار شرکت کرده
بودند .با توجه به شناختی که از ترکیب سخنرانان
داشتیم و با توجه به تغییر جهتی که کمیته یادمان
در مقایس��ه با ش��روع کار از خود نش��ان داده بود
همانگونه که انتظار می رفت این سمینار در مجموع
کارزاری س��اخت برای افشاء جنایات رژیم .بخشی
از س��خنرانانی که با ارائه کار و نوع نگاه افشاگرانه
خود کارزاری ساختند که در مجموع به نفع جنبش
انقالبی خواهد بود .این بخش مثبت از سمینار است
که باید با صدایی رسا اعالم گردد.

بیژن اسکندری –
سیامکقبادی

اکتبر  2008 ،12مونتریال

دگاه های مندرج در
توجه :دی
صفحه با نویسندگان
نوشتارهای این
چنین ،این صفحه از
آن است .هم
ی یک بار در اختیار
این پس ،ماه
مقاالت خواهد بود.
نویسندگان این
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تمام وقت و ماندن بطور هفتگی در
خانه شما
لطفا با شماره های زیر تماس
بگیرید:

تدریس خصوصی
زبان فرانسه

تدریس خصوصی زبان فرانسه
توسط فوق لیسانس آموزش زبان فرانسه
و مترجم کاخ دادگستری مونتریال
 ----با بهترین قیمت -----* سرویس ترجمــه (شفاهی)
جهت دادگاه  ،اداره مهاجرت و پلیس

(514) 984-8944
SalimiPjul15

مترجم رمسی

آرزو تحویلداری یکتا

عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران،

مترجم رسمی دادگستری

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

514-730-7462
514-624-7581

آموزش موسیقی
جواد داوری
Tel.:514-466-1327

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----

شهریاربخشی

دعوتنامهرسمی،ترجمهمدارک
514-624-5609
514-889-3243

(514) 746-9271
arashsep15+octUP




استخدام

 به تعدادی کارگر خانم و آقا
درناحیه وست آیلند
 و همچنین به تعدادی کودک
یار ،پرستار و کمک پرستار
نیازمندیم:

مشاور امالک

سحر کریمیان
514-880-7171

کیترینگ

R & F

>>باآشپزحرفهای
>>ومدیریتجدید
(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondehPmay/july

ترجمه رمسی

514-889-8765
Pd:jun08

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعهمترجمینکبک

دعوتنامه و تصدیق امضاء

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

Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486
Fax: 514-745-1136

514-979-2120

فورا نیازمندیم.

(آرش)

farkhondehPmay/july

نغمه سروران

علی سلیمی

به یک پیتزامیکر و راننده برای
کاردرناحیه مرکزشهرمونتریال:
شیفتروز

(514) 677-4726

مترجم رسمی و عضو انجمن
مترجمانکبک

هیپنوتیـزم

استخـدام

UPdjuly-sep08

سیروس

استخـدام

به یک خانم برای نگهداری از
بانویسالخـــورده،بصورت
تمام وقت نیاز است

فراگیریزبانفرانسوی

514-690-6343

سالن آرایش

PazukiOct15

لطفاپسازساعت 6شبتماسبگیرید.

farkhondehPmay/july

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

درمان بیماری ها با

ma1968sr@hotmail.com/sep15/P

(514) 677-4726
(514) 696-2619

یک جلسه مشاوره می تواند به
شما در زمینه های عشق ،ازدواج،
سالمتی ،خوشبختی  ،شغل و کار
یاری رساند.

(514) 620-4334

(514) 472-9977

(514) 482-0034

shahbazoct15

تدریس دروس فیزیک و
شیمی ( 4010,4011,4012
  ) 5041,5042,5043به همراهجزوه و نمونه سواالت امتحاتی
توسط سید مهدی شهرستانی
smm_sh@yahoo.com

برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید:

خانه cottage
شیک و مجلل برای فروش
بازسازی شده کامل با بهترین مصالح
 4+1خوابه ،سه سرویس حمام و
دستشویی10 ،هزار و  SF 500زمین
 SF 2650زیر بنا،پارکینگ برای  2یا
 3ماشین ،استخر و سونا،
و بسیاری دیگر
>> بدون واسطه <<
بفروش می رسد.
 --بها449 :هزار دالر --

به یک نفر برا ی کار درنمایشگاه
اتومبیلفورا نیازمندیم.
W Wمسلط به زبان فرانسوی
یا انگیسی
 W Wدارندهگواهینامهرانندگی

(450) 622-9393

تدریسفیزیکوشیمی

ما رازدار
شما هستیم!

Pierrefonds Roxboro

استخدامفوری

 7روز
هفته

514-333-7309
)1731 Oxford (X:Grenet
Ville-St-Laurent

استخدام

سوپراخــوان

جهت شعبات یک و دو خود
در ان دی جی و وست آیلند
به چندین نفر  Cashierو
کارگر ساده فورا نیازمند
است .لطفا همین امروز به
شعبات اخوان مراجعه کنید:

دعوت به همکاری
در پروژه پژوهشی

>> پس از جلس ه آخر $100به شما
پرداختخواهدشد<< .
*نحوههمکاری:یادگیریلغاتفرانسه
بهکمکبرنامهکامپیوتریساده
روزی 15دقیقه به مدت 1ماه در منزل
 3-5ساعتدرمرکزتحقیقاتی
دانشگاهمونترآلشامل2جلسه
ام آر آی
 شرایط 30:سال به باالسطحفرانسه:حداکثرمتوسطنداشتنهرنوعخالکوبیTel.: 514-340-3540 #4047
Email:infoL2acq@yahoo.ca

صرافی  5ستاره

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221

جویـــای کار

خانم ایرانی آماده انجام کارهای
آشپزی در منازل شما و نگهداری
از فرزندانتان >> (مهری)
(514) 284-6607
free

کلبهعموجمال
عمرًا اگه لنگه شو
پیدا کنی!

استخدام

به یک آشپز و کمک آشپز
همچنین چند ویترس و ویتر-برای کار در رستوران ایرانی
فورانیازمندیم.
(514) 942-6367
mahincartierperse

استخدام

به یک نفر برای انجام
کارهایدفتریدرکمپانیحملونقل

>> مسلط به زبان فرانسوی <<
(و آشنا به زبان انگلیسی)

بصورت تمام وقت نیازمندیم.
(514) 892-5433

اجارهموقت
kosrooct01Up

''در تهـران
آپارتمانیدرتهران

-میرداماد :فلکهمحسنی--برایمسافرینیکهمیخواهنداز
خویشاونداندیدارکنند،
بطورموقتاجارهدادهمیشود.
(514) 694- 4976
peikarnejadsep01Up3986146

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

514-768-9485

House keeping
company R&F

Spiritual Advisor
امتحان کنید!

رستوران
گیـــــالن

خدمات

خانهبرایفروش
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ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

X :(514) 937-2888

514-485-4744
514-620-5551

خدماتکامپیوتر
• آموزش از مبتدی تا پیشرفته

• تعمیر و عیب یابی
• نصب انواع ویندوز
• ویــروس زدایی
• و نصب بهترین آنتی ویروس ها
• طراحی صفحات وب
• آموزش و نصب نرم افزارهای دلخواه شما
• فروش سیستمهای ارتباطی ( تلفن تصویری
 /معمولی ،اینترنت پر سرعت ،موبایل)

www.expertsystem.blogfa.com

514-294-8242
hagigi:(m:1)Ptoendofaug08

توجه :پیوند مسوولیتی در برابر محتوای آگهی های مندرج ندارد.
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استخـدام

NITY

نیازمنــدیها

PAYVAND

شانـــس اول را
به آنها 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
اس�تخدام خود را در صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند
درج کنید.
جویای دوس�ت ،همسر ،هم
خانه ،هم صحبت هستید؟
آیا وسائل خانه برای فروش
دارید؟
آی�ا فن�ی و حرف�ه ای م�ی
شناسید که به درد دیگران
میخورد؟
آیا به سفر می روید ،جویای
همسفرهستید؟
چی�زی برای ف�روش ،جایی
برای اج�اره ،حرفه و هنری
برای عرضه دارید؟...

جای شما در این
صفحه خالی است!
با ما تماس بگیرید.

X 514-996-9692
استخدامفوری

بهیکنفرمکانیکباتجربه
>>>> دارای کارت <<<<
باحقوقمکفی،جهتکاردر
منطقهشاتوگینیازمندیم(.علی)
(514) 831-8313
gholamisep0115UP

Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver

Mailing Address:



Box 1122 STN. H.
Montreal, Québec, H3G 2N1

514-996-9692
Fax:514-422-8996
Email:
Payvand@videotron.ca

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

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

به  3نفر در پست های زیر
نیازمندیم( :تمام یا نیمه وقت)
 «پیتزامیکر» و کمک در آشپزخانه «دلیور» در ناحیه ،روزمونت،سنت لئونارد ،هاشوالگا و آنژو
 ویترس /کشی یربا حقوق خوب و شرایط مناسب
514-993-1057
vwarash@yahoo.ca-aug0115UP

(514) 266-1355
jalilh2001@yahoo.com UpAKsep15oct1

استخدام

به یک نفر کمک آشپز

مجری مراسم
عقد ایرانی
514-825-3170

(514) 989-8580
psep01

 ------توضیــح --------در شماره پیش پیوند ،در چاپ شماره تلفن آگهی آژانس دوستیابی
سهوی پیش آمده بود .پوزش ما را بپذیرید.

آگهــی

خانهایران
–مونتــریال

برای سرپرستی امور اداری دفتر
خود که به زودی در مرکز شهر
مونتریال گشایش خواهد یافت،
نیاز به فردی آشنا به زبان های
فرانسوی ،انگلیسی و فارسی دارد.
>> این کار به صورت نیمه وقت
می باشد.
چنانچه مایل به همکاری در این
زمینه می باشید ،با تلفــن زیر
تماسبگیرید.
روابط همگانی خانه ایران
– مونتریال

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

کوتاه زیباتر است

>> دعوت صاحبان مغازه به همکاری <<
اگر به فروش مبلمان به صورت امانی عالقمند هستید،
با آقای مهندس مجید کهربائی تماس بگیرید514-335-0433 :

قالیبـــــاف

“هشتمینشهردار
برتر دنیا”؟!

>> دعوت بازاریاب به همکاری <<

اگر به شغل بازاریابی برای مبلمان و انواع کاالهای چوبی عالقمند هستید،
با آقای مهندس مجید کهربائی تماس بگیرید514-335-0433 :

مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
رستوران گیالن ،کارون ،کوپلی2:و،1
پرسپولیس ،فرحت ،ایو ،دنیا ،یو-ان-سات،
اتوکلیفتون ،فتوشاپ ،المیزان ،نور ،آذین،
شاتوبریان ،صادق ،پاسیفیک ،مین ،متروپولیس،
پارس تورز ،خضر ،دونینی ،و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،سوپر بولمیچ ،
ماهی سیروس ،عمروتراول ،ماهی ایمان و...
ریوسود :کوه نور ،مراکزفرهنگی و...
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

کبک سیتی و اوتاوا:
صالحی ،سوپرآریا ،شیراز ،پردیس،
و دیگر فروشگاه های ایرانی

تورونتو:

اکازیون فروش فرش
چند تخته قالی دستبافت
ایرانی ،به اندازه های مختلف
به علت مسافرت به بهترین
پیشنهادبفروشمیرسد
(514) 512-8935
ajamitonov15PAk

رستوران

پیتزایی بفروش

کتابفروشیپگاه
وفروشگاههاومراکزمعتبرایرانی

می رسد

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

پیتزایی در ناحیه مرکزشهر
با سال هاسابقه

Ottawa, Toronto, Vancouver

 با شـــرایط عالی-بفروشمیرسد

Distributed Free

نوشیـن

And all Major Cities
------------------------

لوگــویپیوند:

کار استاد علی اصغر معصومی

گـ ـ ـداپرس
514-685-8326
514-813-8326

با فروش بسیار خوب

Pir-Gueda PRESS

پیر گدا پرس :نشریه ای از نوع دیگر...

نه آگهی می پذیرد و نه کمک مالی...
تکفروشی و فاندزیرینگ هم منی کند؛
514-884-2106
نه زیر چتر محافل است و نه در انتظار
امدادهای غیبی!
pirekhorasani@yahoo.ca
--------------

نتایج تحقیقات یک انجمن علمی در ایران نشان می هد که حدود  ۴۰درصد
زوجهای ایرانی از اختالالت و ناتوانیهای جنسی مزمن یا حاد رنج میبرند.
محمدرض��ا نوروزی رییس انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران
گفته است“ :با توجه به ثبت ساالنه حدود  ۸۰۰هزار ازدواج در کشور میتوان
گفت هر سال حداقل حدود  ۲۰۰هزار تن به تعداد بیمارانی که به نوعی دچار
اختالالت جنسی مزمن یا حاد هستند اضافه میشود”.
به گفته آقای نوروزی ،مشکالت جنسی زنان و مردان یکی از پنج علت شایع
طالق در ایران است.
رئیس انجم��ن علمی تخصصی باروری و ناباروری گفته اس��ت“ :برخی از
بیماریها از جمله ارضای جنسی زودهنگام در مردان همراه با افزایش سن،
 ۲۰تا  ۴۰درصد افزایش مییابد .حال آنکه حدود  ۴۰درصد زنان جامعه نیز
از بی میلی و سرد مزاجی رنج میبرند که بخش عمده این بیماریها قابلیت
ن دارویی دارند”.
درما 
ب��ه گفته آقای نوروزی ،اختالالت جنس��ی ریش��ه در مش��کالت روحی یا
بیماریهای جس��می افراد دارد و یکی از مهم ترین علل ش��یوع این قبیل
بیماریها مراجعه دیرهنگام به متخصصان است.
توصیه شده است که افراد مبتال به مشکالت و ناتوانیهای جنسی ،بیماران
دیابتی و مبتالیان به ناراحتیهای روانی و حادثه دیدگان جسمی در سوانح
مختلفبرای رفع مشکل و درمان به مراکز پزشکی مراجعه کنند.

س��ایت ورلد می��ر()worldmayor.com
که ساالنه طی نظرسنجی هایی ،بهترین
شهرداران جهان را معرفی می کند ،فهرست
سال  2008خود را منتشر کرده است.
در این فهرست یازده نفری ،که خبرگزاری
ایرنا نیز آن را منتشر کرده ،مقام هشتم به
شهردار تهران محمد باقر قالیباف داده شده
است.
رای گیری اینترنتی برای انتخاب شهردار
برتر توسط این وبسایت در یک دوره هجده
ماهه صورت گرفته است.
فهرست نهایی به ترتیب شامل شهرداران
کیپ تاون در آفریقای جنوبی ،چاکائو در
ونزوئال ،فینیک��س در آمریکا ،نونبرگ در
آلم��ان ،گوایا کیل در اک��وادر ،ماریکینا از
فیلیپین ،تهران ،گوتنبرگ در سوئد ،ویانووا
در گواتماال و پورته آلگره در برزیل است.
بعضی از نظرات ش��رکت کنندگان که به
انتخاب آقای قالیباف منجر شده نیز در این
وبسایت آمده است:
مثال یکی از شرکت کنندگان معتقد است
ک��ه “از هنگام آغاز ب��ه کار دکتر قالیباف
بس��یاری از تغییرات مثبت را در شهر می
بینیم .من چند سال در اروپا زندگی کرده
ام و حتی می گویم که برخی از ایده های
او می تواند در شهرهای اروپایی نیز به کار
گرفته شود”...
یک شرکت کننده دیگر نوشته است:
او “تحصیل ک��رده ،منتقد دولت و خوش
تیپ است ،و نسبت به فن آوری اطالعاتی
فکری باز دارد”.
دیگری معتقد است که او بهترین شهردار
تهران از زمان انقالب اسالمی بوده است.
------------------------------

heidaroct15UP

(هنرمند و نقاش معاصر)

پیر

اختالالت جنسی
در بین زوجهای ایرانی

(514) 297-7371

paid til nov1:60

اول هر ماه منتشر می شود:

 تغییر نما و دکوراسیون خانهبه دلخواه شما و با استانداردهای روز
 تکمیل زیرزمین بمنظور استفادهمسکونی یا تجاری
 گارانتی و سرویس پس از اجرا -به همراه تیم مجرب آشنا

514-951-4721

مراکز پخش پیوند

از ساعت 9صبح تا  7بعدازظهر

 -نوسازی و بازسازی

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

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهایخودراترجیحابامایکروسافت
وردفارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

فال قهوه وکارت

خدمات ساختمانی MRM
دارای لیسانس RBQ

samimioct01

پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیده گاه
های پیوند نیست.
پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و
مخالف با نوشته های چاپ شده است.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی
و نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

•
•

به یک نفر پیتزامیکر
 -و چند راننده --برای کار در منطقه NDG
فورا نیازمندیم( .جلیل)

برای کار در رستوران کوپــولی
(وست مونت) فورا نیازمندیم:

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

•
•
•
•
•
•

استخدام
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فروش اکازیون
فـرش
مجموعه ای از فرش های
ایرانینفیس
در اندازه های مختلف

با قیمت های بسیار
مناسب
بفرو ش می رسد

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

در خدم
ت ارتقای بیزنس شما!

vand.ca

www.pai
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ایران :کشتار 67
ا گر کم امی،
اما حمکمیم!

گفت و گو با

>> گیسوشاکری،
آوازخوان تبعیدی
معترض و متعهد

خانم شاکری عزیز ،وقتی به کویر
صندل�ی های خالی ش�ب یادمان
کش�تار  67ن�گاه م�ی ک�ردم ،به
کارنامه ی تبعی�د فکر کردم و یاد
به «وهم سبزم فروغ افتادم ...نگاه
کن ،ما هیچگاه پی�ش نرفتیم ،ما
فرو رفتیم!
...چرا در برنامه هایی که به مسائل
بس�یار مهم ما برمی گ�ردد ،چرا
وقتی پای فاجعه ای چون کش�تار
 67پی�ش می آی�د  ،بایکوت می
کنی�م و بایکوت می ش�ویم ،چرا
صندلی ه�ای برنامه های ما خالی
است ،در ش�رایطی که در مسجد
ش�هر دو ش�ب بعد  600بش�قاب
قیمه سرو میش�ود ،و یا در کباب
پزان یک پیک نیک در همیـــن
ش�هر  4-3هزار نفر ش�رکت می
کنند ،و یا در فالن کنس�رت لس
آنجلسی ...چرا بدنه اصلی جامعه
ایرانیان برونمرز به مس�ائل جدی
خودبی اعتناست؟
آیافکرنمیکنیدجمهوریاسالمی
آن ه�ا را ک�ه خواس�تار براندازی
بنیادین اش هستند ،در تمام جبهه
ها شکست داده است؟
گیس��و ش��اکری :شکس��ت؟! ک��دام
شکس��ت؟ اگر شکست داده بود که ما
این جا نبودیم .ش��ما این جا نبودید.

ای��ن آدم ها ک��ه می بینی��د این جا
نبودند .ما برای آزادی انسان مبارزه می
کنیم .برای ارزش های انس��انی .این
ها چیزهایی نیس��تند که به شکست
بیانجامند .یا واژه ی شکست را بشود در
مورد آن ها به کار برد .این ها چیزهایی
ست که انس��ان های آزاده برای آن ها
در ط��ول تاریخ جنگی��ده اند و خود و
زندگی شان را قربانی کرده اند .اتفاقا
در تاریخ معاصر ،این جمهوری اسالمی
ست که با آن همه کشتار بی رحمانه
که به آن دس��ت زده است و همچنان
به آن ادامه می دهد شکس��ت خورده
است .در مانده است .حاال اگر همچنان
در قدرت اس��ت این ب��ه دلیل وجود
عناصر اسلحه به دستش است .کسانی
که از این حکوم��ت مزد می گیرند یا
به اشکال مختلف سود می برند .تنها
تصور کنید اگر این حکومت برای یک
روز نیروهای سرکوبگرش را به پادگان
ها برگرداند .فکر می کنید چه اتفاقی
خواهد افتاد .مطمئنم برای همیشه از
بیخ و بن برکنده خواهد شد.
خطر س��قوط این رژی��م چنان جدی
س��ت که حتا از وجود ی��ک مبارز یا
صدایی که خواستار سرنگونیش باشد،
وحشت دارد.
تنها نگاه کنید به هزار و یک ترفند که
برای خاموش کردن صدای تبعیدیان
ب��ه کار می رود .تنها خ��ود من ده ها
تجربه ی گوناگ��ون از این ترفندها در
کشورهای مختلف دارم.
فقط نگاهی بیاندازید به زمینه فرهنگی
وهنری:
با صرف هزین��ه هزارها دالری
سمینار می گذارند ،هزینه می
کنند ،برنامه می چینند ،برنامه
های همزمان و م��وازی بر گزار
م��ی کنند ،گ��روه موس��یقی و
رقص و آواز ش��کل می دهند و به
کشورهای گوناگون می فرستند ،با
پول های کالن دالل های بین المللی
را می خرند تا فیلم ها و برنامه هاشان
را مطرح کنن��د و حتا به آن ها جایزه
بدهند ،هنرمندان خارج از کشور را با
هزار ترفند تطمیع و تحریک می کنند،

که البته بسیاری
که سود خود را
در شرکت در این برنامه ها می بینند
یا با پوشاندن کار خود زیرپوشش هایی
مانند :هنر برای هنر یا هنر در خدمت
فرهن��گ و ادب و یا دفاع از فرهنگ و
می��راث های فرهنگی و یا به بهانه ی
اینکه می خواهند حرفشان را بزنند،
چه فرقی می کند از کدام تریبون!
به دام آن ها می افتند ،فستیوال هایی
مانند “تیرگان” و “یکی بود یکی نبود”
و ...بر گزار می کنند.
به هر حال ،شما فکر می کنید این ها
همه نشانه های چیست؟
درک و شناخت این ترفند هاست که
ما را مقاوم تر می کند .ما را به استقامت
و ایستادگی وامی دارد .حاال اگر در این
میان گروه و یا آدم هایی به ظاهر دچار
توهم در باره ی ماهیت این رژیم می
شوند ،در واقع آن ها برای منافع لحظه
ای شان اس��ت که به این سوی یا آن
سوی گرایش پیدا می کنند .به این ها
همه ،این را هم اضافه کنید که چگونه
این رژیم درمانده ،کوچک ترین صدای
مخالف را در داخل تاب نمی آورد و آن
را با شدت و خشونت هر چه بیش تر
سرکوب می کند.
البته گفته باشم که نباید دچار توهم،
هم شد.
ما روزهای دشواری را پشت سر گذاشته
ایم و هنوز هم روزهای دشوار دیگری را
در پیش رو داریم.
مب��ارزه کردن با یک رژیم آزادی کش
و بی رحم و خشن که پا روی خون
مردم گذاشته و مشغول غارت
این سرزمین ِ ویران شده،
اس��ت کار س��اده ای
نیس��ت و به باور و
نیرو و امید و

گیس�و ش�اکری متول�د س�ال
1953در ایران ،از  1988س�اکن
سوئد است .فعالیتهای
فرهنگ�ی خ�ود را ب�ا اولی�ن
کنسرتش در سا ل  1989در شما
ل سوئد آغاز کرد.
گیسو شاکری با اجرای کنسرت
ه�ا و فعالیته�ای فرهنگ�ی در
شهرهای مختلف سوئد و دیگر
کش�ورهای اروپائی در راه حفظ
و اشاعه ی فرهنگ و هنر متعهد
و مردمی ایران کوش�ش بسیار
کرده است .
گیسو شاکری به دعوت «اتحاد
سوسیالیسیت های مونتریال»
در یادمان کشتار  67در تاریخ 20
سپتامبر در دانشگاه کنکوردیا
حضور یافت.
حاصل دیدار شتابزده پیوند با او
را در جمع کوچک کتابخانه نیما
در گوش�ه ای دن�ج در زیر با هم
بخوانیم.
برای آشنایی بیش�تر با کارنامه
گیس�و و همچنین تهیه کتاب و
آلبوم های موسیقی او به سایت
زیر مراجعه کنید:
www.gissoo.com
کوشش خستگی ناپذیر نیاز دارد.
 فکر نمی کنید که ما از نظر کمیتحلیل رفته ایم؟
گیس��و ش��اکری :در این مورد
کمیت ها تعیین کننده
اگ��ر چه ب��ی تاثیر
نیس��تند .
همچنان که
گفتم ما با
شرایط

خداحافظی
چه گوارا با
فیدل

گ��وارا در اواخر  ۱۹۵۳ب��ه گواتماال رفت.
آن زم��ان حکومت یاکوبو آربنز (منتخب
م��ردم گواتم��اال) مورد تهدید س��ازمان
جاسوسی ایاالت متحده ی امریکا (سیا)
بود .سال بعد نیروهای مزدور سازمان سیا
به گواتماال حمله کردند و حکومت آربنز
(یا خاکوبو آربنس) را س��رنگون ساختند
و ب��ه قلع و قمع مبارزان و آزادی خواهان
پرداختند .گوارا مجبور به ترک آن کشور
ش��د و به مکزیک رفت .در آنجا با فیدل
کاسترو آش��نا شد و به گروه چریکی وی
پیوست که برای س��رنگونی دیکتاتوری
باتیستا متش��کل میشد .کوبایی ها به او
لقب “چه” (معنی :سالم) دادند.
چه در ابتدا پزشک گروه بود .چه در اواخر
دس��امبر  ۱۹۵۸در نبرد سانتا کالرا (که
یک��ی از مهمترین عملی��ات جنگی بود)
نیروه��ای چریکی را به ط��رف اتان الس
ویاس در مرک��ز کوبا هدایت کرد .پس از
پیروزی وی یکی از رهبران مرکزی
حکومت انقالبی ش��د و مسوولیت
هایی را در حکوم��ت انقالبی نوپا،
مانند ریاست بخش صنعت موسسه
ملی اصالح��ات ارضی و ریاس��ت
بانک مل��ی و وزارت صنای��ع را در
کنار مسوولیت هایش در مقام افسر
نیروهای مسلح پذیرفت.
چ��ه در  ۱۹۶۵کوب��ا را برای یاری
رس��اندن به انقالبی��ون و جنبش
های ضد امپریالیستی ،ترک کرد.
در آغاز به کنگو رفت تا به جنبش
پاتریس لومومبا کمک کند .سپس
برای مدت کوتاهی به کوبا بازگشت
و پ��س از آن ب��ه بولی��وی رفت و
فرماندهی یک واحد چریکی را در
مبارزه با حکومت دیکتاتوری نظامی
آن کشور به عهده گرفت .چهگوارا
در  ۸اکتبر  ۱۹۶۷توسط واحدهای

گوارا در  ۱۴مارس  ۱۹۶۵به کوبا بازگشته
بود( ،وی قبل از بازگش��ت به کوبا ،درباره
اقتصاد شوروی در اتحاد شوروی سخنرانی
کرده بود ).اما پس از بازگش��ت ،جلساتی
سری باعث غیبت او از انظار عمومی شد،
تا در نامه ای در ماه آوریل خطاب به فیدل
از تمام س��مت های خود در کوبا استعفا
داد ،و کوب��ا را ترک ک��رد .البته چهگوارا
نامه های خداحافظی دیگری نیز خطاب
به خانواده ،دوس��تان و پدر و مادرش نیز
نوشته بود .که در این نوشته ،بخش هایی
از نامه ی خداحافظی چه گوارا با فیدل را
میخوانیم.
من در این لحظه خیلی چیز ها را به یاد
می آورم:
زمان��ی که با تو در خان��ه ی ماریا آنتونیا
مالقات کردم ،آن زمان که پیشنهاد دادی
که همراهی ات کنم ،تمام آن تحت فشار
قرار گرفتن های بغرنج در تدارکات.
مـردید به
یک روز آمدند و پرسیدند“ :اگر ُ
چه کسی خبر بدهیم” ،و از این احتمال
که حقیقت داشت ،تـکـان خوردیم! بعد
ها دانس��تیـم که این صحیح اس��ت ،که
در ی��ک انقالب یا پیروز می ش��وی و یا
کش��ته می شوی!
(اگ��ر یک انقالب
حقیقی باش��د).
بس��یاری از رفقا
در راه پیروزی بر
خاکغلتیدند.
امروز لحن مهیج
هم��ه چیز کمتر
شده است ،چرا که
ما پخته تر ش��ده
ایم ،ام��ا حوادث
باز رخ می دهند.
من احساس می
کنم که بخش��ی
از وظیفه ی خود
را نسبت به کوبا و
انقالب کوبا انجام
داده ام ،و به شما،
ب��ه تم��ام رفقا ،و
تمام مردم ِ شما،
که اکن��ون مردم

دشواری رو به رو هستیم .این دشواری
ها نه تنها از جانب رژیم بلکه از جانب
برخی از گروه های اپوزسیون هم است
که با داشتن توهم به ماهیت این رژیم
مان��ع اتحاد عمل همه ی گروه ها می
شوند و در اکثر موارد سدی می سازند
در براب��ر صف مبارزان و مخالفان این
رژیم.
اما شاهدیم که بسیاری همچنان مانده
اند و برای حقوق انس��انی مبارزه می
کنند .این مبارزه شاید سال ها به طول
بیانجامد .اما سرانجام پیروز خواهد شد.
امی��د به پیروزی و ب��اور به هدف مان
اس��ت که ما را پا بر ج��ا نگه می دارد.
ما اگر کمیم ام��ا محکمیم .محکمی
در باور ماست ،در آگاهی ما ،در ایمان
م��ان به انس��ان و آزادی و پیروزی ،در
امید .و این که منافع فردی و لحظه ای
کورمان نکند.
 از کارنام�ه ی هن�ری خودت�انبرایمانبگویید.
گیسو ش��اکری :بیست سال است که
در خارج از کش��ور به عنوان تبعیدی،
به شکل حرفه ای کار هنری می کنم.
همان گونه ک��ه می دانید تخصص ام
در موسیقی سنتی ایرانی است .اما به
تجربه هایی در س��بک های موسیقی
غربی  ،سنتی و حتی عرفانی دست زده
ام و کنس��رت هایی داشته ام .با گروه
های موسیقی س��وئدی برنامه های
مش��ترکی اجرا کرده ایم که همچنان
این همکاری ها ادامه دارد.
از کارهایم تا کنون هشت آلبوم منتشر
کرده ام.
به غیر از این آلبوم های موسیقی
 ،یک داس��تان ک��ودکان به نام
“رها نه در قفس” و دفتر شعری
دارم به نام “سرم را بی سایه می
خواهم”.
آخرین آلبومم بازخوانی ترانه هایی
س��ت از قمرالمل��وک وزیری به نام
“گیسو ش��اکری از قمر می خواند”
که آهنگ هایی از آن را در شهر شما،
مونترال هم اجرا کردم.

ما روزهای دشواری
را پشت ســر
گذاشته ایم
تنها نگاه کنید به
هزار و یک ترفند که
برای خاموش کردن
صدای تبعیدیان به
کار می رود.
ترانهچیست؟
گیسو ش��اکری :من شعر و ترانه هایم
را خودم انتخ��اب می کنم .معیارم در
انتخاب این شعرها و آهنگ ها ،وجود
آن مفهوم هایی س��ت که در آن درد
مردم به نوعی بازگو شود.
در شرایط حاضر ظلم و ستم و نابرابری
در کشور ما بیداد می کند .طبیعتا شعر
و آهنگ هایی که انتخاب می کنم باید
بازگو کننده ی این ظلم و بیداد باشد.
در عین حال باید شعله ی امید و مبارزه
را در دل مردم زنده نگه دارد.
چ�ه برنام�ه های�ی ب�رای آیندهدارید؟
گیس��و ش��اکری :اج��رای کنس��رت
هایی س��ت از بازخوان��ی آهنگ های
قمرالملوک وزیری همراه با گفتارهایی
در باره ی”زنان وهنر معترض و متعهد”
از جمله برنامه های آینده ام خواهد بود.
در جمع کوچک و دوستانه ی کتابخانه
ی نیما در شهر شما نیز بخش هایی از
همین گفتارها را مطرح کردم.
و صد البته که در بطن همه ی این ها
مبارزه برای براندازی جمهوری اسالمی
نهفته اس��ت .این همان چیزی است
که از آن صحبت کردم یعنی این که
هنر من در خدمت باورهایم است که
همان مبارزه برای آزادی است و برابری
انسان.

 -معیارهای شما در انتخاب شعر و  -با سپاس از شما

به یاد و بهانه 8 ،اکتبر،ساملرگ چه
ضدشورش ارتش بولیوی -که تحت تعلیم
و نظارت امریکا قرار داشتند -دستگیر شد،
و روز بعد اعدام شد.
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من نیز هستند ،بدرود می گویم.
من از تمام ُپـس��ت های خود در رهبری
حزب ،س��مت ام در وزارت ،مق��ام ام در
فرمانده��ی و تابعیت کوبایی ام ،اس��تعفا
رس��می می دهم .هیچ پیوند حقوقی مرا
به کوبا متعهد و ملزم نمی سازد .تنها الزام
ماهیتی متف��اوت دارد  --که آن پیوند را
نمی توان مانند سمت با انفصال شکست.
روزهای با ش��کوهی را از سر گذرانده ام،
احس��اس غرور می کنم که در روزگار نه
چندان خوش بحرانی و اندوهبار کارایب
در کنار مردم خودم بوده ام .کمتر رهبری
را دیده ام که استعداد تو را در آن روزها را
داشته باشد ،همچنین مفتخرم که بدون
درن��گ ،از تو پیروی ک��ردم ،طریقه فکر،
اصول و استقبال از خطر را از تو شناختم.
س��ایر ملل جه��ان یاری ان��دک مرا می
طلبند .کاری که من می توانم انجام بدم ،و
تو بهخاطر مسوولیت رهبری کوبا آن را رد
میکنی [یعنی نمیتوانی انجام بدهی] .و
زمان آن رسیده که ما جدا شویم.
یکبار دیگ��ر اعالن میکنم ک��ه کوبا را
رها میکن��م از هرگون��ه جوابگویی در
قبال من ،و تنه��ا از آن الگویی گرفته ام.
اگر آخرین ساعات زندهگیام زیر آسمان،
جایی دیگر باشد ،به این مردم و به تو فکر
خواهم کرد .از تو سپاسگزارم برای درس
هایی که دادی ،و نمونه ای که نشان دادی
[یعنی کوبا] ،و من سعی خواهم کرد که
تا انتهای نتیجه اعمال آم وفادار بمانم .من
همواره با سیاست خارجی انقالبمان یکی
شناخته میشدم ،و همچنان ادامه خواهم
داد ،هر کجا که باش��م ،مس��وولیت یک
انقالبی کوبایی بودن را احس��اس خواهم
کرد ،و رفتاری درخور آن خواهم داشت.
از این که هیچ چیز مادی برای همسرم و
فرزندانام نگذاشتهام ناراحت نیستم ،من
بهخاطر این طریق [زندهگی] خوش��حال
هس��تم .من برای آنها درخواست هیچ
چیز نمیکنم ،چرا که دولت آنها را برای
تحصی��ل و یک زندهگی بس��نده تامین
خواهد کرد.
حرف های بس��یاری ب��رای گفتن به تو
و م��ردم مان دارم ،اما احس��اس میکنم
که گفت��ن اش ضرورتی ن��دارد .کلمات
نمیتوانند آنچه را که در دل دارم ادا کنند،
فکر نمی کنم که سیاه کردن کاغذ فایده
ای داشته باشد.

نامه رسیده

جوابی کوتاه برای عزیزانی که
برای ”اتحاد سوسیالیستی
ایرانی�ان مونت�رآل” قل�م
میزنند.

>> این رس��م کدام دیار اس��ت که
پشت بر مخالف بنشینیم در حالی
که برای پیروزی دم از اتحاد و اتفاق
وهمبس��تگی میزنیم ،بر هم بتازیم
و ب��ا تازیانه تهمت زخمی جبران نا
پذیر بر پیکر دوست و آشنا فرود می
آوریم؟
اگر جمعی با همتی بلند گامی بس
بزرگ برداش��ت و برگزاری یادمان
و تجدی��د خاطره عزیزانی که هنوز
نروئیده درو شدند را بر عهده گرفت
وظیفه همه ماست و متعلق به این و
آن گروه نیست
بله امسال مونترآل شاهد بر گزاری
دو ب��زرگ داش��ت از کش��تار دهه
شصت بود
عزیزان ما الیق آنند که بیش از این

یاد آور آن سالهای شرمگین باشیم و
بر آنان درود بفرستیم
بپذیرید تا زمانی که تحمل مخالف
نداشته باش��یم قدمی بسوی هدف
مش��ترک بر داش��ته نخواهد ش��د
چطور انتظار دارید جمعیتی شصت
میلیونی
یکص��دا ش��وند در حالیک��ه هنوز
نتوانس��ته ایم در جامعه شش هزار
نفری ایرانیان مونت��رآل به اتحاد و
همبستگی برس��یم من که جوابی
برای آن ندارم شما چطور؟

مینا مدنی (مونترآل)

پارسی

•

>>اطالعیـه <<

مجمع عمومی اجنمن
دفاع از حقوق بشر
ایــران در مونتریال
>> زمان 5 :شنبه  6نوامبر
ساعت  6/30بعدازظهر
>> مکان :رستوران کپلی
 --------مترو واندوم --------

 )1گزارش شورای نمایندگی
 )2انتخاب شورای هماهنگی جدید
 )3بررسی برنامه های آینده انجمن

از همه عالقمندان دعوت میشود
در این نشست حضور یابند
 -----تلفن اطالعات----- :

را پاس بداریم!

514-944-8111

با سپاس از آموزش های گرانبهای
شما،
اگر ما به جای «نامتناسب» بگوییم،
«بی قواره» ،آیا براستی پارسی
را پاس داشته ایم؟؟؟!!
ب��ا پ��وزش از ای��ن خ��رده گیری
«بی قواره»!!
شهباز(مونتریال)

خانهایران

برای سرپرستی امور اداری دفتر
خود که به زودی در مرکز شهر
مونتریال گشایش خواهد یافت،
نیاز به فردی آشنا به زبان های
فرانسوی ،انگلیسی و فارسی دارد.

گلشیفته با لچک یا بدون لچک!

 30سال حکومت
اسالمی ما را به کجا
برده است؟؟!!

چندی پیش در س��ایت بی بی سی
مطلبی می خواندم که به انگیزه حضور
بی حجاب گلشیفته فراهانی در فیلم
مجموعه دروغ ها پرسیده بود ،لباس
چه��ره های ایران��ی در خارج چگونه
باش��د؟ و به عنوان مثال نمونه آورده
بود:

شیرین عبادی که جایزه صلح نوبل را
بدون حجاب اسالمی دریافت کرد،
عباس کیارستمی که در جشنواره کن
با کاترین دونوو دست داد و
نیکی کریمی و هدیه تهرانی که بدون
روسری در جشنواره ها و رویدادهای
فرهنگی خارج از ایران عکس یادگاری
گرفتند،
فک��ر می ک��ردم ،راس��تی را ،ببنیند
جمهوری اسالمی با ما چه کرده است
که زمانی که جهان در فکر حل بحران
های جدی و بزرگ اس��ت ،ما را تازه

نش��انده اند حول و حوش موضوعاتی
حرف بزنیم که تمدن بشر سالیان دراز
آنها را پشت سر گذاشته ....موضوعاتی
مثل چندهمسری ،سنگسار ،حجاب،
با پای راست یا با پای چپ به مستراح
رفتن و ...و... ...
فکر می کردم این انقالب شکوهمند
چند (صد) س��ال دیگر طول خواهد
کشید ما را به «صفر» برساند...
امضاء محفوظ
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مركز اســــالمی ایرانیان

کاروان حج متتع
راه آمســـان

در سال جاری با عالی ترین برنامه های معنوی
و با حضور روحانی مرکز

شیخ صاحل سیبویه

و مداح اهل بیت :حاج مرتضی طاهری

ساعــات کار:
روزهای دوشنبه لغایت
پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مركز اسالمی ایرانیان
مراجعه بفرما یند.

210 St-Jacques
)(Lachine
برای آگاهی از جزئیات کاروان همین امروز باما متاس بگیرید.

Tel.: 514-366-1509
514-364-5075
514-247-1732
Fax: 450-638-4507
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دکتر ریموند رضایی

پزشک خانواده

ختنه کودکان

بدون وقت قبلی

تا  6ماهه514-484-8411 :

www.circumcisionmontreal.com
Brossard:

اطالعیه :مجمع عمومی اجنمن دفاع از حقوق بشر ایــران در مونتریال

ک
لوچه تازه نوشین:
گردوی
ی و نارگیلی رسید
 W Wسوهان،بادام
سوخته ،گز و شیرینی
WW
بیسکوئیتسالمتدر
سا
یز
ها
ی
م
خ
تل
ف
ر
سید
W Wآبغ
وره و آب انار رسید
W
Wرشته پلویی رسید
 W Wخاللسیبزم
ینی مخصوصقیمه
W Wقهوه
ترک خاچیک رسید
W Wحلیم داغ:
هر
ر
وز
در
س
وپ
را
خ
وان
WW
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بِهوانار
درشت
عالی رسید

Montreal
Tel.: (514) 521-5555

Tel.: (450) 462-0863
Green field Park:
Tel.: (450) 672-5577

West Island:
Tel.: (514) 426-6667

برجن مرغوب
جهان:
>> سفید

4کیلو

زعفران خالص خراسان :سحرخیز
در اندازه های  2 ،1و  3گرمی

یک ،نیم و  5مثقال رسید

14
12

.99

>> سیـال

4کیلو

.99

