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Happy Canada day!
1 July 1867
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راهکار ق��رار داده به حضور اميدوارانه مردم در
انتخابات و دستاوردهای اين شرکت پرداخت و
راه خود را از "شعارهای ساختار شکنانه" جدا
 موسوی با تاکيد بر اميدواری در راهی که.کرد
در پيش است مطالبات مرحله ای را در انتهای
بيانيه خود مطرح کرده است که در چهارچوب
 تجمعات و، مطبوعات،آزادی دستگيرشدگان
3 >>> .حقوق شهروندی می گنجند

14 : ص

خشم

خامتی

8 : ص

که به مدت سیسال به اعتماد مردم متکی بود
نمیتواند يک شبه قوای امنيتی را جايگزين اين
 اين اعتماد لطمات جدی ديده.نقطه اتکا کند
،است؛ اگر انکار اين واقعيت سودی میرساند
 از بس،ما نيز با منکران آن همصدا میشديم
" موسوی ضمن دفاع از.که خطر عظيم است
""اسالم ناب محمدی که تحجر را بر نمیتابد
 خرد و قانون اساسی را،بازگش��ت به صداقت

 موسوی در.ميرحسين موسوی نيز منتشر شد
 "از اين پس ما دولتی:اين بيانيه آورده اس��ت
خواهيم داش��ت که از نظ��ر ارتباط با ملت در
ناگوارترين شرايط به سر میبرد و اکثريتی از
، که اينجانب نيز يکی از آنان هس��تم،جامعه
مشروعيت سياسی آن را
 خطر در...نمیپذيرد
 نظامی.پيش اس��ت

!خطر عظيم است

به دنبال تاييد نتايج انتخابات رياست جمهوری
۹  بيانيه ش��ماره،توس��ط ش��ورای نگهب��ان
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"شاهد رفتارهای زشتی
هستیم که سالها پیش
ریشه آن الاقل در وزارت
اطالعات کنده شد و
آنگاه دم از آشتی ملی و
فضای آرام می زنیم؟این
حرفهای بی اساس یعنی
چه؟ براندازی و انقالب
!"رنگی یعنی چه؟
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ادبلندیبکشمکهص
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رد
مرا باید این داد کند
ازشماخف
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)(فریدون مشیری

راهپیمایی های اعتراضی بزرگ ایرانیان

18 و2 >>
شهبازخنعی

نکته های
فریدون
31: >>
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5: >>..ما نشستیم و

ماه جون28 و21  یکشنبه،مونترال
دکترانصاری
---22: >> ...پزشکی

...درماموطن

...اعتراض

حسین انصاری

4>>حسینصمیمی

Montreal:
Vigile de Solidarité avec l'IRAN
Y. Ameri

:کانادا/>> کبک

4 : >>
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راه شو عزیز...
راه شو عزیز ،هم
هم

Vigile de Solidarité avec l'IRAN

 Photoعکس ها:
رضا بالدی R.S. Beladi
رضاپدرامیR. Pedrami

ع
ک
س
ها
گ
و
ی
ا
ت
ر
ن
د!

در اعتراض به
سرکوب گسترده
جمهوری اسالمی
>> راهپیمایی،
شبهای همبستگی با
شمع و سکوت...
روزهای راهپیمایی:
امید ،فریاد ،آواز و
پچپچه...
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ایران :آبسنت حتول...
میرحسین موس�وی در نامهای
خطاب به مردم ایران:

«مسئولیت تاریخی ما
ادامه اعتراض است»

میرحسین موسوی اعالم کرد که به
همراه «اکثریت��ی از جامعه» ،دولت
برآم��ده از دهمی��ن دوره انتخابات
ریاس��ت جمه��وری را «مش��روع»
نمیدان��د و به اعتراضه��ای خود
همچنان ادامه خواهد داد.
آق��ای موس��وی پ��س از مه��دی
_____________________
سیمینبهبهانی

پرگوی و یاوه ساز!

گر شعله های خشم وطن
زین بیشتر بلند شود
ترسم به روی سنگ لحد
نامت عجین به گند شود
پرگوی و یاوه ساز شدی
بی حد زبان دراز شدی
ابرام ژاژخایی ی تو
اسباب ریشخند شود
هرجا دروغ یافته ای
درهم چو رشته بافته ای
ترسم که آنچه تافته ای
بر گردنت کمند شود
باد غرور در سر تو
کور است چشم باور تو
پیلی که اوفتد به زمین
حاشا دگر بلند شود
بر سر کله گشاد منه
خاک مرا به باد مده
ابر عبوس اوج  -طلب
پابوس آبکند شود

بس کن خروش و همهمه را
در خاک و خون مکش همه را
کاری مکن که خلق خدا
گریان و سوگمند شود
***
نفرین من مباد تو را
زان رو که در مقام رضا
دشمن چو دردمند شود
خاطر مرا نژند شود
خواهی گر آتشم بزنی
یا قصد سنگسار کنی
کبریت و سنگ در کف تو
خاموش و بی گزند شود
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حمیراقاسمنژاد روانکاو

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

>> مشاوره و درمان:

کروب��ی دومین نامزدی اس��ت که
«دولت جدید» جمهوری اسالمی
را «نامشروع» میداند.
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی
و جبهه مش��ارکت ایران اس�لامی
نی��ز در بیانیههای��ی ای��ن دولت را
«فاقدمشروعیت» اعالم کردهاند.
ش��ورای نگهبان دوش��نبه ش��ب
28ج��ون با تائید نتای��ج انتخابات،
محم��ود احمدین��ژاد را پیروز آن
اعالم کرده است.
آقای موس��وی که بارها خواس��تار
ابطال نتایج انتخابات ش��ده اس��ت،
درنام��های ک��ه روز چهارش��نبه
منتشر کرد ،از مردم ایران خواست
که «ازثمربخش بودن اعتراضات
قانونی خود ناامید» نشوند.
نخست وزیر پیش��ین جمهوری
اس�لامی خطاب به م��ردم ایران
نوشته است که اگر
«ما ناامید نشویم ،این دولت از
اعتبارواقعیبرخوردارنخواهد
شد .امید به آینده ،رساترین
اعتراض ماست».
در بخش دیگ��ری از این نامه
تاکید شده که از این پس با دولتی
مواجه خواهیم بود که «پشتوانه
ضعیف مردم��ی و اخالقی» دارد
و از ای��ن دول��ت انتظ��اری ج��ز
«بیتدبی��ری ،قانونگریزی ،عدم
شفافیت ،تخریب س��اختارهای
تصمیمگیری و تدوام سیاستهای
ویرانگر اقتصادی نداریم».
ای��ن نام��زد انتخاب��ات ریاس��ت
جمهوری همچنین اف��زوده که
«متقلب��ان و دروغگویان تنها به
نیت تحمیل منویاتشان در پشت
نام قانون سنگر گرفتهاند».
آقای موسوی در نامه خود هشدار
داده که
«خطر در پیش اس�ت .نظامی
که به مدت ۳۰سال به اعتماد
مردم متکی بود ،نمیتواند یک
شبه قوای امنیتی را جایگزین
این نقطه اتکا کند».
وی از م��ردم ایران خواس��ته که
برای فعالیتهای سالم مدنی خود
«منتظرتش��ویق و کمک دولتی
که وجاهت خود را از دس��ت داده
است» نباشند.
آقای موسوی تاکید کرده است:
«مسئولیت تاریخی ماست که
به اعتراض خود ادامه دهیم و
از تالش برای استیفای حقوق
مردم دست بر نداریم».
نخست وزیر پیش��ین جمهوری
اس�لامی خطاب به م��ردم ایران

)Homeira (Sedighe

Ghassemnejad
Psychotherapist

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

COPNN. Member
فارغ التحصیل از
دانشگاه مک گیل

__________________
4823 Sherbrooke W.,
Suite 160

Westmount, Qc., H3Z 1G7

Tel.:(514) 223-6542

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود
نوشته اس��ت که «ما ناامید نشویم،
این دولت از اعتبار واقعی برخوردار
نخواهد شد .امید به آینده ،رساترین
اعتراض ماست»
او به هواداران خود توصیه کرده که
«فریب ش��عارهای ساختارشکنانه»
را نخورن��د و از تمام��ی «نهادهای
تصمیمگی��ر نظ��ام» خواس��ت که
همچون شورای نگهبان عمل نکنند.
آقای موس��وی در بخ��ش دیگری
از نامه خود خطاب ب��ه مردم ایران
نوشته است که «در ابتدا هدف همه
ما از شرکت در انتخابات آن بود که
عقالنیت دینی ب��ه فضای مدیریت
کشور بازگردد ،لیکن در میانه مسیر
به اهدافی بس��یار بلندت��ر هدایت
شدیم .ما در این بین میخواستیم
ارکان ذیربط نظام به یاد آورند که در
ورای تمامی آنان و مافوقشان ،میزانی
به نام رای و عزم مردم وجود دارد که
آنها نه حق دارند و نه میتوانند آن را
نادیدهبگیرند».
وی همچنی��ن افزوده که در این راه
«نباید هیچ فرصتی برای روش��نتر
شدن ابعاد این دروغ و تقلب بزرگ و
پیآمدهای تلخ آن از دست برود».
آقای موسوی تصریح کرده که «من
نمی توانم بر سر حقوق و آرای پایمال
شده مردم معامله یا مصالحه کنم».
وی در پایان نامه خود به تش��کیل
جمعیتی اش��اره کرده که هدف آن
«صیان��ت از حق��وق و آرای پایمال
ش��ده مردم در انتخابات گذشته از
طریق انتشار مدارک و اسناد تقلبها
و تخلفهای انجام گرفته و نیز رجوع
به محاکم قضایی» است.
آنطور که آقای موسوی در نامه خود
آورده است ،این جمعیت همچنین
قصد دارد مطالباتی از قبیل « «توقف
برخوردهاى امنیتى ،فوق امنیتى و
نظامى با مسائل انتخاباتى»« ،رعایت
اصل  ۲۷قانون اساسى در مورد آزادى
تجمعات» و «آزادى مطبوعات و رفع
توقیف از آنها» را پیگیری کند.

 ۲۵خرداد ۱٣٨٨

h.ghassemnejad@gmail.com

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط

Behrooz Aghababakhani

بهروزآقاباباخانی

Regional Office MONTREAL:
1010 de Sérigny, Suite 300
Longueuil, PQ J4K 5G7

>> مشاور وام مسکن

Cell.: 514-606-5626

نسرین عین الهی

درخدمت هموطنان گرامی

Baie d'urfe
Executive custom built
cottage, 2 fireplaces
2 living room,
!!HUGE back yard
Price: $589,000

________________
Baie-d'Urfé
Butiful renovated cottage
with 4 bedroom
& 2 living room
مشاور امالک:
Price: $599,000

>>

مسکونی و جتاری
خرید و فروش
امالک و مستغالت

½

½

در سراسر مونتریال بزرگ

cell: (514) 839-7978
وکیل دعاوی

_______________
Nasrin Eynollahi
Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7

Office.: 514-636-2981
n.eynollahi@adresz.com

امیرکفشداران

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
mnasr@sutton.com
www.sutton.com
____________________________

تهیه وام مسکن

مسعود نصر

>> Cell.: (514) 571-6592

2 bedroom condo
)in NDG (2006
1200 S.F., open concept,
2 bath, garage, locker,
5min. to Metro Villa-Maria
Asking 329 000$
Revenue property
in NDG
1 commercial
+ 6 Apartments
Revenu:82 000$
Expenses:11 000$
Asking:999 000$

5plex in plateau
on Hotel de ville
street
1x6 1/2 + 4x4 1/2
Revenu:60 000$
asking:699 000$
Waterfront
2bdr. condo
in lasalle
1200 s.f.,
garage,
locker
279 000$

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

_________________________
2348, rue Jean-Talon Est,
Bureau 206
Montreal, QC H2E 1V7
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

»»

توضیح :به دلیل هماهنگی ،شماره گذاری دوهفته نامه پیوند مونتریال،
با پیوند و نکوور (که بصورت هفتگی منتشر می شود) تنظیم می گردد.

3
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ایران-ومونتریال-درتبوتابحتوالت...

در حاشیه
وقایع اخری مام
وطن

مونرتال در 2هفته:
در  10دقیقه

معجزه هزاره سوم!

آنچه باور عمومی بود به
نفع دولت در قدرت اعالم
شد و آنگاه با کلماتی چون
خس و خاشاک ،آشغال
کثافت ،اوباش ...مخاطب
قرار گرفتند و زمانی
شعور
که شخصیت و
م.آقاجانی(مونتریال)
و
رفتارها
فردی ایشان با
___________________
گفتارها به سخره گرفته
شد ،دوام نیاوردند و در حرکت به سوی آزادی در داخل ایران
گروه های چند صد هزاره شروع و ادامه دارد،
نفره به خیابان ها سرازیر
حسین صمیمی (مونتریال) شدند و با فریاد سکوت ،با ما در اینجا یا بدون ما.
اعتراض خود را به گوش
میگویند تاریخ از آن ملت هاس�ت و مردم تاریخ دولتمردان و قدرتمندان و
جهانیانرساندند.
سازان هر کشورند.
_____________________
در طول س��ه هفته گذش��ته ملت بزرگ ایران مش��غول ای��ن م��ردم خواس��تار وقایع متاثر کننده هفتههای گذشته در کشورمان ایران ،در قلب
نوشتن برگ پر افتخار و بله خونین
اصالحات و تغییرات بس��یاری از ما که از کشور و عزیزان مان دور هستیم بار اندوه و
سیروس
دیگ��ری از تاریخ مب��ارزات
و بدس��ت آوردن نگرانی های زیادی را بوجود آورد.
دائمی بایدببینیم
یحیی آبادی
خود در راه دس��تیابی ب��ه آزادی و
آزادیه��ای فردی و نگران��ی برای زن��ان ،مردان و جوانانی ک��ه در ایران هر لحظه با
دموکراسی و برپائی حکومت واقعی مردم داخل چه اجتماعی بیشتری دژخیمان و مرگ در جدالند.
مردم بود و هست و یکبار دیگر پس
بعد
که
زیرا
داشت،
بر
در
هم
را
ی

خوش��حال
بودند.اینهابخصوص اما این وقایع جای
سایت مجموعه آثار
از تحمل سالیان دراز فشار و سانسور می خواهند! آن  60درصد که زیر از  ۳۰سال فشار و س��رکوب هنوز مردم در ایران از برای آزادی
سیروس یحیی آبادی
و همه گونه محدودیت های فردی
ی زنند و دژخیمان
سی سال سن دارند فریاد م 
{>> ادامه در صفحه}25 :
دسترسی
دلیل
به
و
این آتش فشان دگربار طغیان نموده
www.sirousart.com
به فضای مجازی اینترنتی
و کشور به ورطه بحرانی عظیم غوطه ور شده است.
ملت بزرگ ایران که اینک برآن است تا به «قهرمان جنبش با دنیای بدون مرز بیرون از
نافرمان��ی» مدنی در جه��ان و در آغاز قرن جدید تبدیل مرزهای وطن در تماس لحظه ای هستند و تنها خاطره
گردد ،بگونه ای گس��ترده در انتخابات ریاست جمهوری تاریخی شان جور و جفا و فشارهای غیرقابل تحمل و سایر
و در قالب سیس��تم حکومتی موجود با تمام محدودیت مصائب اجتماعی ب��ود و همه را یک جا و به حق به پای
>> کلیه امور حسابداری ومالیاتی >> مشاوره و ثبت شرکت ها
هایش و با قوانین غیردموکراتیکش شرکت نمود تا برپایه دولت و دولتمردان میگذاشتند به خیابانها آمدند و گفتند
>>تهیهاظهارنامهمالیاتیشخصیوشرکتهابصورتکامپیوتری
هم��ان قوانین از بی��ن چهار نفر تائید ش��ده الاقل آن را تا درخواس��ت مدنی ایشان یعنی تغییر نتیجه انتخابات
برگزیند که به ایشان نوید ایام روشن تر و روزهای بهتر در بدست نیاید از پا نخواهند نشست.
(با تعینی وقت قبلی)
>> سرمایه گذاری وامور مهاجرت
__________________________________________________
آینده پیش رو میداد .آنها تصمیم داشتند تا با تنها وسیله اما بدبختانه با ش��دیدترین روش��ها و وحشیانه ترین نوع
)1255 Phillip Square, Suite 601 (Montreal, Qc H3B 3G1
باقیمانده برایشان یعنی آرایشان از انتخاب مجدد آن که سرکوب و عکس العمل مواجه گردیدند و جهانیان از دریچه
Tel.: 514-733-9176 Tel.: 514-652-7623
چهار سال گذشته را برایشان تبدیل به جهنم نموده بود ،همان دوربین های تلفن همراه و غیره و اینترنت ش��اهد
آنچه در خیابانها می
جلوگیریکنند.
{>> ادامه در صفحه}27 :
گذش��ت ،گردیدند.
اما با تقلبی گسترده و عریان نتیجه انتخابات برخالف

نیاز آنها احتاد ماست...

خدمات حســـابداری لوئی

ع
جما
کلبه
م
و
ل
انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

ساندویچ مرغ $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

Voyages Lexus

آژانس مسافرتی یونی گلوب
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•
•

غذا آماده
برا
ی take
out

ش هــر
نبه و ی
ک
ش
ن
ب
ه
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ار:
آب
گوشت
گ
ر
د
ن

•

کیـ
ـ
ـ
ت
ر
ی
نگ
جمـ
ــال

انوا
نو ع سوسی
س
آل
م
ش
ان
اب
ه های الکلی و ی منقلی
غ
چای
قهوه

یرالکلی

Super special

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
بر روی ختفیف  25دالر
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
قیمت ها
فروش بلیت کلیه شرکت های
ی رقابتی موجود ما
 بصور
ت
ک
وپ
ن
5
2
(کروز)
هواپیمائی و کشتیرانی
د
الری برای پرواز
بع
د
ی
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
شما به ایران
داده خواهد شد.

نسرین پارسا

e:

r a limited tim
promotion is fo

this

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Tel.:

&

(514) 849-7711

Ext.: 243

 حتویل بلیت
در محل کار شما
در اسرع وقت

________________________________

نشانی جدید:

1455 PEEL, local 148,
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com
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ما نشستیم و...

شهباز خنعی

ای��ن روزها فح��ش دادن به
سید علی خامنه ای از یک
مد رایج فراتر رفته و به مرز
یک اپیدمی نزدیک ش��ده
اس��ت .همگان -ازجمله صاحب
ای��ن قلم -کوش��یده ان��د و می
کوش��ند دق دل خود را از آنچه
که مزدوران ددمنش ولی مطلقه
فقیه با مردم و بویژه جوانان دالور
میهنمان می کنند ،سر سید علی
خامنه ای خالی کنند.
س��ید ابراهیم نبوی ،طنزنویس
مع��روف اصالح طل��ب و هوادار
دوآتش��ه میرحس��ین موسوی،
خطاب به رهبر می گوید:
«شما دیگر رهبر کشور نیستید...
من ش��ما را علی صدا می کنم،
شما هم می توانید مرا داور صدا
کنید»!
کار ب��ه جایی رس��یده که حتی
آخوندها ،ک��ه متول��ی امامزاده
والیت فقیه هستند و باید حرمت
امام��زاده را رعایت کنند ،نیز به
جمع منتق��دان و ناس��زاگویان
پیوس��ته ان��د :حجت االس�لام
هادی غف��اری ،خطاب به «مقام
معظم رهبری» سابق می گوید:
« َمقطعاتت خوب بود ،مرده شور
ترکیبت را ببرد»! آیت الله جوادی
آملی ،یادش م��ی افتد که« :این
که کس��ی خودش قان��ون وضع
کند ،خودش اجرا کند و خودش
قاضی باشد ،مشکل دارد» و آیت
الله موسوی تبریزی ،دادستان کل
کشور اسبق نظام در تلویحی که
به تصریح پهلو می زند ولی فقیه
را «طاغوت» می نامد!
ام��ا ،در این هنگامه ی ولی فقیه
ستیزی ،ندیده گرفتن روی دیگر
سکه که «ما» مردم هستیم ،می
تواند برای چندمین بار ،در مهم
ترین بزنگاه های تاریخی یکصد و
اندی س��ال اخیر ،ما را به بیراهه
بکش��اند .همین جا الزم اس��ت
توضیح بدهم ک��ه در همه جای
این نوشتار منظور از «ما» طیف
سنی اس��ت که در سال ،1368
زمان به رهبری رسیدن سید علی
خامنه ای ،بیست سال یا بیشتر
داشته و اکنون گروه سنی باالی

________
صبور ما،
در سینه ی
ِ
سیسالغمنشست!
رضا مقصدی
این بار ،عاشقانه به پا خی ُز سبز باش
آتش به جانِ تازه ،برانگی ُز سبز باش
***
بگذار این بهار به نامِ تو گل ُکند
بگذر زرنجِ این همه پائی ُز سبز باش
***
آن آینه ،سالمِ سپیدِ ترا شنید
با آب ها دوباره در آمی ُز سبز باش
***
نورِ تو از میانِ دلِ ما عبور کرد
ای شورِ نوشکفته! دل انگی ُز سبز باش
***
در امتدادِ اینهمه ،شمشادهای شاد
با عطرِ آب ُوعاطفه ،لبری ُز سبز باش
***
دستِ کدام پَست ،ترا زخم می زند؟
بیدادِ این زمانه ،فروری ُز سبز باش
***
جنگل ،ترا در آینه ها سبز دیده است
با هر ت ََبر  -هر آینه  -بِستی ُز سبز باش
***
آوازِ تو زمین ُو زمان را زالل کرد
با زردیِ زمانه ،در آوی ُز سبز باش
***
گیالنِ من ترانه ُسرایِ سپیدِ توست
خندان بخوان! چکامه ی تبری ُز سبز باش
***
در یادِ این درخت ،صدایت معطرست
این عطر را به شاخه ،بیاوی ُز سبز باش
***
بگذار!  -با طراوتِ یک عشقِ سر بلند -
گلدانِ الله را به سرِ می ُز سبز باش
***
در س��ینه ی صبورِ ما ،س��ی س��ال غم
نشست
با شادیِ شکفته ،به پا خی ُز سبز باش
________
reza.maghsadi@gmx.de
کلن چهارم تیر ماه ۸۸

 40سال را تشکیل می دهد که
در مجموع کمتر از بیست درصد
کل جمعیت ایران است.
در عی��ن تاکید بر
موجه بودن خشم
و غیظ و نفرتی که
س��ید علی خامنه
ای علی��ه خ��ود
برانگیخت��ه ،هدف
ای��ن نوش��تار این
است نش��ان دهد
ک��ه «ما» ه��م در
ش��کل گیری و تکوین پدیده ای
بنام س��یدعلی خامنه ای سهم و
نقش و مس��ئولیت داریم و اگر او
خودکامه و س��فاک و طغیانگر و
جنایتکار است –که هست« -ما»
نیز چندان بیگناه نیستیم!
برای این کار بد نیس��ت نگاهی
اجمالی بیندازیم به این که سید
علی خامن��ه ای که بود و چگونه
به جایی که امروز رسیده ،رسید:
س��ید علی حس��ینی خامنه ای
در دهه  40خورش��یدی آخوند
جوان کم مای��ه ای بود که پس
از  15خ��رداد  1342مدت��ی به
زن��دان افتاد و پ��س از آن نیز به
شهرس��تان خ��اش در اس��تان
سیستان و بلوچستان تبعید شد.
در جریان رویدادهای منتهی به
 22بهمن  1357او نقشی فعال
داشت و گفته شده که در فاجعه
آتش زدن س��ینما رکس آبادان
–که بیش از  400انس��ان زنده
در آتش سوختند -دست داشته
اس��ت .پس از پیروزی انقالب او
با مش��ارکت در تاس��یس حزب
جمهوری اس�لامی و راه اندازی
روزنامه ای به همین نام ،در شمار
یاران نزدی��ک آیت الله خمینی
در آمد .در دو س��ال اول ،معاونت
وزارت دفاع را به عهده داش��ت و
س��پس به ریاست جمهوری ،که
مقام��ی تش��ریفاتی و بی اختیار
بود ،رسید که تا زمان مرگ آیت
الله خمینی در سال  1368ادامه
یافت .تا زمانی که خمینی زنده
بود ،س��ید علی خامنه ای کمتر
امکان و فرصت اظهار وجود می
یافت .به عنوان نمونه :در ماجرای
صدور فتوای قتل سلمان رشدی
–نویسنده کتاب آیات شیطانی-
خامنه ای کوشید به صورتی زهر
فت��وای قتل را بگیرد و آنرا رفع و
رجوع و ماله کشی کند .خمینی با
لحنی تند و خشن به او تشر زد و
{>> ادامه در صفحه}19 :

اسفندیارباهری

Cell.: (514) 573-9128
مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

	•مشاور در امور سرمایه گذاری
	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن
	•تهیه وام های مسکن و جتاری
	•مشاور در امر سرمایه گذاری
برای تازه واردین به کانادا

Esfandyar
)(essy
Baheri
BA, CFM
Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL: Star Realty
740 Côte-Vertu, Suite 222
St-Laurent, Québec, H4L 5C8
Tél.: (514) 748-9441

خدمات حسابداری داوود باهری
B. comm. CGA Registered
; ;دفترداری ،حسابداری و مشاوره
; ;تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی

اشخاص و شرکت ها

 BOOKKEPING
 FINANCIAL STATEMENTS
PREPARATIONS
 TAX PLANNING
 PERSONAL AND INCORPORATION
TAX RETURN
 COMPANY CREATION
AND REGISTRATION
 VERY REASONABLE RATES

)&Tel.: 514 692 TAXE (8293
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تنها راهکار:

هم��ه نیروهای��ش -اع��م از
مغزشویی ش��ده های بسیج
و لباس ش��خصی تا مزدوران
جیره خوار حماس ،حزب الله
البنان و _...را برای کش��تار و
سرکوب وحشیانه مردم ایران
به صحنه آورد اس��ت .در این
صحنه نبردی سرنوشت ساز،
ب��رای ه��ر دو ط��رف درگیر،
جریان دارد.
«ندا» با چشمان باز مرد ،برای هر دو مس��ئله ی مرگ
شرم بر ما که با چشمان بسته و زندگی اس��ت .حکومت جنایتکار
زندگیمی کنیم!" والیت مطلقه فقیه خود پیشاپیش
(سناتور جمهوریخواه ،جان مک کین) امکان هرگونه مصالحه ای را منتفی
ک��رده و اگر هم بخواه��د -که نمی
خواهد -نم��ی تواند به چیزی کمتر
شهباز خنعی از تسلیم مردم رضایت دهد .سبعیت
رویدادهای ایران نه روز به روز که جن��ون آمیزی که نظام در کش��تار
م��ردم بی دف��اع -که
ساعت به ساعت تغییر
سرنوشت جنگ گناهی جز خواستاری
می کنند.
خی��زش اعجاب انگیز را نتیجه یک نبرد ابتدای��ی ترین حقوق
انسانی خود ،آن هم به
مردم ای��ران دنی��ا را
غافلگیر و شگفت زده تعیین منی کند! مدنی ترین شیوه های
مسالمت آمیز -ندارند
کرده است.
حکوم��ت جهل و جن��ون و جنایت از خود نشان می دهد ،تاییدی بر این

همبستگیو
پایداری

منتفی بودن امکان مصالحه است.
در این نبرد نابرابر که در یک س��وی
آن حکومت��ی تا بن دندان مس��لح
و کامال فارغ از ه��ر گونه قید و بند
اخالقی و انس��انی ،و در سوی دیگر
مردمی با دس��ت های خالی و بدون
حداقل سازماندهی قرار دارند ،بنابر
منطق ریاضی نتیجه تقابل نیروها می
تواند به سود نظام نامشروع کودتاگر
پایان یابد و این چیزی است که نظام
روی ان حساب می کند.
اما منطق ریاضی همواره درس��ت از
{>> ادامه در صفحه}30 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییرنام
½ ½ تاییدامضا
و بسیاری دیگر

فتو شاپ

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

LL.L., LL.B., D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire, Québec, H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225
با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

 g gفیلمبرداری از مجالس عروسی و میهمانی ها
 g gتهیه هرگونه عکس های پاسپورتی ،سیتی زنی،
شناسنامه ،مدیکر ،کارت ملی ،مهاجرتی
g gپرتره های فردی و خانوادگی و تحصیلی
_______________________
2178 Ste-Catherine W,

Tel.: (514) 846-0221
Metro: ATWATER

آموزشگاهرانندگیآریا

>>

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

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

ing ol
v
i
o
Dr Sch

>>
>>
>>
>>

12 hrs Driv
ing + Car fo
$300.00 +
 r examtax.
2 hrs Drivin
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)(Langulier
am area
$90.00
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& (514) 621-3456
________________________
63597 Van Horne

Plamondon
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Vigile de Solidarité avec l'IRAN

مونتریال :شب های اعتراض...
فریاد
خاموش

PARS MARITIME CARGO
6475 Des Grandes Prairies,
Unite 15
St-Leonard, QC H1P 1A5

نوشته زیر یکی از پرشمار متونی
اس��ت که طی ش��ب های ش��مع،
سکوت و اعتراض در گردهمایی های
زیبا و پرشکوه ایرانیان د رمرکز شهر
مونتریال خوانده شد.
با سپاس از «پاشا»ی عزیز
--------- ...امشب دهمین شبیاست که
به همراه ش��ما جمع میشویم تا با
گرامیداش��ت یاد و خاطره آنان که
ن را در راه آزادی و دمکراسی
جانشا 
هدیه کردند ،از جنبش دمکراتیک
مردم ایران حمایت کنیم.
نسل امروز ایران که ناخواسته وارث
انقالب پدرانش بود با درس گرفتن از
تجربه گذشتگانش ،به جای جنگ و
انقالب و مبارزه ،عشق و صلح را پیشه
کرده بود .در زندگانی زیرزمینیاش
جای اس��لحه و ش��بنامه ،موسیقی
و رق��ص پرورانده ،کت��اب خوانده و
نوشته .ظلم و جور را به سخره گرفته
هجوش کرده بود  .اما دریغ که این
روزها از ما که مردمانی ساده و صلح
طلب بودیم ،مب��ارزان جان برکفی
ساختهاند ،که یا در مشتشان سنگ
و خون است و یا با تمام قوا مشغول
فش��ردن دکمهه��ای صفحهکلید

که شعارهایش��ان ش��عرهای دست
نویسیاس��ت بر کاغذی کوچک ...
اهل مرگ نیستند ...سرشار از عشق
و زندگیند.

هس��تند ،سرشار از خشم و نفرت از
دروغ و تقل��ب و ناجوانمردی .مردم
ما باز در حال ساختن تاریخ هستند.
تاریخی که نسل آینده وارثش خواهد
بود و ما مسئول آن.
نگاه کن ایران ما سبز شده
خاک
از
دورت��ر
امروز ما فرس��نگها
است...
ب��ا
کالم
م

ه��
و
وطنم��ان هم��راه
سرخیپرچمشزمینخیابانهاست..
دس��ت
در
دس��ت
هموطنانم��ان،
و مردمش سفیدی انکار خشونتند....
تا
زنیم
ی
م
خام��وش
هم ،فری��ادی
آری یک شب ماه
کند.
کر
را
تاری��خ
س��نگین
گوش
درخواهد آمد...
به س��کوت خ��ود محکوم
میکنی��م وقاح��ت را ،و
دروغ را .به کوچک ش��عله
های شمعمان ،در کنار هم
آتشیمیشویم،میسوزانیم
خرمن ظلم را و به اتحادمان
مرهم��ی میش��ویم ب��ر هم میهنان ،در این روزهای پر آشوب و مرگ
زخمه��ای هموطنانی که بار هنرمندان تئاتر و سينماى ایران در خارج
حق خویش را از دهن شیر از کشور خود را از مردم ایران جدا نمی دانند و
در غم آنان سهیم و برای آزادی خواهی با آنان
میستانند.
همگام و همراه خواهند بود.
خون��ی که به ناحق ریخته جمعى از هنرمندان تئاتر و سينما:
ش��ود هرگ��ز فرام��وش مينا آذريان .امیر برغش��ی .شریفه بنی هاشمی .پانته
آ بهرامی .نیلوفر بیضایی .س��هیل پارسا .زینت پیرزاده.
نمیش��ود ...تاری��خ را
معصوم��ه تقی پور .رضا جعفری .محمد جاللی چیمه
میسازد ...فردا را میسازد( ...م .س��حر) .ایرج جنتی عطای��ی .بهی جنتی عطایی.
فردایی که از آن صلح است حمیدرضا حس��ینی (نمیرا) .منصور حس��ينى شهپر.
 ...از آن مبارزان خاموش��ی میرعلی حس��ینی .حس��ین خندان .حمید دانش��ور.
که دستهایشان را به نشانه صدرالدین زاهد .میترا زاهدی .آرش سرحدی .مهستی
پیروزی ب��اال بردهاند ...فردا شاهرخی .علی ش��ریفیان .فرهنگ کسرایی .محمود
از آن مردمیس��ت که ظلم کویر .عزت گوش��ه گیر .محمد عقيلى .آذر فخر .رضا
را ب��ا صب��وری و س��کوت قاسمی .علیرضا مجلل .آریو مشایخی .فرشیده نسرین.
ج��واب دادهان��د ...مردمی اصغر نصرتی .کامران نوزاد .شعله ولپی .ناصر یوسفی

من درد مشترکم،
مرا فریاد کن!

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

www.centrecsai.org
ORGANISME
COMMUNAUT
EN
AIDE AUX NOUVEAUX
با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

PLUSشامل:
رایگان ما
خدمات
>> D'E
AVEC
DE
60 ANS
IMMIGRANTSفرانسه
½ ½ کالس های
AUPRÈS DES

(زیر نظر اداره مهاجرت)
offre
services
gratuits
مشکالت مهاجرتی
desرفع
اجتماعی و
مشاوره های
½ ½ dans p
(français,
anglais,
espagnol,
dari, farsi
زبان
مشاورین فارسی
کمک
arabe,اداری شما با
و
تحصیل
 numéroادامه
deدر امور کاریابی و
مشاوره
½½
ORGANISME COMMUNAUTAIRE
VENANT
Un
seul
téléphone
:
EN AIDE AUX NOUVEAUX
ARRIVANTSشرکت
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و
در مصاحبه کاری
AVEC PLUS (cours
DE 60 ANS
D'EXPERTISE
• Francisation
/ ateliers
)de conversation
AUPRÈS DES IMMIGRANTS
رسمی
½ ½ تنظیمدعوتنامه
• Aide à laoffrerecherche
logement
des services gratuits de
dans plusieurs
langues
مدارک
½ ½ تایید اسناد و برابر اصل کردن
anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole,
serbo-croate,
ساعات کار:
• Aide
à(français,
la recherche
d'emploi
کامپیوتر)...و(cv,
counselling,
ateliers, pla
Un seul numéro de téléphone
): (514
932-2953
اینترنت (با
استفاده از
½ ½ کالس آموزش
جمعه •
Orientation
پرداخت هزینه ناچیز) >> et référence / Conseilsدوشنبه تا
)• Francisation (cours / ateliers de conversation
بعدازظهر• Aide à
la recherche
logementتاde
4ونیم
 8و نیم
• Aide
صبح à
l'intégration
à la
société
d'accueil
های
برنامه
بسیاری دیگر
½ ½ کالس های آشپزی و
• Aide à la recherche d'emploi (cv, counselling, ateliers,
)placement
• Orientation
et
référence
/ Conseils
ژولیکور
مترو:
تا
فاصله
دقیقه
5
•
Interprétariat
et
traduction
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته
• Aide à l'intégration à la société d'accueil
• Interprétariat
et traduction
جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
•
Certificat
d'hébergement
__________________________________
• Certificat d'hébergement
• Programme
d'accès
Internet
/
Cours
d'informatique
غیره
سیب چینی و
Centre
Social
D’Aide
Aux
Immigrants
• Programme d'accès Internet / Cours
d'informatique
• 3 Commissaires à l'assermentation
6201
rue Laurendeau
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)
• Cuisine
collective
• Activités
et sortiesQC
(Québec,
Montreal,
H4EOttawa,
)3X8 cabane à sucre, cueillette de pommes, ...

• 3 Commissaires à l'assermentation
• Cuisine
collective
6201 rue Laurendeau,
Montréal
Lundi•auActivités
vendredi de 8 h 30
à
16
h
30 et certains
soirs
et sorties
(Québec,
Ottawa, cabane à sucre, cueil
www.centrecsai.org

Tel.: (514) 932-2953

)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

2445340

Jolicoeur

6201 rue Laurendeau, Montréal

(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soi
www.centrecsai.org
پخـــش وسیع <<
>>

چرا تنها مونتریال؟! آبونه مان گسترده،
پخش ایمیلی وسیع ،وب سایت قدرمتند

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

>>

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD
Agent Immobilier Affilié
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5

Tel.: (514) 426-4545
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com
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>> ایران :درراه«جامعه مدنی»...
"نـه"،

شرط برپایی
جامعه مدنی
در ایران
عطا هودشتیان

(مونتریال)

June 25, 2009

یک��ی از ویژگ��ی های جنش
مردمی حاضر آن اس��ت که با کالم
"نه" به میدان آمده است .و جنبشی
که با کالم "نه" و نفی به میدان بیاید
و پیکره پراکنده و گس��ترده خود را
بر گرداگرد کالم "نه" یکپارچه کند
و در مقابل ق��درت متمرکز نظام از
حق خود دفاع نماید ،به بلوغ مدنی و
سیاسی رسیده است.
زیرا ش��رط ایجاد جامعه مدنی آن
است که جامعه در مقابل قدر قدرتی
و یکه تازی قدرت حاکم قد علم کند
و شهامت آن را در خود بیاید که به
او "نه" بگوید .و دست از دنباله روی
کورکورانه و گوسفندوار بردارد و برای
خود هویتی برپا کند.
"نه" شرط ایجاد جامعه مدنی است.
و م��ردم ما برای حرک��ت و دفاع از
منافع خود باید به "نه" متوسل شوند
و دست از فرس��ودگی  30ساله که
برروح و روان آنها حاکم بوده اس��ت
برداش��ته و به قدرت حاکم خواسته
ه��ای خ��ود را تحمیل کنن��د .این
جنبش دیر یا زود آغاز می شد.
اما چرا نفی و "نه" شرط ایجاد
جامعه مدنی است؟
پرسش نخستین آن است که مفهوم
"عمل" کدام اس��ت؟ شاید تعجب
کنید ،ولی شرط اولیه حرکت" ،نفی"
است .نه مثبت ،که منفی حرکت را
می سازد .به عبارت روشن تر :آنچه
ایجادکننده حرکت به جلوست ،نفی
"واقعیت" موجود است .زیرا عمل،
از طریق نف�ی واقعیت موجود،
یک واقعیت جدید می سازد.
هگل بود که نفی و "نفیت" را اساس
اولی��ه عمل خواند .الکس��اندرکوژو،
تفس��یرهای بس��یار ارزن��ده ای بر
"پدیدارشناس��ی روح (فکر)" هگل
ارائه داد و آنها را به صورت درس های
هفتگی در دهه  1930در دانش��گاه
سوربن فرانس��ه عنوان نمود .بر سر
کالس وی روشنفکران آینده فرانسه
چون ژان پل سارتر و ریموند آرون و
بسیاری دیگران حضور داشتند.

وینوشت":عملنفیتاست".
مهمتر از آن ،اس��اس هویت چیزی
جز "نفیت" نیست .اما معنای اینهمه
چیست؟
ما تنها از
طر یق
ع��د م
قبو ل

واقعیت موجود ،و از طریق
نفی آن یک واقعیت جدید
می سازیم .و اساس "اندیشه
نق��دی" نیز همین اس��ت.
(نف��ی ،به معن��ای نابودی
نیست).
اندیشه نقدی براساس نفی اندیشه
موجود ،تجزیه و تحلیل آن و کنکاش
و ارائه نظریه جدید شکل می گیرد.
و در مدرنیته نیز معنای تفکر همین
است .اس��اس تفکر در مدرنیته در
نفی معنا می یابد.

___________
تنها راه حکومت
قدرتهای یکتاگرا و
ایدئولوژیک ،ایجاد ترس
در میان مردم است.
__________

ما در حوزه تفکر می آموزیم که دست
از پیروی بی چون و چرا برداریم و بر
اساس روش دکارت ،که محتوای آن
را مکررا توضیح داده ایم ،به اندیشه
های موجود با "تردید" بنگریم و هر
فکر ،و نیز هر واقعیت را مورد آزمون
و سنجش مجدد قرار دهیم .تنها با
این روش می سازیم ،برپا می داریم،
و نوآوری می کنیم.

اما تکلیف جامعه چیست؟
در جامعه نیز همی��ن روال را برمی
گزینیم .تنها تفاوت آن است که اگر
حوزه تفکر بر دوگانگی استوار است،
فضای اجتماعی همیشه پوالریزه
اس��ت زیرا اس��اس آن قدرت است.
یک س��وی آن مردم و جامعه است،
لیکن یک س��وی دیگر آن دولت و
قدرت حاکم قرار دارد .معادله قدرت
اساس عمل در حوزه اجتماعی است.
حرکت در جهت ن��وآوری از طریق
نق��د و نفی واقعیت موجود متحقق
می شود .از طریق کالم "نه" عملی
می گردد.
لیکن اگر نظام حاکم یکتاگرا باشد و
گوشش بدهکار نیازهای مردم نباشد،
و ترس از سرنگونی در دلش به طور
مداوم هراس بیندازد ،پس نمی تواند
معادل متعادلی میان نیاز به حرکت
و نوآوری از سوی جامعه و پایداری
خود پدیدآورد.
اما چرا این تعادل دمکراتیک
در ایران ایجاد منی شود؟
زیرا قدرته��ای ایدئولوژیک یکتاگرا
هس��تند .و اس��اس و بنی��اد آنها بر
ترس شکل می گیرد.
دو نوع ترس مورد نظر است:
نخست ترس از دست رفتن خودشان.
و چ��ون در نزد آنها این ترس مداوم
از مردم همواره وجود دارد ،پس برای
مقابله ،درصدداند که در دل مردم نیز
ترس ایجاد کنند که مبادا از طریق
حرکت آنها ،نابودی قدرت شان مهیا
شود .و این ترس دوم است.
نظامهاییکتاگراوحدتگراهستند،
یعنی

اس��تواری پیکر
خ��ود را در قدر
قدرتی و خدشه
ناپذی��ری ش��ان
م��ی دانند .و می
ترس��ند که اگر
به م��ردم فرصت عرضه اندام دهند،
اگر به خواسته های روزانه و اساسی
آنها پاسخ بدهند ،قدرت مردم آنقدر
افزایش یابد که مشروعیت و معنای
قدرت دولتی از میان برود .ترس آنها
از تقسیم قدرت است.
حال آنک��ه نظام ه��ای دمکراتیک
– با تمام نقایص ش��ان – اساس��ا
مشروعیت و معنای خود را مستقیما
از مردم می گیرن��د ،و رهبران آنها
همیش��ه رفتنی اند و هیچ رهبری
در آن نظام ها جاودانه نیس��ت .آنها
می آیند و می روند و ایده هایش��ان
نه بر اساس خواسته های فرامردمی
و فرا انس��انی ،که بر اساس نیازهای
اجتماعی متحول می شود و تکامل
می یابد.
اما مکانیسم های دیگر ترس
کدامند؟
اگر نظام حاکم به مردم بفهماند که در
صورت حرکت شان مرگ آنها حتمی
اس��ت ،پس مردم دست از خواسته
هایشان بر می دارند .تنها راه حکومت
قدرتهای یکتاگرا و ایدئولوژیک ،ایجاد
ترس در میان مردم است .و یکی از
مکانیسم های عملی آن تنها و تنها
از طریق دو دس��ته کردن مردم به
"خودی" و "ناخودی" متحقق می
شود .هیتلر نیز چنین می کرد .این
بهترین روشی است که می توان بر
"ناخ��ودی" – حتی اگر آن اکثریت
مردم را تش��کیل دهد – حکومت
کرد .حال آنکه دمکراس��ی پیام آور
آن گشایش اجتماعی و فکری است
که در آن ه��ر دوی این گروه ها به
طور صلح جویانه در کنار هم زندگی
کنند.
پس تکلیف "ناخودی" ها در
یک نظام یکتا گرا چیست؟
تنها راه آن اس��ت ک��ه آنها همانند
خود نظام حاکم عمل کنند ،یعنی
خود را ب��ر واقعیت موجود تحمیل
نمایند ،لیکن تا حد ممکن بدون به
کارگیری روش های خشونت آمیز و
بدون ایجاد ترس و رعب .ما راهی جز
زیستن نداریم و زیستن ،عمل کردن
است ،و عمل کردن ما تنها از طریق
نفی واقعیت موجود و ایجاد نوآوری
های جدید متحقق می گردد.
اگر نظام حاکم این را درک نمی کند،
سرنوشت خود را مبهوت و آینده اش
را عمیقا لغزنده کرده است.
مردم ما گوسفند نیس��تند .زنده و
سرشار از امید برای تحول و تغییراند.
و نظ��ام حاکم راهی ندارد جز درک
این حقیقت کتمان ناپذیر.
جامع��ه ایران با کالم "ن��ه" ،و نفی
واقعیت و ق��در قدرتی نظام حاکم،
نش��ان می دهد که به بلوغ سیاسی
تازه ای رسیده است و
آمادهبرپائیجامعه
مدنی دمکراتیک
می باشد.

________________

(بازنویسی و ترجمه مصاحبه الیزابت
کویلر با عطا هودشتیان در مونترال به زبان
فرانسه 25،ژوئن  ،2009درباره جنبش های
مردمی پس از انتخابات در ایران).
دکتر عطا هودشتیان استاد فلسفه و علوم
سیاسی و مدیر مدرسه عالی مدیریت کانادا
است.

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
½
½
½
½

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
و کشتیرانی (کروز)
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

فرنازمعتمدی

اسپشیال

نشـــانی :

$
<<ت

1016

باورنکردنی

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

هران

1170 Place Frère André

رف
ت و برگشت
شامل همه

)(Square Phillips

Montréal, Québec H3B 3C6

مالیات ها و عوارض

T: (514) 842-8000
Ext. 296

 تاری Tax includedخ
سفر :از  29سپتامبر تا

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

 12دسامبر 2009
 آخرین م بلیت ی هلت خرید 30 :جونک
سا
له

F: (514) 842-8021
Metro: McGill
farnaz@hot.ca
www.hot.ca

شرکتخدماتمهاجرتکنپارس

CanPars Immigration Services, Inc.

با مدیریت علی مختاری

عضو رسمی انجمن کانادایی
مشاورین مهاجرت CSIC
عضو کانون وکالی
دادگستریتهران

www.parscanada.com
در ایران مشکل حقوقی دارید
امکان سفر به ایران ندارید؟

مهاجرت از طریق

	•سرمایه گذاری،
	•کارآفرینی،
	•نیروی متخصص،
	•خویشاوندی،
	•و استانی

>> در کوتاهترین زمان...

___________________________
>> تلفن های مستقیم دفتر کانادا از تهران:
02123006109
02123006108
فاکس0018888399092 :
• دفتر تهران02188207717-8 :
• دفتر شیراز07118436391 :
•دفتر مشهد05118436651 :
>>تلفنهایکنپارسدردیگر شهرهایکانادا:
اتاوا 6132163414 :تورنتو6474291848 :
ونکوور6049093073 :

وکیل ایرانی خود را در کانادا مالقات کنید!
دفاتر حقوقی ما در کانادا و تهران آماده
ارائه هر گونه خدمات حقوقی ایران و
پیگیری دعاوی شما در دادگاه های ایران
است.
همکاران ما از میان مجرب ترین وکالی
دادگستری در تهران و شهرستان ها
انتخاب شده اند.

انواع خورش ها
انواع کباب های خوشمزه
ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

دفتر مرکزی کنپارس در کانادا:
1980 Sherbrooke W.
Suite 900,
Montreal, Quebec, H3H 1E8

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

Cell.: 514-651-4726

شیراز

رستوران
بامدیریت

خدیجه
سیاح

514

hoodasht@yahoo.com
www.hoodashtian.com
www.hoodashtian.net
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مرحله ج
د
ی
د
ی
ش
ده است.

آقای خاتمی گفته است که "اگر این
فضای مس��موم تبلیغاتی و امنیتی
ادامه پیدا کند با توجه به آنچه انجام
گرفت و یک طرفه اعالم ش��د باید
بگوییم کودتای مخملین علیه مردم
و جمهوری��ت نظام ص��ورت گرفته
است".
او گفته است :اعتراض مردم سرکوب
شده ،کسانی که باید مدافع حقوق
مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند
و در فضایی تبلیغاتی که مدام از آن
سم به جامعه تزریق می شود حرکت
مترق��ی و آرام مردم به اغتش��اش و
انقالب رنگی با منشا بیگانه تعبیر می
شود و چهره هایی که همگی سابقه
ای روشن دارند هدف پروژه نخ نمای
تواب س��ازی و گرفتن اعترافات بی
اس��اس و نمایشهای تلویزیونی قرار
می گیرند و آنگاه دم از آش��تی ملی
و فضای آرام زده می شود.
س��خنان آقای خاتمی که به میانه
روی در میان سیاستمداران اصالح
طلب جمهوری اسالمی شهرت دارد،
یکی از صریح ترین و کم سابقه ترین
اظهارات او است.
دیدار رئیس جمهوری پیشین ایران
با خانواده زندانی��ان وقایع اخیر روز
چهارشنبه دهم تیر(اول ژوئیه) انجام
شده است.
در جریان این دی��دار آقای خاتمی
گفته است :وظیفه داشتم با خانواده
های��ی ک��ه عزیزانش��ان در جریان
اعتراضات آرام مردمی بی رحمانه به
شهادت رسیدند و حتی از برگزاری
مجلس بزرگداشت هم محروم شدند
دیدار کنم و حضورا تسلیت بگویم.
تعداد این عزیزان کم نیس��ت ،این
را آمارهای رسمی و غیررسمی می
گویند.
آقای خاتمی گفته اس��ت که "نظام
جمهوریاسالمیبایدحتینسبتبه
ریختن یک قطره خون هم حساس
باش��د و با دوراندیش��ی و احساس
مسؤولیت به مسأله رسیدگی کند،
نه اینکه با ایج��اد فضای تبلیغاتی
مس��موم حرکت آرام و هوشمندانه
مردم را اغتشاش��ی که توسط چند
نفر از بیرون نظام هدایت می شود،
بخواند".
رئیس جمهوری پیشین ایران درباره
سالمت انتخابات سخن گفته و اظهار
داشته که "فلسفه انتخابات با همه
هزینه هایش این است که نماینده
مردم بر مس��ند امور گماشته شود،
اما زمانی ک��ه ذهن جامعه از نتایج
انتخابات اقناع نش��ده است فلسفه
اصل��ی انتخابات زیر س��ؤال خواهد
رفت و نظام شکست خواهد خورد".
آق��ای خاتمی در جری��ان دهمین
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری،
ابتدا اعالم نامزدی ک��رد اما با ورود
میر حسین موس��وی به رقابت ها،
از نام��زدی او حمایت کرد و خود از
داوطلبی برای نامزدی در انتخابات
کناره گرفت.
او روز چهارشنبه بار دیگر از شخصیت
آقای موسوی ستایش کرده و گفته
است:
"واقعا جای تعجب دارد که موسوی
عزیز که از س��رمایه های نظام است

و در ایم��ان و تدین و پایبندی او به
راه امام شکی نیست ،امروز با ایجاد
فضایی کامال یک طرفه و با بس��تن
تمامیراههایقانونیارتباطیبرروی
جامعه و در فضای تبلیغاتی مسموم
صدا و سیما و روزنامه های دولتی که
از طریق آن ها فقط س��م در جامعه
پراکنده می شود با انواع اتهامات بی
اساس آماج حمله قرار گرفته است.
مگر ای��ران چند نفر مانند مهندس
موسوی و آقای کروبی دارد؟"
" این حرف های بی اساس
یعنی چه؟"
برخ��ی از صاحب نظران می گویند
محمد خاتمی از ابتدای شکل گیری
اعتراض های مردمی به وقایع پس
از انتخابات تالش کرده بود موضعی
آشتی جویانه بگیرد اما در سخنرانی
او در جم��ع برخ��ی از خانواده های
زندانی ش��ده ح��وادث اخیر ،کمتر
نش��انه ای از این روحی��ه دیده می
شود.
آقای خاتمی از صداو سیما ی ایران
انتقاد ک��رده و با "اصط�لاح ملی"
خواندن آن گفته اس��ت در فضایی
تبلیغاتی کنونی مدام از آن س��م به
جامعه تزریق می شود.
او همچنی��ن از دس��تگیر و زندانی
ش��دن معترضان و سیاس��تمداران
گالیه کرده است.
فرمانده نیروی انتظامی ایران ساعاتی
پیش از انتشار سخنان آقای خاتمی
شمار بازداشت شدگان وقایع اخیر
ایران را  ۱۰۳۲نفر خوانده بود.
بس��یاری از ش��خصیت های��ی که
بازداش��ت ش��دند ،از اعضای هیات
دول��ت آق��ای خاتم��ی هس��تند.
محمدرضا خاتمی ،ب��رادر او و نایب
رئیس سابق مجلس شورای اسالمی
از جمله بازداشت شدگان بود اما بعدا
آزاد شد.
محم��د علی ابطح��ی ،رئیس دفتر
و معاون پارلمان��ی آقای خاتمی در
دوران ریاست جمهوری اش نیز در
شمار بازداشت شدگان وقایع اخیر
است.
روزنامه جوان ،رسانه نزدیک به طیفی
از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب
اس�لامی در روزهای اخیر از اعتراف
آقای ابطحی به آموزش دیدن برای
انقالب مخملی در ایران و گریه های
ندامت بار مکرر او خبر داد.
آق��ای خاتم��ی در واکن��ش به این
موضوع گفته است" :حرکت مترقی
و آرام م��ردم به اغتش��اش و انقالب
رنگی با منشاء بیگانه تعبیر می شود
و چهره هایی که همگی س��ابقه ای
روش��ن دارن��د ،با اعمال روش��های
غیرقانونی و غیرشرعی دستگیر می
ش��وند و هدف پروژه نخ نمای تواب
سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و
نمایشهای تلویزیونی قرار می گیرند
و ش��اهد رفتارهای زشتی هستیم
که سالها پیش ریش��ه آن الاقل در
وزارت اطالعات کنده ش��د و آنگاه
دم از آش��تی ملی و فضای آرام می
زنیم؟این حرفهای بی اساس یعنی
چه؟ براندازی و انقالب رنگی یعنی
چه؟"
او همچنین به صورت تلویحی توهین
به معترضان را تقبیح کرده و گفته
است :کسانی که باید مدافع حقوق
مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند
و با به کار بردن الفاظی س��خیف و
عجیب احساسات بخشی از جامعه را
تحریک کرده اند و بزرگترین تهمت
ها و اهانت ها را به چهره هایی که هر
یک سرمایه نظام هستند روا داشته

اند مجرم اند ،نه عزیزان
شما که جرمشان دفاع
از ح��ق م��ردم برای
تعیین سرنوشت خود
ب��وده و از آراء م��ردم
دفاع کرده اند.
محمود احم��دی نژاد
در جریان رقایت های
انتخاباتی برخی از مقام
های سیاس��ی ایران و
فرزن��دان آنها را متهم
به فس��اد مالی کرد و
در جریان س��خنرانی
که پس از اعالم نتیجه
انتخاباتصورتگرفت،
تظاهرکنندگان ایرانی
را "خس و خاش��اک"
نامیده بود.

"نظام شکست خواهد خورد"

خامتی:کودتای خمملنی علیه
مردم صورت گرفته است
محم��د خاتمی ،رئی��س جمهوری
پیش��ین ایران ،در دی��دار با خانواده
های تعدادی از افراد بازداشت شده
پس از اعالم نتای��ج انتخابات ،از به
کار بردن تعبیر انقالب رنگی توسط
محمود احمدی نژاد درباره اعتراض
های مردمی انتقاد کرده است.
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درخواست خامتی
از رئیس قوه
قضائیه
رئی��س جمه��وری پیش��ین ایران
محمود هاش��می شاهرودی ،رئیس
ق��وه قضائیه ایران را نیز خطاب قرار
داده است.
آق��ای خاتم��ی گفت��ه اس��ت" :به
صراحت می گویم آنچه امروز شاهد
آن هستیم خالف بند بند بخشنامه
ای است که خود شما تحت عنوان
حقوق ش��هروندی ص��ادر کردید و
مجلس ششم آن را به عنوان قانون
تصویب کرد .وظیفه قانونی و شرعی
ش��ما بود که به عن��وان رئیس قوه
قضائیه از ابتدای بروز این حوادث با
جدیت اعمال مسؤولیت می کردید
و در مورد نحوه بازداش��تها ،اختیار
وکیل ،ش��رایط زندانیان و بازجویی
ها قانون ش��کنان خش��ونت گرا را
موظف به رعایت قانون و ش��رع می
فرمودید".
رئی��س جمهوری پیش��ین ایران از
کثرت بازداشتهای اخیر انتقاد کرده
و این پرس��ش را مطرح کرده است
ک��ه "مگر هرکس م��ی تواند به هر
صورت خواس��ت مردم را بازداشت
کند ،بعد آنها را بازجویی کند و بدون
اینکه کسی اطالع از نحوه برخوردها
و فشارهای وارده به آنها داشته باشد
تواب س��ازی و اعت��راف گیری کند
و پی��ش از اینکه در دادگاهی صالح
این اعترافات بی اساس و بی ارزش
به قضاوت گذاشته ش��ود آنها را در
سطح جامعه منتشر کند و دستگاه
قضایی اظه��ار بی اطالعی کند؟اگر
اینچنین اس��ت تکلی��ف بر همه ما
روشن است".
آقای خاتمی همچنین هشدار داده
است که نباید تصور کرد با سرکوب
اعتراضات ،مردم اقناع می شوند .به
گفته آقای خاتم��ی "اعتراضی که
س��رکوب ش��ود ادامه خواهد یافت
اگرچه ممکن است شکل آن تغییر
یابد".
او ابراز نظ��ر و اعتراض را حق مردم
دانس��ته و گفته است که حکومت
"موظف" اس��ت این ح��ق را پاس
دارد.
در جریان این دی��دار ،خانواده های
فعاالن سیاس��ی و روزنامه نگاران و
وکالی دستگیر شده ،ضمن محفوظ
دانستن حق اعتراض برای خود" ،از
ایجاد ش��کافی عمیق میان اندیشه
های آی��ت الله خمین��ی بنیانگذار
جمهوری اس�لامی و مس��یری که
ایران در ص��ورت ادامه این روند در
آن قرار می گیـــــرد" ،ابراز نگرانی
کرده اند■ .

www.skylawn.net

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی
برای آگاهی
نیاز بیشتر در مورد کلیه
با م های مسافرتی خود
شاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

>>امیر
9

8Phone: 514-38
1588 Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

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

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

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

آموزش موسیقی :جواد داوری
کالس های:

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

Tel.:514-567-4789
خدماتحسابداری

به نام خداوند بخشنده مهربان

مشاور مالی و مالیاتی
>> آرمان ُبغیری<<
g
g
g
g
g
g

 gتهی�ه و تنظی�م اظهارنام�ه مالیاتی
اشخاص و شركتها و مشاغل ،بصورت
كامپیوتری
PAYROLL ACCOUNTINGg
 gتنظیم BUSINESS PLAN
gتاسیس و ثبت شركت ها
gاخذ وام تجاری از بانك ها
 gسرمایه گذاری و امور مهاجرت

g g

------------------------------با سابقه بیش از  20سال جتربه
و هزینه مناسب
------------------------

Tel.: (514) 830-5757
Email: armanbogheiri@videotron.ca

مركز اسالمی ایرانیان
ساعــات کار:
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مركز اسالمی ایرانیان مراجعه
بفرمایند.
جهت انجام اموردر روزهای
دیگر،هماهنگی قبلی الزم میباشد.

www.iranianislamiccenter.com
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
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها
______
علی اشرف
شــادپور

ماریا
کُـتنه

_______

طرح جدید
خامن ماروا
در هفته های نخس��تین ماه ژوئن،
خانم پولین ماروا ،رهبر حزب کبکوا
( )PQطرح جدید خود برای استقالل
کبک از کانادا را پیش کشیده و آنرا
به موضوع روز در محافل سیاسی و
رسانه ها تبدیل کرده است.
به همین مناس��بت ،در شماره نهم
ماه ژوئن روزنامه الپرس ،نتایج یک
نظرس��نجی درباره استقالل کبک
مورد بررسی قرار گرفته است.
برابر این نظرسنجی ،سه چهارم
کبکی ها معتقدند احتمال اینکه
روزی کبک از کانادا جدا ش�ود
ضعیف و نزدیک به صفر است.
ای��ن پیش بینی ها برای خانم ماروا
چندان خوشحال کننده نیست.
ب��ا این حال همه خبره��ا برای وی
ناخوشایند هم نیستند.
اکثریت بزرگ��ی از کبکی ها از این
وضعی��ت فعلی که در آن ،بر مبنای
قانون اساس��ی کانادا ،ن��ه راه پیش
است و نه راه پس ،راضی نیستند.
آنان در بین دو حالت کسب امتیازات
بیشتر و استقالل کامل درنوسانند.
این نظرس��نجی در روزهای چهارم
و پنج��م ژوئن در می��ان  805نفر
انجام ش��ده اس��ت .هش��تاد درصد
پاسخ دهندگان می خواهند کبک
اختیارات بیشتری داشته باشد.
زمینه هائی که کبکی ها خواس��تار
اختیارات بیش��تری در مقابل دولت
فدرال هستند عبارتند از:
زمینه های فرهنگی ،%34
اقتصاد  %33و
مالیات و امور مالی .%26
از میان این سه زمینه ،خانم ماروا به
زمینه فرهنگی اهمیت بیشتری می
دهد و در مورد امور مالیاتی هم می
گوید :کبک باید حق داش��ته باشد
همه مالی��ات ها را خود جمع آوری
کند و سپس سهم فدرال را بپردازد.
در حالی که فعال در همه استانها دو
نوع مالیات (فدرال -اس��تانی) بطور
جداگانه دریافت می شود.
در ی��ک بررس��ی دیگ��ر در همین
نظرسنجی ،معلوم می شود که %40
کبکی ها می خواهند کبک باید ابتدا
یک فرمول اقتصادی برای شراکت
اقتصادی به دولت فدرال پیش��نهاد
کند و بعدا استقالل خود را بدست
آورد .ولی  %41با این فکر مخالفند.
اما وقتی این سوال مطرح می شود
که آیا کبک باید یک کشور مستقل
باشد یا نه ،جواب آری به  %34افت
می کن��د و جواب نه ب��ه  %54باال
می رود .به بیان دیگر فکر استقالل
کامل کبک دیگر آن جذابیت سابق
را ندارد.
اما طرح استقالل طلبی جدید خانم
ماروا شامل چه نکات دیگری است؟
نام این طرح «باز گرداندن بیشترین
قدرت به میهن کبک» است.
ای��ن طرح می گوید در مدت زمانی
که کبک در انتظار اس��تقالل است،
دولت احتمالی پارتی کبکوا باید در
مقابل تعدیات دولت فدرال موانعی
ایجاد کن��د ،به همان میزان قدرتی
که قانونا دارد سفت و سخت بچسبد
و همچنین به بهبود قدرت مطلقه در

زمینههای
فرهنگی و
ارتباطات
بپردازد.
اگ�ر این
انتظ�ارات از راه مذاکره حاصل
نشود ،آنگاه رفراندوم روی یک
سوال مشخص برگزار شود.
در مقابل ارائه این طرح ،ژان ش��اره
پیش بین��ی می کند که تقاضاهای
خان��م م��اروا اعتبار زیادی کس��ب
نخواهند کرد .به عقیده شاره ،طرح
خان��م ماروا تهدیدی ب��رای اقتصاد
کب��ک و اعالن جنگی اس��ت علیه
دولت فدرال ،چ��را که مرافعه ای را
پیش می کش��د که از اندازه خارج
است.
شاره همچنین می گوید:
این قبیل پیش��نهادات در سیستم
ف��درال کار نمی کنند ،فقط به درد
اس��تقالل طلبی می خورند .او می
گوید نتیجه زی��اده خواهی معموال
کمتر به دست آوردن است.
آقای ش��اره تاکید کرده اس��ت که
لیبرال ها نشان داده اند که سیستم
ف��درال ،بدون دس��تکاری در قانون
اساسی ،قادر به انجام تغییرات است.
وی نمونه هائی از این تغییرات را در
مورد بهداشت و درمان و بیمه و غیره
مثال می آورد و نتیجه می گیرد که
در زمینه های زبان و فرهنگ هم با
مذاکره می توان تغییرات مطلوب را
انجام داد و نیازی به توسل به قانون
اساسی نیست.
انتقاد از ط��رح جدید خانم ماروا به
ژان ش��اره منحصر نمی شود .دیگر
وزیران کابینه آقای ش��اره هم اصرار
خانم ماروا ب��رای برگزاری رفراندوم
را مغایر احساس مسئولیت دانسته
و می گویند اکنون وقت آنست که
تمام کوش��ش ها برای بهبود وضع
اقتصادی و حفظ مش��اغل متمرکز
شوند.
ونسان ماریسال ،در همان شماره
الپرس می نویسد:
«خانم ماروا ،همانند پیشینیان
خود باید روش�ی پی�دا کند که
آت�ش را زیر س�وپ رفراندوم را
روشن نگه دارد و در انتظار بماند
تا کبکی ها اش�تهای رفراندوم
دیگری را پیدا کنند».
ام��ا در  PQبعضی ها به این نتیجه
رس��یده اند که کبکی ها اشتیاقی
برای رفراندوم سوم ندارند.
ونسان ماریس��ال روشی را که خانم
ماروا برای رس��یدن به استقالل در
پیش گرفته به اتصال قطعات تشبیه
کرده اس��ت .مراد اینست که خانم
م��اروا نمی خواهد یکباره و در همه
زمینه ها به گونه همزمان به استقالل
برسد .بلکه او می خواهد آنرا مرحله
ب��ه مرحله و بخش بخ��ش به اجرا
درآورد.
نویس��نده اضافه می کن��د که این
روش در  PQتازگی ندارد و بعضی از
رهبران پیشین هم چنین طرح هائی
داشته اند .گویا خانم ماروا با رهبران
پیشین حزبش مش��ورت هائی هم
کرده است.
بواکل��ر و لوسی ین بوش��ار ف��ورا
عالقمندی خود را به این روش نشان
داده اند.
ژاک پاریزو ،ضمن قبول لزوم آن ،به

پیدا کردن راه سریع استقالل تاکید
کرده است .برنارد الندری هم ،قبل
از ملحق ش��دن به این اس��تراتژی،
مالحظاتی را عنوان نموده است.
رایزنی های خانم ماروا تنها به رهبران
پیشین ختم نمی شود .وی با سایر
افراد بانفوذ حزبش هم مشورت هائی
انجام داده است .با همه اینها ،معلوم
نیس��ت ک��ه اعض��ای  PQآمادگی
بازگشائی مجدد مشاجره با اوتاوا را
دارند یا نه؟

بحران آفرینی پاریزو!

موضوع دیگری که باعث ایجاد تشنج
سیاسی در پارلمان کبک شده است
اینس��ت که گویا ژاک پاریزو ،رهبر
اس��بق  PQو نخست وزیر رفراندوم
دوم ،گفته اس��ت برای رس��یدن به
اس��تقالل باید برای دول��ت فدرال
بحران آفرید .این فتوای آقای پاریزو
مورد انتقاد ش��دید آقای شاره واقع
شده است.
به نظر می رسد که  PQدر این اواخر
در وضع چندان مطلوبی نیست .زیرا
افزون بر اینکه در یک انتخابات میان
دوره ای یک کرسی در پارلمان کبک
را از دس��ت داده است ،آقای فرانسوا
لگو هم از سیاست کناره گیری کرده
اس��ت .آقای لگو از اعضای موثر PQ
بود و سابقه چندین وزارت را دارد .با
رفتن وی  PQکرسی ناحیه روسو را
نیز از دست می دهد.
فرانسوا لگو ،در مقاله ای در الپرس
می نویسد:

از اینکه کب�ک در حال تنزل
است نگران شده است.

او می گوید کبک با س��ه مش��کل
اساس��ی روبروس��ت .اول اینکه ،در
مقایسه با سایر استانهای آمریکای
شمالی ،به اندازه کافی ثروت تولید
نمی کند .دوم اینکه سیستم آموزش
و پرورش و بهداشت و درمان سامان
درس��تی ندارند .مخصوصا سیستم
آموزش و پرورش را ناکارآمد می داند
و می گوید نس��ل جوان برای کار به
اس��تانهای دیگر مخصوصا سیستم
آم��وزش را ن��اکار آم��د م��ی داند
ومی گوید نس��ل جوان ب��رای کار
به اس��تان های دیگر ،مخصوصا به
آمریکا ،می روند و در نتیجه از تعداد
مالیات دهنده گان کم می ش��ود .و
باالخره سوم اینکه دولت دچار بحران
مالی است .به این معنا که «دخلش
بود نوزده ،خرج بیست».
وی ،با تکیه بر تجربیاتش ،برای هر
یک از این مش��کالت راه حل هائی
هم ارائه می کند ،ولی می گوید من
س��هم خودم را انجام داده ام .آقای
لگو ،با اش��اره به گفت��ه های باراک
اوباما ،تاکید می کند که هر نسل باید
با چالش های زمان خود روبرو شود و
مشکالت رودرروی خود را حل کند
و زمینه حل مشکالت آینده را فراهم
سازد.
به عقیده فرانسوا لگو ،فعال استقالل
یا فدرالیس��م مشکل مردم نیست و
آنان اعتماد خود را به سیاستمداران
از دس��ت داده اند و به همین دلیل
اس��تقالل کب��ک در ح��ال حاضر
ناممکن به نظر می رسد■ .

مشاور مهاجرت به کانادا
CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
-----------------------------------------

Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

www.mariacottone.ca
______________________

لطفابهعالقمندانمهاجرت،
وب سایت ما را معرفی منایید.
__________________

آقای کامی منفرد ،با مشاره تلفن های جدید ویژه

ایرانیان حمرتم داخل و خارج از کشور ،پاسخگوی
هموطنان عزیز خود می باشد:

>> تلفن مستقیم و رایگان از ایران:

با تعیین وقت قبلی
___________________
980 St-Antoine W.
Suite 308
Montreal, Quebec H3C 1A8

021-2398-1005

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

>> تلفن ویژه ایرانیان خارج از ایران:

514-326-8103

www. mariacottone.ca

به نام خداوند بخشنده مهربان

مركز اسالمی ایرانیان
علی ای همای رحمت توچه آیتی خدا را
والدت خورشید تابناك آسمان والیت وعدالت وشجاعت اسوه حق وحقیقت

موالی متقیان علی (ع ) بر تو ای هموطن مبارك باد
به همین مناسبت همه با هم جشن با شكوهی را در

روز شنبه  4جوالی از ساعت  9لغایت  11شب
در مركز اسالمی ایرانیان برگزار خواهیم كرد
و با موالی متقیان تجدید عهد

■ سخنران شیخ صاحل سیبویه
به صرف شام

جهت اطالع با شماره تلفنهای ذكر شده تماس حاصل فرمایید

www.iranianislamiccenter.com
210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 637-7078
Fax: 450-638-4507
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مهدیکروبی:ایندولترامشروعمنیدامن!

«نتیجه انت
خابات معلوم است و
مهدی کروبی ،از نامزدهای دهمین پس از آن نوشته که شورای نگهبان دانشجویان حمله کردند و قلب توطئ��ه های پنهان و آش��کاری که مخملی اس��ت که رهبران آن شما آب در ه
اون می کوبید»".
دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ،پس از بازش��ماری  ۱۰درصد از آرا ،دختر جوان را با گلوله شکافتند جه��ت براندازی ن��رم طراحی کرده دو تن از زنده ترین و با سابقه

در نام��ه ای خط��اب به مردم ضمن
اعتراض به نتیجه انتخابات دهمین
دوره ریاس��ت جمهوری ،با صراحت
تاکید کرده اس��ت که دولت برآمده
از این انتخابات را دارای مش��روعیت
و مقبولیت نمی داند و در هیچ برنامه
ای از جمل��ه تنفی��ذ و تحلی��ف آن
شرکت نخواهد کرد.
آق��ای کروب��ی در این نام��ه که در
ساعات پایانی سه شنبه نهم تیرماه
( ۳۰ژوئن) منتش��ر ش��ده  ،از مردم
باب��ت آنک��ه "نیروه�ای غیبی و
ظاهری" مانع از تغییر در قوه مجریه
ش��دند عذرخواهی کرده و گفته در
هر شرایطی و با هر امکانی به مبارزه
ادامه خواهد داد.
دبیرکل حزب اعتماد ملی در این نامه
خطاب به مردم گفته اس��ت "اذعان
می کنم که بسیاری از شما پیشتر و
دقیق تر می دانستید که چه خواهد
شد و متوجه شده بودید ،همان گاه
که می پرسیدید «چه تضمینی برای
آرای ما وجود دارد» ،یا زمانی که می
گفتید «نتیجه انتخابات معلوم است و
شما آب در هاون می کوبید»".

تاییدانتخابات

آق��ای کروب��ی این نام��ه را یک روز

صحت دهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری را تایید کرد.
تاییدنتایجانتخاباتریاستجمهوری
پس از تمدید دوره قانونی ش��ورای
نگهبان و به رغم اصرار میرحس��ین
موس��وی و مهدی کروب��ی دو نامزد
معترض بر ضرورت ابطال انتخابات
صورت گرفت .وزارت کش��ور ایران،
پیشتر محمود احمدی نژاد را پیروز
دهمی��ن دوره انتخاب��ات ریاس��ت
جمهوری معرفی کرده وآیت الله علی
خامنه ای رهبر ای��ران نیز از همان
زمان چندین بار به طور مستقیم یا
تلویحی بر صحت نتایج انتخابات مهر
تایید زده بود.
مهدی کروبی در نامه اش پس از آنکه
به ش��رح دالیل ورودش به انتخابات
و قصدش برای "تغییر" پرداخته ،از
مردم برای مشارکتشان در انتخابات
تشکر و از برخوردهای صورت گرفته
با معترضان به نتایج آن ابراز تاس��ف
کرده.
دبیر کل حزب اعتماد ملی در توصیف
برخوردهایی که با معترضان صورت
گرفتهنوشته:
"با چکم�ه و باتوم به جان و مال
م�ردم هجوم بردن�د ،صدها نفر
س�ازماندهی ش�ده به خوابگاه

ضحا کدرجعبهیجادو!

روز جمعه،
جمعهی سیاه،
پای جعبهی جادو
من و کودک خردسال درونم ،نشستهایم.
ایران در سکوتی سرشار از نگفتههاست.
و جعبهی جادو
در کوچههای هزارتوی "علی چپ" پا در هواست.
در شهر ،مردمان یک سئوال میپرسند
و در جواب
از رهروان آقا ،سیلی بسیار میخورند!
همه میدانند که جواب گل ،گلوله نیست
اما این ،مشتهای پیاپی است که از چپ و راست بر سر
و روی آدمیان خسته از دروغ فرو میآیند.
با این همه در جعبهی جادو
از شهر خبری نیست که نیست.
رهروان راه "گوبلز"
چه ناشیانه پا جای پای فاشیسم نهادهاند.
به اکثر مردم میگویند :اغتشاشگران!
به اعتراض برحقشان میگویند :توطئهی دشمن!
به حرفهای درستشان میگویند :یاوههای بیسروته!
به این همه ایرانی میگویند :خس و خاشاک!
(نه رسانهای ،نه روزنهای ،و نه حتی یکی پنجرهای
کوچک.
همه چیز ،سانسور! همه کس  ،تهدید!
همگان  ،دشمن!)
فاشیستهای ذوب در والیت اما آزاد!
آزاد برای پامال کردن حقوق آدم ها،
برای حمله به دانشگاهها،
برای در هم شکستن آزادی،
برای تفنگ کشیدن به روی
ایرانی،
برای کشتن مردم.
و حاال
هی دروغ میبافند،
دروغهای بزرگ!
شاید بر این اساس
که هر چه دروغ بزرگتر باشد
باورش آسان تر خواهد بود.
فاشیستها اما از یاد بردهاند
که فاشیسم زنده بهگور شده است
و گوش مردم از دروغ پر شده است
و دل ایرانیان از ستم پیشهگان زمان سیر شده است
و صبرشان از اینهمه ریا و فریب ،لبریز شده است.
روز جمعه از درون جعبهی جادو
باز ضحاک ستم پیشه از دل خاک بیرون شده است
با دو مار که مغز میخورند (مغز جوانان را)
بر کتفهای پلیدش،
دستار سیاه پیامآور بر سر و رویش
و ریش بلندی از تزویر بر بناگوشش!
اشک میریزد از چشم های دروغش

و از پشت بام مسجد با یونیفرم
مردم را به گلوله بستند و صدها
نفر را در خانه و خیابان دستگیر
کردند و تا س�ر حد مرگ کتک
زدن�د و چه زش�تی هایی که در
کالم در حق آنها روا داشتند".

اعتراض مردمی
یا انقالب مخملی!

آق��ای کروبی ک��ه در ای��ن نامه به
دستگیری های صورت گرفته پس
از انتخابات ش��دیدا اعتراض کرده و
خواس��تارآزادی این افراد ش��ده ،به
موض��وع انقالب مخملی هم اش��اره
کرده.
در روزه��ای پ��س از اع�لام نتای��ج
انتخابات ریاست جمهوری و به دنبال
اعتراض های مردم��ی و نا آرامی در
ش��هرهای مختلف ایران  ،مقام های
جمهوری اس�لامی مخالف��ان را به
طراح��ی و اجرای "انقالب مخملی"
متهم کردند .
در آخرین اظهار نظرها در این زمینه ،
محمود احمدی نژاد رییس جمهوری
ایران روز سه شنبه  ۹تیر ( ۳۰ژوئن)
در دیدار با مدیران و کارکنان وزارت
اطالعات گفت "دش��منان علیرغم

و غم ناله سر میدهد از زبان فریبش!
انگار که یکی گرگ در پوستینی از میش،
نیرنگ میزند:
"جسمی علیل دارم و آبرویی اندک
فدای مقدم آن امام عصر (که هرگز نبوده است)"
چوپان دروغگو
آن "نا"محمود در صف اول نشسته است
و دیگران ،آورده شدگان از نزدیک و دور،
(با عرض عذر) گلهی گوسفند
بر سرزنان و گریهکنان
سر میدهند ،آوای جهل و حماقت در تمامی تاریخ را،
بع!بع!بع!بع!
یعنی که جانم فدای رهبر!
درود بر پیشوا! سالم بر قائد بزرگ!
زنده باد هیتلر ،موسولینی ،استالین و نِرون!
مرگ بر ضد والیت فقیه...
ما اهل کوفه نیستیم  ،آقا تنها بماند.
اما "آقا" تنهاست.
آن گونه که صدام تنها بود
آن سان که هیتلر تنها ماند
آنچنان که استالین تنها مرد
...
کودک کوچک من میگوید:
این همان مرغ ماهیخوار قصهی من نیست
که با فریب وعدهی بهشت به دریا میداد
برای کشتن ماهیها
و عاقبت ،خود طعمهی خرچنگ پیر شد؟
سر خم میکنم زیر گوش کوچکش و میگویم:
آری همان است .مرغ ماهیخوار قصهی آدمها،
از روز نخست تا کنون.
و بعد ما مثل دو خرچنگ
هر دو میگرییم
بر سرنوشت تیره و تلخ ماهیها و
ماهیخوار،
هر دو!
می گرییم و میگرییم و میگرییم
تا آنجا که از این ناکجاآباد دلمان میگیرد
و از جور هر شب و هر روز والیت بر
مردمان ،دلمان میشکند.
نمی خواهیم که دیگر در خانه بمانیم
یا که از این دیار رخت بر بندیم.
نه! زمانهی رفتن نیست
زمانهی ماندن در حصار جادویی این منزل نیست.
باید که به پا خیزیم و دست در دست مردمان
ضحاک را دوباره اما اینبار برای همیشه
به چالهی تاریک در سیاهی تاریخ بیاندازیم.
-----------------------

نوشتهای از یک نافرمان مدنی

بودند ،شکست خورده و به اهدافشان
نرسیدند".
دور روز پیش از دیدار آقای احمدی
ن��ژاد با مدی��ران و کارکن��ان وزارت
اطالعات ،غالمحس��ین محسنی اژه
ای ،وزی��ر اطالعات ای��ران با حضور
در تلویزیون به موضوع انقالب های
مخملی در ایران اشاره کرده و گفته
بود هر چند انقالب مخملی در ایران
"ناممکن" اس��ت" اما ب��ا وجود این
"دش��من به دنبال این مساله بوده و
ب��ه ویژه پس از تش��کیل دولت نهم
و تجدید گفتمان انقالب اس�لامی و
سیاست خارجی غیرمنفعالنه  ،آنها
در پی براندازی نرم برآمده اند".
آقای کروب��ی در نامه ای که خطاب
به مردم نوشته در اشاره ای به همین
موضوع گفته است " :این چه انقالب

ترین ی��اران امامند و م��ورد تایید
شورای نگهبان و رهبری برای حضور
در انتخاب��ات و حداقل  ۱۵میلیون
نفر(بر اساس شمارش خود طرف) به
آنها رای داده اند ؟"

ادامه مبارزه

مه��دی کروبی با اش��اره ب��ه اینکه
آنچ��ه در توانش ب��وده را انجام داده
است نوشته " تمامی مطالبات ملت
را با تم��ام وج��ود و در قالب برنامه
های اعالم ش��ده به هر نحو ممکن
پیگیری می کنم و در هر ش��رایطی
با ه��ر امکانی به مبارزه ادامه خواهم
داد ".او در پای��ان این نامه  ،مردم را
به "ایس��تادگی و هوشیاری و حفظ
آرامش و اجتناب از هر گونه پراکنده
کاری" دعوت کرده است.
نامه آقای کروبی در شرایطی منتشر

این است شعار مردم:
>>جمهوریاسالمی،جمهوریخمینی،جمهوری
دروغی  :نابود باید گردد
>> استقالل ،آزادی  :حکومت انسانی
>> استقالل ،آزادی  :حکومت مردمی
هر فردی دارای حق برای انتخاب قانون اساسی خود
میباشد.

آیاخواستارانتخابقانوناساسیخودهستید؟

Note: There is no single document that could
describe the constitution of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. In
other terms, they do not have any constitution.
---------------------------------------------------En guise de protestation contre la répression
et la brutalité de cette république de banane,
République islamique d’Iran, ceux et celles
qui peuvent, sont invités (es) à demander aux

ش��ده که پی��ش از آن عباس��علی
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان
گفته بود با اظهار نظر شورای نگهبان
 ،پرون��ده انتخابات مختومه ش��ده و
اعتراض و شکایتی پس از آن در هیچ
نهادی از بعد انتخاباتی قابل رسیدگی
نیست■ .

autorités concernées, entre autres les représentants de leur (s) pays respectif(s) :
- De fermer l’ambassade de la République
islamique d’Iran au sein de leur pays
De bannir, exclure, les dirigeants de
cette république de l’Organisation des NationsUnies
De ne plus jamais reconnaître les
représentants de cette république en tant que
gouverneurs ou encore représentants de la
population iranienne.
A cette fin, une pétition est déjà en libre circulation sur le net*. Libre à vous de l’utiliser.
•
http://www.petitiononline.com/IranFOC/petition.html
•
FOC : Freedom of conscience

هادی ترکپور (مونتریال)
Hadi.torkpour@gmail.com

مژده مژده گشایش یافت در قلب وست آیلند:

فروشگاه و قصابی ایرانی

رض�ا

BOUCHERIE ET GRILLADES/ BBQ
REZA

گوشت تازه با ذبح اسالمی

½ ½مرغ
½ ½گاو
انواع کباب
½ ½گوساله
با ذغال چوبی
½ ½گوسفند
«در وست آیلند»
سفارشاتتلفنیپذیرفتهمیشود

()Take Out

Meat
Viande/

l

Hala

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,
Pierrefonds, PQ

Tel.: 514-305-2130
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برای دخترم "ندا"

ایران :آبسنت حتوالت...

شهباز خنعی (مونتریال)
گشته پرطنین دنیا ،از "ندا"ی آزادی
تا «ندا»ی ما جان داد در بهای آزادی
عالمی به جوش آمد ،تا که دیو استبداد
خون پاک او را ریخت ،زیر پای آزادی
خاکپاکایرانگشت،صحنهینبردیسخت
«ناخدای استبداد ،با خدای آزادی»*
مرگ دلخراش او ،آشکار می گوید:
انقالب را پایان ،ابتدای آزادی
لشگر ستم را گو ،دورتان به سر آمد
چون "ندا" هزاران اند ،جانفدای آزادی
گو که مام میهن ما ،بس دخت چون "ندا" دارد
در ستیز با ظالم ،در لوای آزادی
در سراسر ایران ،این شعار پیچیده ست:
من نیز یک "ندا" هستم ،درد آشنای آزادی
_______________________
(* از ملک الشعرای بهار)

خواهش
میکنیم
هرچه را
میبینید،
باور کنید!
________________

فرانکفورترآلگماینه،

برگردان از االهه بقراط
________________
ه طرفداری به من چنین خبر رسید:
در نخس��تین روز تظاهرات
تراضات ب
ینژاد «خواهرم از من خواهش کرد
پس از اعالم نتایج انتخابات،
ع
ا
دست این
ه احمد 
ب��ه تو بگویم که اس��تفاده از
«بصیم» توانس��ت از
سوی و علی
و
اینترنت خیلی خیلی مشکل
پلیس فرار کند.
از م
نیست.
ش��ده .حالش خوب است.
او خیلی س��اده وقتی اونیفورم
از یک هفت��ه پیش خواب
نیروهای انتظامی را دید ،در رفت.
ندارد.
باتوم پلیس به او نیز اصابت کرد.
پرچم حزبالله به خیابان ولی قویست ،هم از نظر جسمی و هم
بعدش اما خیلی ترسید .جسمش
میآیند .من در سه تظاهرات شرکت از نظر روحی .او هر روز بیست ساعت
اعتصاب کرد و در خانه ماند .بصیم
در خیابانی زندگ��ی میکند که در کردم و شانس آوردم که هیچ اتفاقی به تظاهرات میرود و چیزهایی دیده
روزهای اخیر بیش از همه ش��اهد برایم نیفت��اد .ما باید بیرون برویم و که هنوز نمیتواند باور کند که واقعا
اتفاق افتادهاند.».
مبارزه کنیم».
اعتراضات بوده است:
در نزدیکی میدان آزادی و نه چندان از ارس��ال این ایمی��ل چند روزی ولی آخر او این همه فیلم را چگونه
دور از دانشگاه .بصیم 25ساله است .میگ��ذرد .از آن وقت دیگر خبری در فیس بوک ق��رار میدهد؟ یکی
ش از دوس��تانش ،دختری که در آلمان
خیابان او در روزهای گذشته شاهد از او نیست .حتی از خواهشهای 
زندگی میکند ،همه این اطالعات را
کشتهشدن افراد بسیاری بوده است .برای یاری به مردم ایران.
در س��ایت او قرار میدهد تا ایرانیان
بصیم مذهبی نیس��ت و آرزوی یک
را در جری��ان آنچه در کشورش��ان
ایران آزاد را دارد.
مردم را میزنند و در
میگذرد قرار دهد.
وجدان بصیم از اینکه دوستانش را
تنها گذاشته ،خیلی ناراحت است و صندوق عقب اتومبیل
دوست دیگری از تهران مینویسد:
«اینجا اوضاع خیلی خراب اس��ت.
او را رنج میدهد .وی پس از فرارش میاندازند
بیش��تر اتفاقات در خیاب��ان آزادی
از خیابان به من میگوید:
«خیلی میترسم که به من شلیک س��رعت اینترنت در ایران آهس��ته میافتد که در واقع خیابان دانشگاه
است .با این همه ایمیل تنها امکان اس��ت .خیل��ی از دوس��تانم کتک
کنند!»
حالآنکهدرآخرینمکالمهتلفنیاش برقراری ارتباط است .شگفتآور است خوردهاند .اما ای��ن اعتراضات عین
به دروغ گفته بود در تهران نیست و که نمیتوان مانع انتش��ار فیلمهای خیال دولت نیس��ت و ب��ا چماق و
به شهرستان رفته و نمیتواند بگوید ویدئو در یوتیوب شد .این فیلمها هر بدون آنکه به کسی رحم کند به جان
مردم افتاده و آنها را حتی میکشد.
در پایتخت چه میگذرد .این مکالمه روز بیش از پیش اهمیت مییابند.
آنه��ا روزان��ه نبرده��ای خیابانی و من خیلی مأیوس و افسردهام .هیچ
البته مربوط به هفته پیش است.
کشتار توسط بسیجیها را مستند کس نمیداند واقعا چه کار میتوان
بعد از آن ارتباط ما قطع شد.
کرد».
بصیم از مأموران امنیتی به ش��دت میسازند.
ب��ا این هم��ه او نیز ک��ه یک دختر
میترسید .دختری از دوستان او که دوستی با عجله مینویسد:
تالش میک��رد از آلمان با او تماس «خواهش میکنم هر آنچه را در جوان است برای تظاهرات به خیابان
بگیرد و یک بار موفق شد با او حرف یوتی�وب میبینید باور کنید! ما میرود و میگوید:
همیشه یک امکانی پیدا میکنیم که «م��ن خودم تا حاال در دو تظاهرات
بزند ،تعریف میکرد:
«بصیم دوباره شهامتاش را به دست این فیلمها را بفرستیم ،اگرچه بدون ش��رکت کردم که شرکتکنندگان
آورده ب��ود .من هربار میگفتم بهتر تفسیر است ولی از طریق کامپیوتر کامال سکوت کرده و راه میرفتند.
اس��ت در خانه بماند ،ولی او بیرون شرکتهایی که در آنها کار میکنیم ،همی��ن موقع دولت ب��ه دنبال این
میرفت .میگفت م��ا قویتر از آنها به دلیل سرعتی که دارند ،میتوانیم ب��ود که آدمهایی را که در تظاهرات
این فیلمها را بفرستیم .در اعتبار این شرکت داش��تند ،شناسایی کرده و
هستیم».
حاال بصیم برای حقوق اولیهاش در فیلمها تردیدی نیست تنها پرسشی دستگیر کند و به زندان بیندازد .من
خیابانهای ته��ران مبارزه میکند .که میتواند مطرح باشد این است که امیدوارم مردم کشورهای دیگر هم
جبار به خیابان
ولی دیگر به تلفن جواب نمیدهد.
چقدر آدم کشته شدند؟ فقط  9نفر و علیه ای��ن حکومت ّ
بروند .راس��تی ،در آلمان مردم چه
یا خیلی خیلی بیشتر؟!»
پروین که در تهران زندگی میکند ،میگویند؟»
ما باید بیرون برویم و
هر چند دقیقه یک فیلم وحشتناک برای این دختر جوان و دوس��تانش
تظاهرات در ای��ران دو طرف ندارد.
تازه برای فیس بوک میفرستند.
مبارزه کنیم
این تنها یک نمونه بود .تماس تلفنی مناب��ع او یوتی��وب CNN ،و  BBCای��ن اعتراض��ات ب��ه طرف��داری از
از آلم��ان ب��ا تهران بی��ش از پیش فارسی هستند .او در اولین تظاهرات موسوی و علیه احمدینژاد نیست .او
مشکل میش��ود .اول فعالیتهای دستگیر شده بود و چند روز بعد اما برای یک جامعه آزاد و بدون مقررات
اینترنتی محدود شدند .حاال حتی آزادش کردن��د .در یکی از صفحات و فشارهای مذهبی مبارزه میکند.
ایمیله��ای حامل پی��ام نیز کم و وی در فی��س بوک میتوان دید که هدف او در هم شکس��ته شدن این
کمتر میشوند .هر نوع گفتگویی در چگونه مرد جوانی را به شدت کتک نظام است .او در آخرین ایمیل خود
محدوده ممنوع قرار میگیرد چرا که میزنند و بعد او را در صندوق عقب به من نوشت:
تقریبا همه چیز را کنترل میکنند .یک اتومبیل میاندازند .پلیسها در «موسوی رهبر ما نیست .او تنها
ی��ک دختر دانش��جو هم درس��ت صندوق عقب را به روی مرد خونین یک فرصت اس�ت و اولین کسی
است که [از خود نظام] در برابر نظام
مثل بصیم از خود ش��جاعت نشان و مالین میبندند و به راه میافتند.
ولی خود پروی��ن این ویدئو را تهیه ایستاده است .ما امیدی به این نظام
میدهد.
او پی�ش از آنکه خش�ونت در نکرده اس��ت .او فقط این فیلم را که نداریم و ش��روع کردهایم خودمان از
خیابانها شدت بگیرد ،لباس بارها کپی ش��ده اس��ت در اینترنت خود دفاع کنیم .حاال دیگر همه چیز
به حرکت در آمده است و هیچ کس
پخش میکند.
پسرانهمیپوشید.
را راه بازگشت نیست»■ .
حاال هم با همان ش��کل و ش��مایل
نم
پس��رانه به خیابا 
کند.یزند تا بتواند موسوی رهبر ما نیست!
آزادانه رفت و آمد
نوشت:
رمز
او در یک ایمیل
ی که فیلمهای صفحه پروین
در حال 
«حالم خوب است .دیروز بسیجیها هر روز بیشتر میشوند ولی او نه به
خیلی آدم کش��تند .یک زن بر اثر ایمیله��ا جواب میدهد و نه زنگ
شلیک گلوله کشته شد .خیابانها میزند .به هیچ تماسی واکنش نشان
خیلی ناامن هستند .تلویزیون ایران نمیدهد .یک هفته پیش از طریق
Tél.: (514) 223-6408
سانسورمیشود.هرشببسیجیهابا برادرش که در آمریکا زندگی میکند
Tél.: (514) 561-6408

ارزشریف

شاهرخ مشکین قلم

به زودی در مونتریال خواهد رقصید!
این رقص که در ماه سپتامبر اجرا خواهد شد ،به مبارزات
پرشور جوانان ایران تقدیم شده است.
جزئیات خبر در شماره آینده پیوند به نظرتان خواهد
رسید.

همراه شو عزیز همراه شو عزیز
کین درد مشترک
هرگز جدا جدا درمان منیشود

اعالم همبستگی با مردم ایران
Solidarity With IRAN

جهت همصدایی با خواست برحق مردم ایران برای
آزادی ،دستیابی به دموکراسی واقعی و مبارزه با
سرکوب عریان رژیم جمهوری اسالمی ،حمایت
خود را با هموطنان ایرانی ،اعالم می کنیم.
با آرزوی پیروزی و سربلندی برای تمام ایران عزیز
--------------------------------

مدیریت و کارکنان اتو -آلتیما

«ندا»ی ایران

در این اولنی
بامداد بی تو

رضا عالمه زاده
ندا ،ندای من! این قلم
خش��ک میشود
اگر هم اکنون از تو
ننویسد.

اما خودت بگو در
این گرگ و میش
س��حری که پشت
به نیمه شبی تیره ،و رو به بامدادی
روش��ن دارد از تو ندا ،ندای من ،چه
بنویسم که پرندگان صبحگاهی در
چهچه غمناکشان تا حاال سر نداده
باشند؟
ندا ،ندای من ،خدا را ،خودت بگو از
تو چه بگویم که ساقههای اطلسی تا
کنون در آواز سبزشان آن را نسروده
باشند؟
خودت بگ��و ،ک��دام س��وگواره در
شاهنامه از درد تو نگفته است؟
کدام غزل حافظ رعنائی تو را نسروده
است؟
کدام عاشقانهی ش��املو از تو نشان
ندارد؟
ندا ،ندای م��ن ،در این اولین بامداد
بی تو ،اندام رعنای بر زمین ماندهاند
ورای سوگوارهها ،ورای غزلها ،و ورای
عاش��قانهها به ترانهای به ماندگاری
همهی آنها بدل شده است.

داریوش
همایون
در مونترال

جمعه  11جوالی 2009
دانشگاهکنکوردیا
سوژهسخنرانی:

در گره کار فرهنگی ایرانیان
تلفن آگاهی:
)514( 781 -2281

لباس شخصی ها،
ایرج جنتی عطایی

تو به خود نگاه می کنی
آینه سیاه می کنی
پرده بر ترانه می کشی
پنجره تباه می کنی
من  ،ستاره آه می کشم
دست روی ماه می کشم
نوازش نسیم می کنم
ِ
روی شب نگاه می کشم
تو ،با گلوله و من ،با گل
تو ،با شلیک و من ،با آواز
تو ،زر ِد نفرت ،کبو ِد کین
سرخ عشق و سب ِز پرواز
منِ ،
قتل گل و شبنم
ِ
کسب توِ ،
اعدام باد و نور و دریا
ِ
ِ
کشت چراغ و دف
کا ِر من
تیما ِر رنگ و رقص و رویا!
میعادگا ِهما:
انسان و آبادی
تاریخ آینده
ِ
میدان آزادی!
ِ
به نقل از [سایت ایرج جنتی عطایی]

ندا ،ندای من ،حاال دانس��تم تو که
هستی،
تو همان دور مانده از تک تک ما،
تو عشق ،تو آزادی ،تو عروس رعنای
وطن منی.

این دقایق
کشدار

در این دقایق کشدار مثل میلیونها
هموط��ن دور مان��ده از وط��ن ،دل
نگران ،از این سایت به آن سایت سر
میزنم ،و از این رادیو به آن تلویزیون
میپرم تا بدانم آیا تا ساعاتی دیگر،
همانگونه که قرار بود ،دش��ت سبز
مردم بر س��رزمین م��ادریام فرش
میشود یا نه.

نه ،دل نگرانیم این نیست .میدانم
سبزههای باران خورده از روئیدن باز
نمیمانن��د .دل نگرانیم جای دیگر
است .آنجا که مبادا دست مرگباوران
پائیزی سرسبزی پر طراوت آن را به
سرخی خون بیاالیند.
اگ��ر آنجا بودم ،ب��ا کراواتی به رنگ
سبز ،بر این سبزهی گسترده افزوده
میش��دم ،نه تا تنها چی��زی بدان
بیافزایم ،بلکه تا یک قطره از آن خون
سرخ را همچون سنجاق درخشانی
بر سینهام بیاویزم.
-----------------

قطره اشکی
با عطر خوش
آزادی

دور از وطن ،آنجا که تو چند روزی
است هوایش را به عطر خوش آزادی
آغش��تهای ،من با قطره اش��کی در
چش��م ،با تو در خیابانم ،با تو کتک
میخ��ورم ،با تو فریاد میکش��م ،و
با تو به روزی شایس��ته خودم و تو،
هموطننازنینم،میاندیشم.

ت��و را نمیدانم ،ول��ی من چیزی با
ش��کوهتر از حضور آرام اما معترض
صدها هزار نفر انسان در خیابانها،
نمیشناس��م :هر کجا که باشد ،در
زیمبابوه ،در پرو ،در بنگالدش یا در
پاریس .حاال ببین چه میکشم وقتی
تو را در میان جمع میبینم و خودم
دستم از جمع کوتاه است.
وه که چه شکوهی دارد همبستگی
در ابع��اد میلیون��ی! دس��ت خالی
سنگینترین ماشینهای کشتار را از
کار میاندازد؛ مخوفترین اندیشهها
را به تس��لیم وام��یدارد؛ و باالتر از
همه ،عطر خ��وش آزادی را در فضا
میافشاند ،عطری که فرسنگها دور
از وطن در این چند روزه به مشامم
رس��اندهای و سرمس��تم کردهای از
بادهی غرور .دست مریزاد!
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خداوندیعیسیمسیح()2

ش جالل عادل
شی

ک

>> بخش دوم
(از  3بخش)

قدم دوم

در قدم دوم قدرت خداوندی عیسی مسیح
را در ش��فای امراض مریضان مشاهده می
کنیم .افس��ری رومی که جزء بت پرستان
محسوب می شد ،غالمی داشت که بسیار
او را دوست می داشت .اما مریض و مشرف
به موت بود .آن افسر نزد عیسی رفته برای
نجات غالمش تقاضای شفا نمود .عیسی به
او گفت :من آمده او را ش��فا خواهم داد .آن
افسر به عیسی مس��یح گفت :خداوندا من
الیق آن نیستم که زیر سقف من آیی ،فقط
سخنی بگو که غالم من شفا خواهد یافت.
عیس��ی چون ایمان او را دید فرمود :ترا بر
وفق ایمانت بش��ود .چون آن افسر روی به
منزل رسید ،غالم خود را صحت و در کمال
سالمتی یافت.
لوقا 10 – 2 : 7

همینطور می خوانیم وقتی که عیس��ی از
ایالت جلیل و س��امره می گذشت ،ده نفر
جذامی از دور او را دیده ،ایس��تادند و فریاد
کرده می گفتند :ای عیس��ی خداوند بر ما
ترحم فرما .عیسی مس��یح بر آنها رحمت
فرموده گفت :بروید و خود را به کاهن نشان
دهید .چون می رفتند همگی ش��فا یافته
خود را به کاهن معرفی کردند .کاهن صحت
آنها را تأیید کرده ،داخل جماعت گردیدند.
لوقا 19 – 11 : 17
این ش��خص ،خداوند این جهان است که
چنین قدرتی را دارا می باش��د تا جذامیان
را که از نظر مردم جزء مردگان محس��وب
می ش��وند ،صحت و سالمتی عطا نماید و
به اجتماع برگرداند .عیسی مسیح چون به
کنار دریاچه جلیل رس��ید ،مردی را نزد او
کـر بود و لکنت زبان داش��ت .از
آوردند که َ
او خواهش کردند که دس��ت خود را بر وی
نهاده او را شفا بخشد .عیسی مسیح انگشت
های خود را بر در گوش های وی گذاشت و

زبانش را نیز لمس نمود و سر
خود را به س��وی آمسان بلند
کرده و گفت:
افتح! یعنی باز شو.
که هماندم گوش های آن مرد
باز و لکنت زبانش نیز از میان
رفته بود که فوراً بهبود یافته
به ش��کرگذاری خدا مشغول
گردید و دیگران حیرت زده از
قدرت خداوند در تعجب فرو
رفته او را پرستش نمودند.
مرقس 31 – 25 : 7

قدم سوم



زنی را آورده در میان جماعت برپا داش��ته
گفتند:
ای اس��تاد ای��ن زن را در حی��ن عمل زنا
گرفته ،نزد تو آورده ایم .موس��ی در تورات
به ما دستور داده است که چنین زنان باید
سنگسار گردند .می خواهیم بدانیم که رأی
و نظر تو چه می باشد؟
عیسی مسیح به ایش��ان گفت :هر کدام از
شما که گناهی مرتکب نشده باشد ،اولین
س��نگ را بر او بیاندازد .چ��ون مدعیان آن
زن گفتار حکمت آمیز عیسی را شنیدند،
از ضمیر خود ملزم شده از مشایخ قوم شروع
کرده تا ب��ه آخر یکی بعد از دیگری بیرون
رفتند .چون عیسی غیر آن زن کسی را در
آنجا ندید ،به آن زن گفت:
مدعیان تو کجا رفتند .آیا کسی به تو فتوا
نداد.
آن زن گفت :خیر آقا .عیس��ی به او گفت:
من هم بر تو فتوا نمی دهم .برو و دیگر گناه
نکن .نظر مردم دیندار دنیا بر طبق احکام
موسی این است که همه گناهکاران بایستی
کشته و یا سنگس��ار گردند .اگر معتقد به
این فرمان باشیم ،الزم است که همه مردم
کشته شوند .زیرا در کتاب زبور می گوید:
همه گناه ک��رده و از جالل خدا قاصر می
باشند.
زبور 2 : 53
اما مش��اهده می ش��ود که چگونه عیسی
مسیح گناهکاران را می آمرزد و گناهکاران
را به توبه و بازگشت به سوی پاکی و تقدس
می کشاند و به نجات می رساند.
یوحنا 11 – 8

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

در قدم س��وم نه فقط قدرت
عیسی مسیح را بر پیش دانی
واقعیات می بینیم و نه فقط
بر ش��فای کوران و کران می
بینیم ،بلکه قدرت خداوندی او
را نیز بر عالم طبیعت مشاهده
می نماییم.
چنانکه در انجی��ل متی 14
 33 – 22 :ذک��ر ش��ده ک��ه
شاگردان در میان دریا به سبب
باد ش��دید و مخال��ف گرفتار
گردیدند .در پ��اس چهارم از
شب عیسی بر دریا خرامیده به
سوی شاگردانش روان گردید.
وقتی که عیسی را دیدند که بر
دریا خرامان به طرف آنها می
آید ،مضطرب شده فکر کردند که روحی را
می بینند .فریاد برآوردند .عیسی ایشان را
خطاب کرده ،گفت :خاطر جمع دارید .من
خودم هستم ترسان نباشید.
پطرس گفت:
خداوندا اگر تو هس��تی بفرمایید تا به روی
آب نزد تو آیم.
عیسی گفت :بیا.
همان وقت پطرس از کش��تی به روی آب
ف��رود آمده ،به طرف عیس��ی روان گردید.
لیکن چون طوفان و امواج بسیار شدید بود،
ترسان گشته مشرف به غرق شدن گردید.
فریاد برآورده ،گفت :خداوندا مرا دریاب .که
عیس��ی بی درنگ دست آورده او را از غرق
شدن رهانید .چون به کشتی سوار شدند
باد و تالطم دریا آرام گردید و اهل کشتی
در حضور او به زانو درآمده به شکرگذاری
مش��غول گردیدند .بارها کشتی شاگردان
دس��ت خوش امواج طوفان��ی دریا گردید.
اما هر بار با نهیب عیس��ی مسیح امواج و
طوفان تبدیل به آرامش می گردید و مردم
در حیرت فرو می رفتند که این کیست که
باد و طوفان دریا هم از او فرمان برداری می
نمایند .خیلی اوقات می گفتند که خدا در
بین مردم ساکن ش��ده است .اعمال فوق،
اعمال و قدرت خداست که قادر به چنین
کراماتی می باشد .پس هرگاه مسیحیان،
مس��یح را خداوند خود بدانند خطا نرفته
اند ،بلکه به سوی کعبه صدق و راستی قدم
برداشته اند.

قدم چهارم

روزی چهار نفر ،مرد مفلوجی را که سال ها
در بستر به س��ر می برد و قدرت راه رفتن
نداشت ،برداش��ته به حضور عیسی بردند
که شفا یافته به زندگیش ادامه بدهد .ولی
به واس��طه ازدحام مردم آنها نتوانستند آن
مفلوج را به حضور عیسی برسانند .مجبور
شدند که قسمتی از ُسفال های گوشه پشت
بام منزلی را که عیسی در آنجا مشغول تعلیم
بود ،بردارند و شخص مریض را با ریسمان
به حضور عیسی بگذارند .چون عیسی ایمان
آنها را دید ،به مریض گفت:
ای فرزن��د ،گناهان تو بخش��یده ش��د .اما
علمای دینی قوم یهود از گفته عیس��ی که
فرمود گناهان تو بخشیده شد ،ایراد گرفته،
گفتند:
این ش��خص کفر می گوید .غیر از خدا چه
کسی می تواند گناه را ببخشد.
عیسی مسیح به آنها فرمود :کدام آسان تر
است .گفتن اینکه گناهان تو آمرزیده شد،
یا اینکه بس��تر خود را برداشته روانه شو .تا
بدانید ک��ه من قدرت آمرزش گناهان را بر
روی زمین دارم .به مریض مفلوج گفت:
برخاسته بستر خود را برداشته ،بخرام!
که فوراً آن مریض برخاس��ته بستر خود را
برداشته به منزل خود رفت.
بخش پایانی در شماره آینده

در قدم چه��ارم قدرت خداوندی عیس��ی
مسیح را بر عامل ارواح هم می بینیم .روزی
عیسی مسیح به نواحی صور و صیدون رفت.
زنی کنعانی که اهل آنجا بود ،نزد عیس��ی
آمده با صدای رسا به عیسی گفت:
ای آقا فرزند من سخت گرفتار روحی پلید
شده است .محتاج رحمت تومی باشیم .وی
زنی بت پرست بود.
عیس��ی گفت :نان فرزن��دان را گرفتن و به
سگان دادن جایز نیست.
آن زن گفت :ای آقا سگان هم از خرده نان
های سفره فرزندان نیز بهره مند می گردند.
عیس��ی به آن زن گف��ت :ای زن ایمان تو
عظیم است .برو که آرزویت برآورده گردید.
ک��ه در همان لحظه دخترش ش��فا یافت.
دوس��تان عزیز این خداوند جهان است که
چنین بر پیش دانی وقایع و بر شفای کوران
و ک��ران و عالم طبیعت و ارواج پلید قدرت
دارد و نه انسان فانی.
متی 28 – 21 : 15

قدم پنجم

در قدم پنجم نیز قدرت خداوندی عیس��ی
مس��یح را در آمرزش گناهان مشاهده می
نماییم .رؤسای دینی قوم یهود که همیشه
در صدد ایرادگیری از اعمال عیسی بودند،

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux
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بطور رایگان
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)(Metro: Mont Royal

405 Marie-Anne E

Mary Anne

خداوند محبت است

هر شنبه

هر یکشنبه






�






13

___ ___ www.paivand.ca

 سال  15شماره  10  906تیر 1388

13 PAYVAND: Vol. 15  No.906  July 01, 2009

ایران و جهان

سرلشکر حسن فیروزآبادی:

«اروپا فاقد صالحیت مذاکره با ایران است»

سرلشکر حس��ن فیروزآبادی« :اروپا
فاق��د صالحی��ت مذاکره ب��ا ایران
است»سرلشکر حس��ن فیروزآبادی
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعالم
ک��رد که اتحادی��ه اروپا «صالحیت
هرگونه» مذاکره با ایران را از دست
داده است.
سرلش��کر فیروزآب��ادی در گفتگو
ب��ا خبرگزاری ف��ارس ،عل��ت این
«بیصالحیتی» را «دخالت» اتحادیه
اروپ��ا در «آش��وبهای» پ��س از
انتخابات ایران دانسته است.
در ایران پس از اعالم نتایج انتخابات،
میلیونها تن از طرفداران میرحسین
موس��وی ب��ا حض��ور در خیابانها
خواستار «ابطال» انتخابات شدند که
با یورش نیروهای لباس شخصی و
پلیس ۲۰ ،نفر از معترضان جان خود

را از دست دادند.
مقامه��ای ایران از هم��ان روزهای
نخستین این اعتراضها ،کشورهای
غربی به خصوص بریتانیا و آمریکا را
به دست داشتن در ناآرامیها متهم
کردند؛ اتهامی که از سوی مقامهای
این دو کشور رد شده است.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ف��ارس،
فیروزآبادی که از حامیان مش��هور
محموداحمدینژاد
این مقام بلندپایه نظامی همچنین
خاویر س��والنا مس��ئول سیاس��ت
خارجی اتحادیه اروپا را به جانبداری
از «آشوبگران» در ایران متهم کرد و
گفت که وی هیچگاه موضع «ثابتی»
نداش��ت و مورد حمایت کشورهای
عضو نبوده است.
فیروزآبادی در عین حال از مقامهای

اتحادیه اروپا خواس��ت که به خاطر
«اش��تباهات» خود در قب��ال ایران
«عذرخواهی» کنند و «عمال نشان
دهند که پشیمان شدهاند».
ای��ن مقام نظام��ی تهدید ک��رد تا
زمانی ک��ه اتحایه اروپا چنین کاری
انجام ندهد« ،حق ندارند صحبت از
مذاکره» کند .مذاک��رات گروه پنج
بهع�لاوه یک با ایران بر س��ر برنام ه
هس��تهای تهران از س��ال گذشته
تاکن��ون متوقف ش��ده اس��ت .این
گروه سعی دارد میکند که راهحلی
برای موضوع فعالیتهای هستهای
ای��ران پی��دا کن��د .خاویر س��والنا
رئیس سیاس��ت خارج��ی اتحادیه
اروپا چند روز گذشته گفته بود که
اروپا همچنان تمایل دارد مذاکرات
هستهای با ایران را آغاز کند.

'بان کی مون
باید برای حتقیق
به ایران برود'

یا فرس��تاده ای را به آن کشور اعزام
کند.
س��ارا لی ویتسون از مسئوالن گروه
"دیده بان حقوق بشر" گفته است:
"دبیر کل سازمان ملل باید بر سفر
به ایران و بر انجام تحقیقات و تعقیب
قضایی بس��یجی هایی که مرتکب
خشونت شده اند اصرار ورزد".
گروه "کمپین بین المللی حقوق بشر
در ایران" که در نیویورک مس��تقر
است نیز خواستار اعزام یک فرستاده
ویژه از سوی دبیر کل سازمان ملل
به ایران شد.

در پ��ی اعتراض��ات و ناآرامی های
خیابانی گسترده نس��بت به نتایج
انتخابات ریاست جمهوری 22خرداد
که در آن محمود احمدی نژاد برنده
اعالم ش��د صدها نفر از معترضان از
جمل��ه رهبران مخالفان ،اس��تادان
دانشگاه ها ،خبرنگاران ،دانشجویان و
افرادی که در خیابان تظاهرات می
کردند دستگیر شده اند.
در جری��ان اعت��راض ها ب��ه نتایج
انتخاب��ات ایران دس��ت کم  ۲۰نفر
کشته و شمار کثیری مجروح شده
اند.

جان حداقل  ۲۷تن از گرفت.
این در حالی است که خشونت های
دو هفته گذشته در عراق  ۲۵۰کشته
به جا گذاشته است.
آقای اوباما با اشاره به این خشونت ها
گفت" :آینده عراق متعلق به کسانی
اس��ت که به آباد کردن این کش��ور
روی آورده اند ،نه کس��انی که نابود
می کنند".
او همچنین پیشبینی کرد عراق در
روزهای آتی شاهد خشونت بیشتری
باشد.
آق��ای اوباما گفت" :اش��تباه نکنید،
روزهای سختی پیش رو است".
او ادامه داد" :افرادی هستند که می
خواهند نیروهای امنیتی عراق و عزم
مردم آن را از طریق بمبگذاری های
فرقه ای و کش��تار غیرنظامیان بی
گناهبسنجند".
خ��روج نیروهای نظام��ی آمریکا از
مناطق ش��هری عراق دو سال بعد
از اجرای سیاست افزایش نیروهای

نظامی ایاالت متحده در این کشور
صورت می گیرد.
اع��زام نیروه��ای نظام��ی جدی��د
آمریکایی به ع��راق از فوریه تا ژوئن
 ،2007تعداد سربازان آمریکایی در
این کشور را به  ۱۷۰هزار نفر افزایش
داد.
در این حال ،آمریکا س��عی دارد به
تدریج از حضور نظامی خود در عراق
بکاهد.
در ح��ال حاضر ح��دود  ۱۳۰هزار
نظام��ی آمری��کا در عراق مس��تقر
هس��تند .فرماندهان نظامی آمریکا
قصد ندارند تا زمان برگزاری انتخابات
ملی ع��راق در ژانویه  ۲۰۱۰به طور
عمده ای از تعداد س��ربازان خود در
این کشور بکاهند.
عملی��ات نظامی تح��ت فرماندهی
آمریکا در عراق به تدریج تا سپتامبر
 ۲۰۱۰متوق��ف م��ی ش��ود و همه
نیروهای رزمی این کشور نیز تا پایان
 ۲۰۱۱از عراق خارج خواهند شد.

با افزایش نگرانی ها در مورد وضعیت
اف��رادی که در جریان بحران پس از
انتخابات ایران بازداش��ت شده اند،
گ��روه های حقوق بش��ر از بان کی
مون ،دبیر کل سازمان ملل متحد،
خواس��ته اند برای بررسی خشونت
علیه معترضان به ایران س��فر کند

اوباما :روزهای
سختی پیش روی
عراق است

باراک اوباما ،رئیس جمهوری ایاالت
متحده با اعالم خروج کامل نیروهای
نظامی کش��ورش از مناطق شهری
عراق نس��بت به "روزهای سخت"
آینده هشدار داده است.
آقای اوباما ضمن اشاره به این رخداد
به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ
عراق گفت رهبران این کشور از این
پس با تصمیم گیری های مشکلی
در زمین��ه های سیاس��ی و امنیتی
مواجه خواهند شد.
آقای اوباما که در واشنگتن صحبت
م��ی کرد گف��ت" :آینده ع��راق در
دستان مردم این کشور است".
پیش از سخنرانی آقای اوباما ،انفجار
یک خودرو در ش��هر کرکوک عراق

جشنتیرگان

لغو شد

برای پشتیبانی از خواستهای آزادیخواهانه مردم ایران و برای
پاسداری از خون کشته شدگان ،این انجمن از برگزاری جشن
تیرگان که قرار بود در تاریخ  28جون در پارک مونترال برگزار
گردد ،خودداری مینماید.

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

>> تلفن آگاهی:
)514( 325-3012
)514( 865-7146

تپش دیجیتال
www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
T
T
T
T
T

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
 Tارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
 Tطراحی و تهیه وب سایت
 Tانجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
 Tفروش جدیدترین کتاب های ایرانی
 Tتعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما

 ---سرویس دی.جی ---

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336
تبدیل سیستم های ویدیوئی

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

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

فراخوانبهاهدایکتاب

ما و همه آیندگان ما به این
مرجع بزرگ نیاز داریم

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

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca
-------------------------------

مجمو
لبا عه ای
ن
ف
ی
س با خطا س از
ش
زیبا در ت یهای
پش

ایرانیکــــا از آن
همه ماست
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و به تشویق و حمایت مالی همه
ایرانیان نیاز دارد.
_______________

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

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

Tel.: 232-5900 Ext. 444,
www3.smpatico.ca/iranian.pca-ncr
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یادمانکشتارزندانیانسیاسیدهه 60درایران
■
گی از صفحــه ویژه یادمان
بر

تاریخ معاصر ایران
ه�دف از
ص
شماس� گش�ایش این فح�ه گفتگو با
ت.
برگزاری نه فقط پی�ش ،بلک�ه از بعد از
مرا
سم
ی
ادم
ان
س
پتامبر  2009نیز
این تک ب
دهد ،رگ را تا زمانی که توان مان یاری
خد
خواهیم مت تمامی وجدان های آگاه تقدیم
کرد.
در ای�ن می
ان توضیح چن�د نکته ضروری
است.
اول :مقا
با امضاء الت و مطالب مندرج در این صفحه
ش
نیست و �خصی الزاما نظر کمیته یادمان
مس
وول
یت
مقا
الت
م
ندرج برعهده
نویسندگان آن است.
دوم :نظر
سازنده ات پیش�نهادات و بویژه انتقادات
خود را از ما دریغ ندارید.
س�وم :ل
(ورد) ب طفا مطالب خود را با تایپ فارسی
رای ما ارسال دارید.
چهارم :س
سپا
های بی �پاس و بازهم س از حمایت
دریغ شما آزاد اندیشان
__
___________________________
ایمیل تماس با ما:
il.com

Koshtaredahe60@gma

هشـدار!

ایران آبسنت حتوالتی بنیادین است

فرجام انتخابات نمایشی و کامال غیردموکراتیک در ایران فوران اعتراض و همایش مردمی به ستوه آمده
از درد و رنجی  30ساله بود که به شدیدترین شکل به خاک و خون کشیده می شود.
مردم خشمگین از ظلم سالیان با استفاده از شکاف و اختالفات جناحین خودساخته اصولگر او اصالح
طلب پایه های جمهوری اسالمی را لرزاندند.
مب��ارزان ایران نیک میدانند که افرادی کوچک از پس کارهایی بزرگ بر نخواهند آمد و موس��وی و
احمدی نژاد آنجا که کلیت رژیم به خطر افتد با سازش متحداً بر علیه مردم به پاخاسته اقدام خواهند
کرد.
نگذاریم با استفاده از فوران خشم فرو خورده مردم رنج کشیده به حل اختالفات در باال بپردازند .مردم
تاوان آرایش و توازن قوا در باال را نباید بپردازند .موس��وی در بزنگاهی س��خت مردم را به کش��تارگاه
کشانده و خود دم فرو خواهد بست ،همانگونه که در دهه  60و طی سالیان این سکوت را به خوبی
نشان داده است.
نگذاریم تجربه سالهای  60و اینبار به شکلی وسیعتر اتفاق بیافتد .به دور از هیاهو و هیجان نمایش
انتخابات رودهای خروشان مردم رنج کشیده دریا خواهد شد و این همان چیزی است که بازیگران این
نمایش خونین سد راهش خواهند شد .باید با جلب افکار عمومی جهانی و نهادهای بین المللی دفاع از
حقوق بشر یک چتر حفاظتی وسیع برای مردم بی دفاع ایران فراهم ساخت.
این فوری ترین وظیفه ای است که آزادیخواهان و وجدان های آگاه جهانی پیش روی دارند.
خطر نزدیک اس��ت و باید با تمام قوا در کنار س��تمدیدگانی بود که برای رسیدن به انتخاباتی آزاد و
دموکراتیک راهی جز سرنگونی جمهوری اسالمی ندارند.
 26ژوئن  2009مونترال -کانادا
کمیته برگزار کننده یادمان کشتار دهه  60در ایران

مادرانتیامننفراموشیرابرمنیتابند!
دوشنبه  ۱۸خرداد ۱۳۸۸

منیره برادران

میدان صلح آسمانی،
بزرگترین میدان در
جه��ان در قلب پکن
پایتخت چی��ن قرار
دارد .در ای��ن م��کان
بناهای یادبود انقالب
چین ،مقب��ره مائو و
س��اختمان کنگره و
در نزدیکی آن ش��هر
ممنوعه ق��رار دارد و
محل بازدید گردش
کنن��دگان چینی و
خارجی اس��ت .ام��ا از حادثه خونینی که
بیست س��ال پیش در همین میدان روی
داد ،هیچ اثری به چش��م نم��ی خورد .اما
نیروه��ای انتظامی در هم��ه حال در آنجا
نگهبان��ی می دهن��د .در  ٤ژوئ��ن ١٩٨٩
تانکهای ارتش به دانش��جویانی که در این
میدان تحصن کرده بودند ،یورش برده و به
آنها تیراندازی کردند .در این حمله صدها
نفر کش��ته و هزارها نفر مجروح ش��دند.
دانش��جویان در اعتراض به فس��اد و برای
خواست دموکراسی و اصالحات تحصن و
تظاهرات کرده بودند .شور این جوانان باعث
ش��ده بود که گروه های دیگری از مردم و
در راس آنها کارگران س��اختمانی به آنها
بپیوندند .س��اکنین محالت نزدیک برای
تظاهرات کنندگان آب و غذا می آوردند.
این تظاهرات ،که شش هفته ادامه داشت،
توجه رس��انه های خارجی را وسیعا بخود
جلب ک��رد .من هم در زن��دان اخبار این
تظاهرات را باعالقه دنب��ال می کردم .آن
روزها م��ن در یکی از س��لولهای انفرادی
«آسایش��گاه» اوی��ن بودم و پ��س از کلی
ج��ر و بحث باالخره موفق ش��ده بودم که
روزنامه داشته باشم .روزنامه ،حتی روزنامه
سانسورشده اطالعات ،در سلول انفرادی به
ای��ن می ماند که دنیا را به س��لولت آورده
اند .شبها اخبار و حتی گاه مقاله ها را برای
سلول کناری ام با مورس می خواندم .یادم
اس��ت که خوانده بودم دانشجویان میدان
تیانمن دست به اعتصاب غذا زده اند .وقتی
این خبر را به سلول همسایه اطالع دادم،
س��وال او در آن شبها کلی باعث خنده ام
شد .پرسیده بود :محدود یا نامحدود؟ آن
روزها فکر می کردم بحث در باره محدود یا
نامحدود بودن اعتصاب غذا فقط به زندان
برمی گردد .یادم نمی آید که اخبار مربوط
به رژه شبانه تانکها روی پیکر دانشجویان
بی س�لاح و شلیک سربازان بسوی آنها را

هم خوانده باش��م .ب��ا مرگ خمینی تا
مدتها در روزنامه خبری جز این نبود.
ام��ا خان��واده قربانیان می��دان تیانمن
س��اکت نماندند و تسلیم سانسور و
سرکوب نشدند .گروهی از آنها جمع
«مادران تیانمن» را تشکیل دادند و
سخنگوئی از میانشان برگزیدند که
یک خانم پروفسور بازنشسته است
که فرزندش را در آن کشتار از دست
داده است .این مادران خواستار آن
هستند که حقیقت آنچه که در آن
شب  ٤ژوئن در میدان تیانمن اتفاق
افتاد ،روشن گردد .آنها از حکومت
چی��ن می خواهند که آمار دقیق و
هویت کشته شدگان را اعالم کند؛
می خواهند کس��انی که فرمان حمله
به دانشجویان بی دفاع را صادر کردند،
به جامعه معرفی شوند .سال گذشته آنها
وب س��ایتی منتشر کردند و در آن نقاطی
را که از آنجا فرزندانشان مورد شلیک قرار
گرفته بودند ،در نقشه نشان دادند .آنها آمار
و هوی��ت قربانیان تیانم��ن را جمع آوری
می کنند .در آن س��ال  ١٩٨٩بعد از پایان
تراژیک می��دان تیانمن ،مقامات چینی از
 ٢٤١کشته سخن گفتند .به گمان مادران
اما ،آمار کشتگان بیشتر از اینها است.
امروز در گزارش��ها می خوانیم که جوانان
چینی چیز زیادی در باره کش��تار بیست
سال پیش دانشجویان معترض نمی دانند.
می خوانیم که جوانان امروز در چین بیشتر
به پول فکر می کنند تا به سیاس��ت .ولی
آی��ا این همه ماجرا اس��ت؟ پس آن همه
وب الگ و گروه ه��ای موزیک انتقادی و
اعتراضی نش��ان از چیس��ت؟ در کشوری
که سانس��ور بیداد می کند و بازداش��ت و
زندان ه��ر معترضی را تهدی��د می کند،
چقدر امکان آگاه شدن وجود دارد؟ سایت
مادران تیانمن فیلتر ش��ده و امس��ال در
آستانه بیستمین سالگرد آن کشتار ،هزاران
وب سایت انتقادی دیگر هم فیلتر شدند.
در این روزها حضور نیروهای انتظامی در
میدان تشدید شده بود .تابوهائی است که
قدرتمردان چینی اجازه وارد شدن به آن را
به کسی نمی دهند .حادثه میدان تیانمن
در سال  ١٩٨٩از این تابوها است .سیاست
حکومت چین بر این قرار دارد که گذشته
به فراموشی سپرده شود.
ما هم در تاریخ کشورمان حوادث سیاه کم
نداریم و کش��تار  ،٦٧که تابستان گذشته
بیستمین س��الگردش بود ،از سیاه ترین
آنها است .ما هم با مسئله فراموشی مواجه
هس��تیم .سانسور و س��رکوب و سیاست
منزوی ساختن کسانی که بار خاطره های

سرود «ای ایران»

(منت جدید)
شعر از :مسعود آذر
خواننده :هنرمند متعهد و مردمی
فریدون فرهی
ای ایران مرزت چه ها کشید
چه خون ها در دامنت چکید
دور از تو شد مهر مردمان
کی برپا مانی در این جهان

هم ک��رده بودند ،اما چنین فضائی اینقدر
آشکار و ش��فاف تا به امروز سابقه نداشته
است .تجمع مادران خاوران ،خواست و نامه
های آنها و نیز بازداشت و تخریب سنگها و
این اواخر تخریب خاوران حوزه ای اس��ت
که در روزنامه های داخل ایران جائی برای
آن نبوده و نیس��ت .در این فضای سانسور
و توجیه و انکار وقیحانه کاندیداها ،صدای
شفاف دانش��جویان و جوانانی را که خود
شاید هیچ خاطره ای از سال  ٦٧و دهه ٦٠
ندارند ،امیدوارکننده است■ .

سنگین سرکوب و کشتار دهه  ٦٠را با خود
دارند ،مانع انتقال گذشته سیاه می گردد.
با اینهمه اما ،تجربه و تاریخ نشان داده که
حق آگاهی و نیاز به دانستن حقیقت یک
ضرورت در جامعه است و نمی شود برای
همیشه مانع تحقق آن شد .عطش حقیقت
گاه جائی خود را بروز می دهد که حاکمان
انتظارش را ندارند.
امس��ال ش��اهد بودیم که در برنامه های
انتخاباتی میرحسین موس��وی ،جوانان و
دانش��جویان در دانش��گاه های شهرهای
مختلفازجملهدردانشگاههایامیرکبیردر
تهران ،بابل ،قزوین ،تبریز و کرمان از موسوی
ی��ا نمایندگان
او خواس��تار
آن ش��دند که
سایه ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان
موس��وی نقش
که من این خانه به سودای تو ویران کردم
خ��ود را در
توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون
مقام نخس��ت
میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم
وزیر وق��ت در
(حافظ)
قب��ال قتل عام
زندانیانسیاسی
در نیمه شبی ،تکان دهنده از  ،57کرکسی کهن از خوابی هزار
ایران در س��ال
س��اله ،منقار خویش را در کشتار س��تارگان به رقص درآورد و
 ١٣٦٧اع�لام
خورش��ید ایران را به بهای نانی به گروگان گرفت ،پس زبان و
کن��د .گرچ��ه
دس��تها را برید تا غروب آن سالها را خاکستری کند ،تا از نامها
از چن��د س��ال
و نشانی ها چیزی در یاد نباشد .تا در کوچه های تنهایی ایران
پی��ش موضوع
باد باش��د و بگذرد تا پلک تمامی پنجره های جهان نیز بسته
کش��تار  ٦٧در
باشد ،گناه آنها دریده شده گان شاید گذر از پشته پلی بود که
وب الگه��ا جا
نمی دانستند آن سوی ساحلش دریا نیست ،آری این منقار که
باز ک��رده و وب
گلوی مبارزی��ن و آزادیخواهان را دریده بود ،دوباره تیز و تیزتر
الگ نویس��ان
گشته و می خواهد هر آنچه ببیند بدرد! اما این بار به گونه ای
چهار سال پیش
دریده می شویم که همانند ققنوس بازگردیم.
این پرس��ش را
بوسه ای برای شادی
از دکت��ر معین
نامه ای از سعید
کاندیدایاصالح
گورت کجاست« ،ندا»!؟
طلب ریاس��ت
آرین (مونتریال)
جمه��ور قبلی

ای  ...دشمن تو آشنا و در همین سراست
در کمین عشق و حس و جان و خون ماست
بر حال خویش اندیشه کن
راهی نوین را پیشه کن
در راه نو آزادگی را مبر از میان
ویرانه کن ریشه بربران
آزادی بهتر ز گوهر است
کی در تو انسان برابر است
خود برتر از دیگران مبین
خاکت مثل خاک دیگر است
تا  ...عیش و نوش و سود حاکمان سرای توست
فقر و مرگ و جنگ و غارت از برای توست
بر حال خویش اندیشه کن
راهی نوین را پیشه کن
در راه نو آزادگی را مبر از میان
ویرانه کن ریشه بربران
ایران مهر تو برون کنم
تا کی این دل از تو خون کنم
تا زندان هست و شکنجه هست
بر گو با ظلم تو چون کنم
تا  ...گردش جهان بدور آسمان بپاست
سرنگونی ستمگران شعار ماست
برحال خویش اندیشه کن
راهی نوین را پیشه کن
در راه نو آزادگی را مبر از میان
ویرانه کن ریشه بربران (2بار)

 سال  15شماره  10  906تیر 1388

علی سلیمی

هیپنوتراپیست

هیپنوتیزم

بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود:
 .1ناراحتی های بی دلیل،
مبهم و مجهول
 .2عصبانیت و عدم توانایی در
کنترلرفتار
 .3خستگی و کسالت دائم و
همیشگی
 .4پریشانی و افسردگی دائم
و ادواری
 .5بی میلی به کار ،تحصیل و
فعالیتکردن
 .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 Tel.: 514-979-2120

(سرد مزاجی)
Fax. 450-689-1051
 .13لکنت زبان و ضعف
Email:
اعصاب
@ga_salimi
 .14هیجان ،التهاب ،دلشوره،
hotmail.com
_____________

نگرانی و اضطراب
 .15وسواسهای فکری و
عملی ،سر دردهای مزمن و
یا موقتی
 .16الغر شدن
 .17بی خوابی شبها و عدم

&

تمرکز فکر ،یاس ،نامیدی،
حسادت و خودخوری
 .18ترک اعتیادات به
مشروب ،سیگار و غیره و
دهها مورد دیگر

سرویس«گرومینگ»حیوانات
>> آرایش و کوتاه کردن موهای
حیوانات خانگی >>> مثل سگ و گربه
>> ناخن گرفنت و متیز کردن گوش و...

 با سرویس دلیوری

>> شهال و نوید :دارای دیپلم و باجتربه
ارزان تر از همه جا ،بهتر از همه جا!

Professional Grooming

15
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--------->> تلفن514-799-8330 :

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

	• گریم و میک آپ عروس
همراه با تکنیک کاموفالژ

	• زیباترین آرایش های شرقی ،غربی ،خلیجی
	• آموزش خودآرائی

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

Tel.:514-573-9595

Z.M.

E urolaser

&

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

• FACIAL CAVIAR THERAPY
• PRESSOTHÉRAPIE / PRESSOTHERAPY
• ÉPILATION AU LASER / LASER HAIR REMOVAL

$

+tx

Microdermabrasion

129

avec soin du visage inclus
including facial

• PHOTORAJEUNISSEMENT / PHOTOREJUVENATION
• BLANCHIMENT DES DENTS / TEETH WHITENING
• ENVELOPPEMENT CORPOREL & NETTOYAGE
EN PROFONDEUR / BODY WRAPS & SCRUBS

Photorajeunissement

199 $

+tx

Photorejuvenation

950

PAINLESS • PHOTO LASER HAIR REMOVAL

+tx
Par séance / per session

+tx
Par séance / per session

298$

	•ارائه کلیه خــدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
	•تغییر شوفاز گازوئیلی به برقی
	•بازکردن لوله های فاضالب
	•تعویض مخزن آب گرم شوفاژ

	• لوله کشی فاضالب ،شوفاژ
	• تعویض تانک آبگرمکن
	•( Degelبازکردن لوله های
یخزده)
با
بیمه و 6ماه ضمانت

including 99$ of products

ÉPILATION AU PHOTO LASER • SANS DOULEUR

199$

Tel.: (514) 637-5321

Reg. 250$

+tx

Certificats cadeaux disponibles • Gift certificates available

Full Leg

Lachine, Qc, H8S 1Y4

30 Traitements personnalisés pour le corps
30 Personalized body treatments
avec 99$ de produits inclus
$

514.823.5292

Jambes Completes

360 rue Victoria

Consultation Gratuite
Free Consultation

• PÉDICURE / PEDICURE
• MICRODERMABRASION
• MANUCURE / MANICURE

Dos Complet
Full Back

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

BOTOX

• MASSAGE

514.735.7750

______________________

لوله کشی ونصب شوفاژپارس

NOS SERVICES / OUR SERVICES

Consultation Gratuite • Free Consultation

9
9
9
9
9
9
9
9
9

9صافکاری و نقاشی اتومبیل
9تعمیر ات شاسی
9تعمیرات کامل مکانیکی
9رفع زنگ زدگی اتومبیل
9شستشو و متیز کردن اتومبیل
 9فروش ،تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل
9دودی کردن شیشه های اتومبیل
 9پرداخت مبلغ  Deductibleشما در اکثر موارد
9تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...

;; Insurance claims
;; Auto body repair
;; General mechanic
;; Preparation for lease return
;; Windshield replacement
;; Detailing
;; Exterior polish and wax
;; Interior shampoo
;; Engine shampoo
;; Window tinting
;; Paintless dents removal

Underarms / Bikini

Aisselles
Underarms

Aisselles

+tx
Par séance / per session

+tx
Par séance / per session

99$

39$

Voir détails en magasin. / See details in store.

*Sur présentation de ce coupon. Un coupon par personne. Ne peut être jumelé à aucune autre offre. Valide pour un temps limité. / Upon presentation of this coupon.
One coupon per person. Cannot be combined with other offers. Valid for a limited time.

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959

___ www.paivand.ca ___
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WHO WATCHES OVER
YOUR FINANCIAL
SECURITY?

 

Life and disability insurance
Credit insurance
Critical illness insurance
Retirement savings plans (RRSP)
Education savings plans (RESP)
Investments

A PARTNER YOU CAN TRUST.
Samira Mozaffari Farouji
Financial Security Advisor

7655 Newman Boulevard
Suite 207
LaSalle, Quebec H8N 1X7
Tel: 514 364-0179, ext.271
Toll-free: 1 888 364-0179
Cell: 514 924-8368
Fax: 514 364-3697
samira.mozaffari@agc.inalco.com

 

                
    

مسیرامظفری
WWW.SAMIRAINS.COM
www.inalco.com

  
    
 !"#   
 $
 %&$%&

 ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ،ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ
١٩٢٩ ﺷﻮﻳﻨﺪﻩ ی ﻓﺮﺵ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺩﺳﺘﻰ ﻭ
ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی
ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺵ ﻫﺎی ﻧﻮ ﻭ ﺁﻧﺘﻴﮏ
.ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭگ ﻣﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﻛﻨﻴﺪ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮﻥ
، ﭼﻴﻨﻰ،ﻓﺮﺵ ﻫﺎی ﻧﻔﻴﺲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
 ﺍﻓﻐﺎﻧﻰ ﻭ ﻫﻨﺪی،ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻰ
 ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺍﺯ،ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮﺵ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺷﻤﺎﺳﺖ
 ﺩﻭﺷﻨــﺒﻪ ﺗﺎ ﺷﻨﺒﻪ:ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭ
 ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ٥  ﺗﺎ٩


















































































Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.





































































      

  
 

           

 

RENOVATION SALE

ﺣﺮﺍﺝ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ

:سازمان دگرباشان جنسی ایران
www.irqo.net

Invisalign
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Rapid Orthodontics 













ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ
Implant










Root Canal 









Zoom 2 ACP
























      





































































































































Lumineers Veneer
























رادیووویدئو،انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون

New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Tel.:

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

www.clinique-arya.com
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سالن آرایش شهرزاد

__________
>
>
ب
پدیکور
	•مانیکور
ا
دی ما
س
ا
ژ
_
ک
_
	•اپیالسیون
امل
____
>> با م
	•رنگ _____ ش دیریت
	•ماکیاژ
هرزاد
•	
ف
ر
	•بند و ابرو
•	
____________
ک
و
ت
اه کر
	•هایالی د ن مو
______ ت
Unisex
_________________________
__
_
_
_
__
Coiff. Shahrzad 1001 coupes
آرایش
عروس برای
NDG H4B 1R1
جنب الیوال
عکسبرداری

6963 ُSherbrooke W.
(514) 489-6901

G

ی بدون نصب دیش

ت کانال های ایران
 دریاف
)از طریق اینترنت
(
کانال فارسی زبان
50 متاشای بیش از

لم و سریال ایرانی
فی
ها
د
ص
و
بان درسراسردنیا
رادیوهای فارسی ز
 دسترسی به کلیه

)وقت دارید ببینید

صداو سیمای ایران

)!ال خواهد رسید
کان

(هر زمان که

 شبکه12 ترسی به

دس

24 ودی به بیش از
(بز

17
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تابستان گرم و خوش را با کتابخانه نیما جشن بگیریم

پیک نیک در پارک آنگرینیون
یکشنبه  26جوالی از ساعت  10صبح تا  7بعدازظهر
به همراه دی جی و رقص و شادی

_________________
<<مخارج این جشن توسط
دوستداران فرهنگ ایران
تامین شده است.
______________



<<تلفن های آگاهی:

کباب
جوجه کب کوبیده+
اب
نان  +گوجه+
 +ساالد
فق
ط  8دالر

)514( 485 -3652

)514( 961 -7973

______________
توجه:
در صورت بارانی بودن به هفته بعد،
یکشنبه  2اگوست موکول می شود.

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

>>
>>
)Cell.: (514
ارزیابی رایگان
تهیه وام مسکن

____________
Jaleh Hafezi

207-9000

ژاله حافظی

دکتر علی شفیعی

Clinique Dentaire PEARL

جراح دندانپزشک

Open week-ends
& evenings
>> Financing
Available

- Porcelain Veneers - Whitening Culture of Healthy Nutrition
- Crowns & Bridges
and Family Health
Volume 1
- Mini-implants

________________________
4531 Boul Des Sources

ما به کیفیت می اندیشیم؛

اعتماد شما افتخار ماست

نزدیک به آدونیس

(514) 685-6222

ساده و کارآ ،راهنمای
ارزان...

اینترنتی

مشاغل
Professor Parviz Ghadirian
ایرانیان

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
.
www

QUEBEC

DDO, QC H8Y 3C2

ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭﭘﺮﻭﯾﺰﻗﺪﯾﺮﯾﺎﻥ

- Licenced in
California
- member of National
board of America
- member of Associaton des Chirurgiens
Dentists du Quebc

ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ :ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ

فارغ التحصیل 1981
دانشگاه تهران
با  27سال سابقه

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

از  7جلد

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﱂ

Affiliated real estate agent
CENTURY 21 Max-Immo
953 boul St-Jean
Pointe-Claire, QC H9R 5K3
Tel: 514-630-1799
Fax: 514-312-9388
jaleh.hafezi@century21.ca

منتشر شد:جـلدهای  1و 2

&

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﱂ
ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ

در مراکز فروش معتبر سراسر
کانادا و آمریکای شمالی
و یا با نشانی زیر متاس بگیرید:
EPIDEMIO SEARCH INC.
5850 RUE DE SEIGNE
ST- LEONARD, QUEBEC
HIP 1G8
FAX: (514) 323-2174
Email:
epidemiosearch@yahoo.com

ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭﭘﺮﻭﯾﺰﻗﺪﯾﺮﯾﺎﻥ
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Vigile de Solidarité avec l'IRAN

ه

،مراه شو عزیز
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ایران :دربرابر سرکوب عریان...
در غیبت گزارشگران
خارجی در ایران
شهروندان
روزنامهنگاردست به
کار میشوند!
سالی پیش از این بود که طمع
ورزی��دن و دن��دان نه��ادن معاون
دانشجویی دانشگاه زنجان بر حرمت
و حریم دختری دانش��جو ،به یاری
یک گوش��ی تلفن هم��راه و صرف
وقتی کوتاه در برابر رایانه ،شهره آفاق
شد.
تشت رسوایی مدیری که میبایست
نگهبان آبرو و بزرگی دانشگاه باشد،
به اندک زمانی از ب��ام افتاد و مردم
آن سوی دهکده جهانی نیز بانگش
را شنیدند.
چن��دی پیش از آن ه��م رویارویی
پلیس با دختری که ب��ه خونآلود
شدن چهره اش انجامید و گردآمدن
رهگ��ذران را به دنبال داش��ت ،باز
به مدد تلفن همراه ماندگار ش��د و
بسیارانی را در جای جای جهان بر
این رخداد گذرا در گوشهای از تهران
آگاه ساخت.
گوش��ی تلفن هم��راه ،دیگ��ر تنها
وس��یلهای ب��رای پرس��یدن حال و
احوال خویشان و دوستان نیست،
که ابزاری برای زایاندن عکس و
فیلم و تکثیر پیام است .پیامهایی
که یا با س��امانه پیامک انتش��ار
مییابند ،ی��ا از «بلوتوث» برای
پخش و پراکندن بهره میبرند و
یا بر صفحههای مجازی اینترنت
مینش��ینند و مس��افر دورترین
منزلگاههامیشوند.
این س��از و برگه��ای ارتباطی
ت��ازه ،به آس��انی مرزهای کهنه
را درمینوردن��د و با شکس��تن
انحصارهای رسانهای ،میتوانند
از هر رویدادی داس��تانی جهانی
بنگارن��د آنچن��ان که ف��ارغ از
محدودیته��ای زبان��ی ،قومی،
اجتماعی و ...خوانندگانی مشتاق
بیابند و آنگونه شود که به تعبیر
سعدی:
«داس��تانی اس��ت که در هر سر
بازاری هست».
این رسانههای نو ،هر ماجرایی را
که صدا و سیما تن به انتشارش
نمیدهد و مطبوع��ات هم توان
یا ج��رأت و دلی��ری پخش آن
را ندارن��د ،با فش��ردن دکمهای
جهانگیر میکنند و فضای سایبر
چه یوتی��وب باش��د ،چه فیس
بوک و چه هر گس��تره و شبکه
مجازی دیگر ،میزبان دهانلق و
سخنپراکنی برای این ماجراها
خواهد بود.
اینترن��ت و فناوریه��ای نوین
ارتباطی ،در شرایطی که فضای

خشم خامتی

علی قاضی زاده
خاصیت آدمی مثل خاتمی همین
است .او سخن نمی گوید ،مالحظه
می کند ،ش��اید هم کمی سیاست
ورزی م��ی کند .خط قرم��ز خود را
بسیار دورتر از خیلی ها تعریف می
کند .اما وقتی دس��ت کسی به خط
قرمزش رسید ،همانی می شود که
ی��ک بار دیگر هم ش��اهدش بودیم.
داس��تان بر می گردد به نخس��تین
سالهای ریاس��تش .همان روزها که
فروهر ها و دیگران را س�لاخی می
کردند و نسبتش را به بیگانگان می
دادند .همان روزها که رهبر انقالب در
همین نماز جمعه به سربازان گمنام
امام زمان دس��تور داد تا خط سیا و
موساد را در قتلهای زنجیره ای پیدا
کنند .دس��ت برقضا همانها که باید

رس��می خبررسانی با دش��واریها
و محدودیتهای پرش��ماری رو به
روست ،به ش��هروندان این امکان را
بخشیدهاستکهمشارکتکنشگرانه
خود را در فضای اجتماعی و سیاسی
کشور به کار برند.
ای��ن ش��هروندان ،دور از تنگناهای
رس��انههای رس��می ،خود در نقش
ی��ک روزنامهن��گار ظاهر ش��ده و با
یاری س��از و برگهای تازه ارتباطی
و اطالعاتی ،در فرایندهای سیاسی و
اجتماعی شرکت میکنند که یکی از
آشکارترین نمودهای این شهروندان
روزنامه نگار را ای��ن روزها در ایران
شاهدیم.
این روزها غولهای رسانهای بزرگ
دنیا ،تشنه اخبار و تصاویری هستند
که پدی��د آورنده آنها ،ش��هروندانی
از ایرانند ک��ه ردای روزنامهنگارانی
غیرحرفهای را بر تن کردهاند.
در چنین روزهایی که فضای بسته
خبررس��انی اجازه پوش��ش خبری
آزادانه ب��ه ناآرامیهای ایران پس از
اعالم نتای��ج دهمین دوره انتخابات
ریاس��ت جمه��وری نمیده��د و
روزنامهنگاران خارج��ی نیز وادار به
ترک کشور ش��دهاند ،سازمانهای
خبری دنیا به فراوردههای شهروندان
روزنامه نگار دلخوش کردهاند.
تصاویری مبهم ،غیرحرفهای ،گذرا،
و حتی با منابعی که دارای اعتبار و

روایی کاملی نیس��تند ،به آسانی بر
صفحه حرفهای ترین خبرگزاریها،
نشریات و شبکههای تلویزیونی دنیا
مینش��یند و رخدادهای ای��ران را
جهانیمیکنند.
ندا آقا س�لطان که ت�ا چندی
پیشدانشجوییهمسانبادیگر
دانش�جویان ایران بود ،امروز به
یاری همی�ن ابزار س�اده و تازه
ارتباطی ،به نمادی از رویدادهای
کنون�ی ای�ران بدل شدهاس�ت
و فراوانن�د تصاوی�ر و فیلمهای
دیگری که جهانی�ان را از آنچه
در خیابانهای ای�ران و به ویژه
تهران میگ�ذرد آگاه میکنند.
و این همه ،دسترنج شهروندان
روزنامهنگاراست.
سدهای پیش از این ،هنگامی که در
فرنگ به جان یکی از صاحبمنصبان
قجر س��وء قصد شد ،به همراهانش
گفت:
«خوب ش�د این خبر یک سال
دیگر هم به پایتخت نمیرس�د
وگرن�ه اهل حرم چه وحش�تی
میکردند».
امروز اما ش��هروندان روزنامهنگار به
اندک زمانی کوچکترین رویدادی را
شهرتی جهانی میبخشند چنانکه:
«زی��ن قص��ه ،هفت گنب��د افالک
پرصداست»■ .
حمید كارگر (رادیوزمانه)
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شهباز خنعی :ما نشستیم و...
{>> ادامه از صفحه}5 :
او را واداشت که عذرخواهی کند و از
موضع خود عقب نشینی نماید.
 به قول مهن��دس مهدی بازرگان،والی��ت فقیه قبایی بود که بر قامت
آیت الله خمینی دوخته شده بود .با
سرکشیدن «جام زهر» و پیامد آن
یعنی مرگ خمینی ،فرصت تاریخی
طالیی بوجود آمد که حقوق اساسی
مردم ایران که برای دوختن آن قبا از
آنان سلب شده بود ،بازپس ستانده
شود .بجای این کار ،با تبانی هاشمی
رفس��نجانی و سیداحمد خمینی و
نقل قول جعلی از آیت الله خمینی
در مجلس خبرگان ،سیدعلی خامنه
ای ،در حال��ی که خ��ودش هوادار
رهب��ری ش��ورایی بود ،ب��ه رهبری
برگزیده شد ...و «ما» چه کردیم؟!
 با از دست رفتن آن فرصت طالییبرای بازستانی حقوق اساسی مردم،
س��یدعلی خامنه ای و همدس��تان
تبانی گرش –رفسنجانی ،سیداحمد
خمین��ی و -...در تهاجمی آش��کار
«والیت فقیه» را به «والیت مطلقه
فقی��ه» تبدیل کردن��د و در روندی
مخالف با اصل  177قانون اساس��ی
که می گوید بازنگری قانون اساسی
پس از تصویب شورای بازنگری «باید
از طری��ق مراجعه ب��ه آراء عمومی
به تصویب اکثریت مطلق ش��رکت
کنندگان در همه پرس��ی برسد»،
ب��دون برگزاری همه پرس��ی جنبه
«قانونی» یافت! «قانون» ی که امروز
سیدعلی خامنه ای همه را به تبعیت
از آن ف��را می خوان��د! ...و «ما» چه
کردیم؟!
 در به اصط�لاح انتخابات مجلسچهارم ،شورای نگهبان با تفسیر به
رای قانون اساسی ،نظارت استصوابی
را ،ک��ه در  15س��ال اخیر فلس��فه
وجودی انتخابات را پایمال کرده ،پایه
گذاشت و به حکومت فردی سیدعلی
خامنه ای رسمیت بخشید! ...و «ما»
چه کردیم؟!
 در مجلس ششم ،زمانی که اکثریتاصالح طلب مجلس به ریاست شیخ
مهدی کروبی درصدد تصویب الیحه
اصالح قانون مطبوعات بود ،سید علی

نقل می کنم:

خامنه ای با یک «حکم حکومتی»
مجلس را از این کار بازداش��ت! ...و
«ما» چه کردیم؟!
 چند سال پیش ،با تصویب مجمعتشخیص مصلحت نظام ،سیدعلی
خامنه ای برخالف نص صریح ماده
 177قانون اساسی در زمینه الزام به
مراجعه به آراء عمومی ،با توسل به
عبارت کش��دار اصل  110در مورد
«تعیین سیاس��ت های کلی نظام»
اصل  44قانون اساسی را نقض و لغو
کرد! ...و «ما» چه کردیم!؟
 در به اصطالح انتخابات دوره نهمریاست جمهوری ،گند کار تقلبات
گسترده چنان درآمد که حتی شیخ
مهدی کروبی با صراحت اعالم کرد
که با کارگردانی مجتبی خامنه ای
–پسر سیدعلی -ظرف چند ساعت
چند میلیون رای به نفع احمدی نژاد
جابجا شده و هاشمی رفسنجانی از
تقلبات انجام ش��ده به دادگاه عدل
الهی پناه برد!
...و «ما» چه کردیم؟!
 در به اصط�لاح انتخابات مجلسهش��تم ،بی��ش از دو ه��زار نف��ر از
کاندیداهای نمایندگی مجلس –از
جمله برخ��ی از نماین��دگان دوره
های پیشین -توسط شورای نگهبان
منص��وب خامن��ه ای رد صالحیت
شدند!
...و «ما» چه کردیم؟!
 در همی��ن به اصط�لاح انتخاباتدهمین دوره ریاس��ت جمهوری از
مجموع  475نفری که خود را نامزد
ریاس��ت جمهوری کردند 471 ،نفر
–یعنی بیش از 99درصد -توس��ط
شورای نگهبان رد صالحیت شدند!
...و «ما» چه کردیم؟!
نکت��ه قابل توجه این اس��ت که در
تمام این س��ال ها ،سیدعلی خامنه
ای –که این روزها این همه خشم و
غیظ همگان را به سوی خود جلب
کرده -هرگز افکار و مکنونات خود را
پنهان نداشته است .به عنوان مشت
نمونه خروار ،پاسخ او به دو درخواست
فتوا که از «پایگاه اطالع رسانی مقام
معظم رهب��ری ()www.leader.ir
 ،بخش اجوبه االس��تفتائات ،والیت
فقیه و حکم حاکم» برگرفته شده را

«سئوال  :62آیا اوامر ولی فقیه برای
همه مسلمانان الزام آور است یا فقط
مقلدین او ملزم به اطاعت هستند؟
جواب :براساس مذهب شیعه همه
مس��لمانان باید از اوام��ر والیی ولی
فقیه اطاعت نموده و تس��لیم امر و
نهی او باشند»!
«س��ئوال  ...:63آی��ا والیت فقیه در
عصر ما با توجه به این که پیامبر اکرم
(ص) معص��وم بودند و در این زمان
ولی معصوم وج��ود ندارد ،به همان
معنای عصر پیامبر (ص) است؟
جواب ...:تصمیمات و اختیارات ولی
فقیه در مواردی که مربوط به مصالح
عمومی اسالم و مسلمین است ،در
صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد
مردم ،بر اختیارات و تصمیمات آحاد
امت مقدم و حاکم است»!
کاله خ��ود را قاض��ی کنی��م :آیا با
ای��ن تفصیل می توانیم انفعال و بی
عملی خود را در مقابل پایمال شدن
حقوق مدنی ،سیاسی و انسانی را با
عنوان ندانستن و عدم آگاهی توجیه
کنیم؟!
آیا انصافا دستکم بخشی از خشم و
غیظی که امروز نسبت به سیدعلی
خامنه ای احساس می کنیم را نباید
بس��وی خود برگردانیم و از آن برای
آینده درس بگیری��م؟! و آیا خامنه
ای ک��ه در طول  20س��ال  ،بدون
آن که «ما» اعتراض کرده باش��یم،
بردگی و بندگی و «ما» را «قانون»ی
کرده ،حق ندارد از ما اطاعت محض
بطلبد؟!
به نظر نگارنده ،پاسخ این پرسش ها
مثبت است زیرا در تمام سال هایی
که سیدعلی خامنه ای بطور خزنده،
در رون��دی «قان��ون»ی به غصب و
دست اندازی به حقوق و آزادی های
مردم مش��غول بود« ،ما نشستیم و
تماشا کردیم"*!
----------------* وام گرفته از عن��وان ترانه زیبائی
با صدای داریوش و س��روده ی ایرج
جنتی عطائی .
ایمیل نویسنده:

snak1@live.ca

رستوران گیالن
انواع

مسببین را کشف می کردند ،عامل
ج��رم بودند .ح��دس زدنش خیلی
سخت نبود که بعد از سخنرانی رهبر،
حکومت حاضر نبود این قتلها را به
وزارت اطالعات خود نسبت دهد .اما
اینجا همان خ��ط قرمز خاتمی بود.
هر چند عوامل اطالعاتی را خودسر
خواندن��د ،هر چند که پ��روژهء پی
گیری پروندهء این قتلها ناکام ماند ،اما
خاتمی زیر بار پنهان سازی این دمل
چرکین و برکنار نشدن وزیر اطالعات
خود نرفت .و امروز بار دیگر سید به
خش��م آمده .امروز خاتمی چیزی را
از قلم نیانداخ��ت .از پروژهء کودتای
مخملی ،تواب س��ازی و نمایشهای
زشت تلوزیونی و از اینکه حکومت به
جای پاسخ گویی به مردم ،خون آنان
را بر زمین ریخ��ت ،همه را گفت و
شاید ساده ترین معنای این سخنان
خاتم��ی این بود که ب��ا این تعریف

امروزی از "نظ��ام" دیگر جزو نظام
نیس��ت .روزها از پی هم می گذرد و
حکومت ،یکی پس از دیگری سرمایه
های خود را از کف می دهد .خاتمی
اگر هم خروج خ��ود را از حاکمیت
اع�لام نکند ،دیگر هرگ��ز در داخل
و خارج کش��ور ،توجیه گر سیاست
مدارانی نخواهد ب��ود که میزان را از
رأی ملت برداش��تند .هزینهء از کف
دادن مردان��ی چ��ون خاتمی برای
حکومت ایران ،گزاف تر از این است
که کودتاگران تصورش می کنند .این
آغاز بازی است .بازی ای که آغازش با
کودتاگران بود اما پایانش را آنها رقم
نمی زنند .اگر هنوز گوش ش��نوایی
هست ،بش��نود که ما تنها رأیمان را
می خواهیم .اگر امروز دادید که هیچ
و گرنه می آییم .می آییم که بگیریم
و شاید آن روز دیگر به ستاندن یک
رأی بسنده نکنیم■ .

اهای محلی گیالن
غذ

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

با کیفیت
و به استثنائی
ا
ی مناسب

خورشت ها:
القاتوق
 بماقیرزاقاسمی ترش ترهسنجان
 ف (انار بیج)ورمه سبزی
قویشگاه مرغ
وا و گوشت
-

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

_______________________________

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

)514-807-8747
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گوناگون...

!BBQ Season
چگونه
سبزجیات را
كبابی كنیم؟
ی توانند
س��بزیجات كباب ش��ده م 
همراه با غذاه��ای كبابی دیگر و یا
سایر سبزیجات سرو شوند.
دستورالعمل زیر شما را با چگونگی
استفاده از این گونه سبزیجات آشنا
میكند:
 -1 ابتدا سبزیجاتی را انتخاب
كنی��د كه به خوبی بت��وان آن ها را
كباب كرد .مانن��د :فلفل ،بادمجان،
گوجهفرنگ��ی ،ذرت با چوب ،قارچ،

كدو و سیبزمینی.
 -2 سبزیجات را
پاك كرده،سر و ته آن
ها را بگیرید و سپس
بش��ویید .هر كدام از
آنها را نصف كنید یا به
قسمتهاییكهبتوانید
آن ها را سر سیخ بزنید،
برش دهید.
 -3 قبل از كباب
كردن سیبزمینی ،آن
را نی م پز كرده و كمی
به روغن آغشته كنید.
كاكلهای ذرت را جدا
كرده ،ب��رگ های آن
را نگ��ه داری��د و آن را
حدود یك ساعت قبل
از كباب كردن در آب خیس كنید.
 -4 قب��ل از كب��اب ك��ردن،
س��بزیجات را حدود  15دقیقه در
مخوط آبلیمو ،روغن و نمك بخوابانید
(سس مخصوص سبزیجات )،تا ترد
و مزه دار شوند.
ی خواهید آن ها را در فویل
اگر نم�� 
بگذارید یا روی سبد كباب كنید ،با
یك برس مخصوص كمی روغن روی
آن ها بمالید.
 -5 روی زغ��ال ی��ا گاز ،آتش
مالیمی آماده كنید.
 -6 سبزیجات را به سه طریق
می توانید روی آتش بگذارید:
 مستقیماً با سیخ داخل فویل سبد مخصوص سبزیجات.ابتدا پخت را با س��بزیجاتی شروع
كنید كه زمان طوالن��یتری برای
پخ��ت الزم دارند مثل س��بزیجات

فش��ردهای چون س��یبزمینی یا
فلفلها و سپس آن هایی را كه آبدار
هستند بپزید مثل گوجهفرنگی.
 -7 سبزیجات را دائم بچرخانید
س
و روی آن ها را با كمك قلمو با س 
تان بكشید.
 -8 سبزیجات وقتی كامال پخته
هس��تند كه به راحت��ی یك چنگال
داخل آن ها فرو برود.

تهیه سس مخصوص
سبزیجات
ی
س مخصوص س��بزیجات را م 
س 
توانید روز قبل درس��ت كنید و آن
را در ظ��رف در بس��ته در یخچال
نگهداریكنید.
پایه ی این سسها شامل :دو قسمت
روغن زیتون ،یك قس��مت آب لیمو
ترش و یك عدد سیر پوست كنده و
له شده است.
به این س��س میتوانید سبزیجات
معطر تازه مانن��د رزماری یا اكلیل
كوهی ،آویش��ن و مرزنجوش اضافه
كنید .یا آنها را با روغنهای مختلفی
مانن��د روغن كنجد یا روغن گردو و
یا سرك ه های مختلف(مانند سركه
سیب ،سركه انگور ،سركه بالسامیك)
آغشتهكنید.
از ك��ره نیز ب��رای طع��م دار كردن
س��بزیجات میتوان استفاده كرد،
كرههای آغشت ه به فلفل ،سبزیجات
معطر و غیره.
بیشتر سبزیجات س��ریع میپزند.
بنابراین هنگام پخت درست نیست
كه آنها را بدون حضور خودمان روی
كبابپز قرار دهیم.

خانه ایــــران را از آن خود بدانید
خانه ایران که با اهداف انسان دوستانه و فرهنگی برای پیوند دادن بیشرت افراد جامعه ایرانی مونرتال به وجود آمده
اس��ت موفق گردید که از ماه دس��امرب  2008دفرت خود را به منظور تامنی خبش��ی از نیازهای جامعه ایرانی بازگشائی
مناید .در حال حاضر تعدادی از مددکاران اجتماعی فارسی زبان برای ارائه سرویس رایگان اعالم آمادگی کرده
اند .قابل ذکر اس��ت که خدمات ارائه ش��ده متناس��ب با نیازهای مشا و با هماهنگی دفرت خانه ایران برنامه ریزی
خواهد شد .خانه ایران را از آن خود بدانید و ما را با پیشنهادات و انتقادات خود یاری منائید .از همه افرادی که
مایل به ارائه سرویس در زمینه حرفه خود هستند تقاضا می کنیم که با دفرت خانه ایران متاس بگریند.
Maison Culturelle de l’IRAN

Maison Culturelle de l’IRAN

>> جلسات مشاوره در دفتر خانه ایران

همو طنان  ،از آچنه که بر سرزمنی و فرزندان پاک وطنمان می گذرد دلسوخته و نگرانیم .
نگران از سرنوشت آنان که به بند کشیده شده اند و سوگوار از پرپر شدن
مظلومانه عده ای دیگر.
Maison Culturelle de l’IRAN

در این ایام با اعالم همبستگی با مردم ایران ،برگزاری کلیه
برنامه های سرگرمی خانه ایران(قایق رانی ،کمپ کودکان ،سفر به نیاگارا ) به فرصتی بعد موکول گشته ویل
خدمات همراهی ،مشاوره و روانکاوی همچنان در دفرت خانه ایران ارائه میگردد.
با امید به روزهای بهرت
خانه ایران را از آن خود بدانید و ما را با پیشنهادات و انتقادات خود یاری منایید.
از همٔه افرادی که مایل به ارائه خدمات در زمینه حرفٔه خود هستند تقاضا میکنیم که با دفرت خانه ایران متاس
بگریند.

فارسی

برای این که

بهترینحلظات
زندگی

عاشق شدن
انقدر بخندی كه دلت درد بگیره
بعد از اینكه از مسافرت برگشتی ببینی هزار تا ایمیل
داری
برای مسافرت به یك جای باحال بری
به آهنگ مورد عالقت از رادیو گوش بدی
به رختخواب بری و به صدای بارش بارون گوش بدی
از حموم كه اومدی بیرون ببینی حو له ات گرمه !
آخرین امتحانت رو پاس كنی
كسی كه معموال زیاد نمی بینیش ولی دلت می خواد
ببینیش بهت تلفن كنه
توی شلواری كه تو س��ال گذشته ازش استفاده نمی
كردی پول پیدا كنی
برای خودت تو آینه شكلك در بیاری و بهش بخندی!
تلفن نیمه ش��ب داشته باشی كه س��اعتها هم طول
بكشه!
بدون دلیل بخندی!
بطور تصادفی بش��نوی كه یك نفر داره از شما تعریف
می كنه!
از خواب پاشی و ببینی كه چند ساعت دیگه هم می
تونی بخوابی!
آهنگی رو گوش كنی كه شخص خاصی رو به یاد شما
می یاره!
عضو یك تیم باشی!
از باالی تپه به غروب خورشید نگاه كنی
دوستای جدید پیدا كنی
هری بریزه پایین!
دلت
وقتی "اونو" می بینی
ّ
لحظات خوبی رو با بهترین دوستانت سپری كنی!
كسانی رو كه دوستشون داری رو خوشحال ببینی
یه دوست قدیمی رو دوباره ببینید و ببینید كه فرقی
نكرده
عصر كه شد كنار ساحل قدم بزنی
یكی رو داشته باشی كه بدونید دوستت داره
یادت بیاد كه دوستای احمقت چه كارهای احمقانه ای
كردند و بخندی و
بخندی و  .......باز هم بخندی
اینها بهترین لحظههای زندگی هستند
قدرشون رو بدونیم
زندگی یك مشكل نیست كه باید حلش كرد بلكه یك
هدیه است كه باید ازش لذت برد...

Email: khanehiran@gmail.com
)1117 Ste.Chatherine W, Suite: 420 (Metro: Peel
تلفن)۵۱۴( ۵۴۴-۵۹۶۲ :

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را
وسیله ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم

نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

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

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

)Tel.: (514
996-2725

مصرف
پنیر از
پوسیدگی
دندانها
جلوگیری
میکند

پنی��ر باعث جلوگی��ری از
رشد باکتریهایی میشود
که در می��ان دندانها النه
ک��رده ،همچنی��ن مانع از
پوس��یدگی و فاسد شدن
تکه غذاهای باقی مانده در
دهان میشود.
مقدار 30گرم پنیر ،معادل
ی��ک لیوان ماس��ت یا یک
لیوان شیر اس��ت که برای
بدن بسیار مفید است.
ش��یر و ماس��ت از ارزش

غذایی بیش��تری نسبت به
پنیر برخوردار اس��ت زیرا
هنگام تهیه کردن پنیر آب
آن جدا میشود .به همین
دلیل مق��داری از ویتامین
( B2ریبوفالوین) آن از بین
می رود.
پنیر به علت داشتن نمک
ممکن است برای همه افراد
خوب باشد ولی بهتر است
س��المندان در مصرف آن
زیاده روی نکنند.

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی

>> به ترتیب حروف الفبا

اگه خاله ام ریش داشت ،آقا دائیم بود
اگه خیر داشت ،اسمشو می گذاشتند خیرالله
اگر دانی که نان دادن ثواب است
تو خود میخور که بغدادت خرابست
اگه دعای بچه ها اثر داشت ،یک معلم زنده نمی موند
اگه زاغی کنی ،روقی کنی ،میخورمت
اگه زری بپوشی ،اگر اطلس بپوشی ،همون کنگر فروشی
اگه علی ساربونه ،میدونه شترو کجا بخوابونه
اگه کالغ جراح بود ،ماتحت خودشو بخیه میزد .
اگه الالئی بلدی ،چرا خوابت نمیبره
اگه لر به بازار نره بازار میگنده!
اگه مردی ،سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن
اگه بگه ماست سفیده ،من میگم سیاهه
اگه مهمون یکی باشه ،صاحبخونه براش گاو می کشه
اگه نخوردیم نون گندم ،دیدیم دست مردم
اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد
اگه هفت تا دختر کور داشته باشه ،یکساعته شوهر میده
اگه همه گفتند نون و پنیر ،تو سرت را بگذار زمین و بمیر
امان از خانه داری ،یکی میخری دو تا نداری
امان از دوغ لیلی  ،ماستش کم بود آبش خیلی
انگور خوب ،نصیب شغال میشه
اوسا علم ! این یکی رو بکش قلم
اوالد ،بادام است اوالد اوالد ،مغز بادام
اول بچش ،بعد بگو بی نمکه
اول برادریتو ثابت کن ،بعد ادعای ارث و میراث کن
اول بقالی و ماست ترش فروشی
اول پیاله و بد مستی
اول  ،چاه را بکن ،بعد منار را بدزد
ای آقای کمر باریک ،کوچه روشن کن و خانه تاریک
این تو بمیری ،از آن تو بمیری ها نیست
اینجا کاشون نیست که کپه با فعله باشه
این حرفها برای فاطی تنبون نمیشه
این قافله تا به حشر لنگه
اینکه برای من آوردی ،ببر برای خاله ات
اینو که زائیدی بزرگ کن
این هفت صنار غیر از اون چارده شی است
اینهمه چریدی دنبه ات کو ؟
اینهمه خر هست و ما پیاده میریم !
با آل علی هر که در افتاد  ،ور افتاد .
با اون زبون خوشت ،با پول زیادت ،یا با راه نزدیکت
با این ریش میخواهی بری تجریش ؟
با پا راه بری کفش پاره میشه ،با سر کاله
با خوردن سیرشدی با لیسیدن نمیشی
باد آورده را باد میبرد
با دست پس میزنه ،با پا پیش میکشه
بادنجان بم آفت ندارد
بارون آمد ،ترکها بهم رفت
بار کج به منزل نمیرسد
با رمال شاعر است ،با شاعر رمال ،با هر دو هیچکدام با
هرهیچکدام هر دو !
بازی اشکنک داره  ،سر شکستنک داره
بازی بازی ،با ریش بابا هم بازی
با سیلی صورت خودشو سرخ نگهمیداره
با کدخدا بساز ،ده را بچاپ
با گرگ دنبه میخوره ،با چوپان گریه میکنه
باالباالها جاش نیست ،پائین پائین ها راش نیست
باالتو دیدیم  ،پائینتم دیدیم
با مردم زمانه سالمی و والسالم.
تا گفته ای غالم توام ،میفروشنت
با نردبان به آسمون نمیشه رفت
با همین پرو پاچین ،میخواهی بری چین و ماچین ؟
باید گذاشت در کوزه آبش را خورد
با یکدست دو هندوانه نمیشود برداشت
با یک گل بهار نمیشه
با یک گل بهار نمیشه
با یک گل بهار نمیشه
به اشتهای مردم نمیشود نان خورد
به بهلول گفتند ریش تو بهتره یا دم سگ ؟ گفت اگر از پل
جستم ریش من و گرنه دم سگ
ادامه دارد
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

چه موقع به
پزشک مراجعه

(کبک)

کنیم:

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

دردهای
زیرشکمی
حاد

w7 P' y7  F! 7 unF D

کنند.
این درد بین  5دقیقه تا یکس��اعت
طول کش��یده و بعد بتدریج کم می
شود.
 -4پ��اره ش��دن لوله تخم دان
هنگام یک بارداری خارج رحمی
تولید درد بسیار شدید می کند که
باید بالفاصله به بیمارستان مراجعه
کرد.

 اگر چند ساعت استک��ه دل درد ش��دید

دارید
 اگر درد بقدری است که شما را ازفعالیت های روزانه باز دارد
 اگ��ر درد در تمام حفره ش��کمیاحساس می شود
اگ��ر درد هم��راه با نش��انه های(س��مپتوم) های دیگری مانند تب،
ترش��حات واژن ،ته��وع آور و یا این
که در چند هفته اخیر یک همبستر
جدید داشته اید.

دردهای
زیرشکمی
مزمن
بعضیخانمهادردهایتقریبامتناوب
دائمی در ناحیه باس��ن احساس می
کنند .ای��ن درده��ا میتواند زندگی
روزانه آنها را مختل کند.

علل:

 -5پارگی یک کیست در تخم
 -1وجود چسبندگی
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میلیمتر قطر
است\Oولی در
امتحانات
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علل:
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روند.
 íq¤u7lKاز بین می
درخواست
شما
پزشک
لزوم
صورت
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چند راهنمائی

 خودت��ان را از بیماریهایمقاربتی حفاظت کنید.
همه ن��وع محافظ��ت از این
بیماریه��ا ش��خص را از پیدا
شدن چسبندگی و دردهای
ح��اد و مزمن که ب��ر اثر این
بیم��اری ها بوج��ود می آید
حفظ می کند.
 عفون��ت ه��ا را بخوبی وکامل معالجه کنید.
بسیار مهم اس��ت که درمان
عفونت تا به آخر انجام شود تا
از آثار ثانوی بیماری در امان
بود.
 از دوش واژینال خودداریکنید.
واژن دارای فل��ور میکروب��ی
مخصوص بخود می باشد که
از فعالیت ه��ای میکروبهای
دیگر جلوگیری می کند .دوش باعث
می ش��ود که تعادل میکروبی واژن
بهم بخورد و یا این میکروبها به داخل
رحم سرازیر شوند.

چه موقع به پزشک

مراجعه کنیم:
 هنگامی که مدتی است در ناحیهپائین ش��کم احس��اس درد دارید و
همراه درد عوارض دیگری مانند :تب،
ترشح واژینال متهوع کننده و یا اخیرا
یک همبستر جدید وارد زندگی شما
شده (دو سه هفته اخیر)
 درد هن��گام قاعدگ��ی ش��ما راناراحت می کند
 اگ��ر درد در هن��گام مقاربت یاتخلیه روده و ی��ا یک فعالیت بدنی
ساده مانند راه رفتن وجود دارد.
پزشک شما میخواهد بداند درد چه
موقعی بوجود آمده و عالئم دیگری
هست یا نه همین طور امتحان کامل
ژینکولوژی را انجام میدهد تا از وضع
گردن رح��م و لمس کردن آن برای
جس��تجوی چس��بندگی و اندازه و
حجم و محل آن مطلع شود .معموال
تاریخچه درد و امتحان در کلینیک
برای تش��خیص کافی اس��ت .برای
تش��خیص آندمتریوز الپاروسکوپی
 laparoscopieتوس��ط فیبراپتیک
برای دیدن داخل حفره شکمی الزم
می شود.

درمان

 چسبندگی
تنها درمان ب��رای آن عمل جراحی
است .نتیجه آن نسبی است زیرا در
 50درصد موارد بزودی چسبندگی
دیگ��ر بوجود م��ی آید .پ��س باید
جلوگی��ری از عفونت های مقاربتی
و س��ایر عفونت های ژنیکولوژیک را
بسیار مهم و جدی دانست.
 واریس اطراف رحمی
درمان واریس اطراف رحم هم بسیار
دش��وار اس��ت .امکان برداشتن این
وریدهای گش��اد ش��ده نیست زیرا
وریده��ای دیگری که جایگزین آنها

بش��ود وجود ندارد .اگر دردها بسیار
شدید باش��د تنها راه چاره برداشتن
رحم می باشد.
 آندمترپوز
درمان می توان��د داروئی یا جراحی
باشد .اگر امکان عقیم شدن زیاد باشد
با عمل جراحی باید رفت و حداکثر
س��لولهای آندومتریال که به داخل
ش��کم مهاجرت کرده اند برداشت و
بعد از آن درمان داروئی به مدت  3تا
 6ماه الزم می شود که داروئی است
خفه کننده هورم��ون  LH-RHکه
عمل آن قطع تولید استروژن برای از
بین بردن سلولهای آمدومتریال باقی
مانده است.
اگر علت مراجعه شخص درد باشد
می توان از داروهای محتوی آندروژن
 androgeneیا یک خفه کننده (بی
اثر کننده)  LH-RHاس��تفاده کرد.
در نزد خانم ه��ای جوان یک قرص
ضد حاملگ��ی که کمی اس��تروژن
دارد و یک پروزستاتیو Progestatif
برای کم ک��ردن درد و جلوگیری از
پیش��رفت بیماری بکار میرود و اگر
شخص نمیخواهد دیگر بچه دار بشود
میشود رحم و لوله ها را برداشت ولی
باید دانست که تولید یائسگی زودرس
می کند و باید از هورمونها جانشین
ش��ونده مصرف کرد تا از استئوپروز
جلوگی��ری ش��ود .قب��ل از هرگونه
تصمیم گیری با پزش��ک خانوادگی
خود مفصال مش��ورت کنید تا تمام
عوارض را به شما توضیح بدهد و به
بینید آیا آماده پذیرفتن این عوارض
هستید یا نه؟!
قاعدگی
دردهای همراه ب��ا رگل می تواند با
یک آنتی انفالماتوار غیر استروئیدی
درمان شود که آنرا  AINSمی نامند
و باعث قطع تولید Prostaglandines
عامل همراه انفالماسیون و مسئول
احساس درد است می شود.
عفونت
عفونتها با آنت��ی بیوتیک مربوط به
عامل عفونت درمان می شوند.
همیشهشادو
همیشهخوشباشید

Cancer

Causes and Prevention

Parviz Ghadirian, Ph.D.

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا

دكتر پرویز قدیریان؛ اپیدیمیولوژیست ،استاد دانشگاه مونتریال در تغذیه
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال514-223-3336 :

EPIDEMIOSEARCH@yahoo.com
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

دو نکته
درمیدان
مبارزه
جاری

سینما» به من دس��ت داده بود،
دوب��اره در من برانگیخ��ت .در این فیلم
مخلمب��اف در نقش کارگردان��ی که در
جستجوی بازیگر اس��ت ،به جوانانی که
برای یافتن شغلی مراجعه کرده اند ،خود
را در جایگاهی می بیند که به آنها فرمان
گریه یا خنده دهد.
حس ناخوشایند من از متن پیام مخملباف
به موسوی نبود ،بلکه نقد من به زبان نامه
اس��ت که م��ن آن را در تناقض با جوهر
حرک��ت امروز جامعه ایران می بینم .این
نامه با «رئیس جمهور موس��وی ،فرمان
بده» آغاز می شود و درخواست «فرمان»
در جای جای نامه کوتاه تکرار می ش��ود:
«ب��ه ما فرمان راهپیمائی ب��ده . . .فرمان
اعتصاب عمومی بده /به ما فرمان مبارزه
بده»
دوره فرمان و فرمانبری سرنیامده است؟
خوب نمی بود اگر این درخواستها با واژه
های دیگری بیان می ش��دند ،واژه هائی
که با تعریف جدیدی از رهبری که مردم
ام��روز در مبارزه ش��ان ارائ��ه می دهند،
سازگار باشد .ویژگی جنبش مردم ایران
امروز در پی حقوق ش��هروندی است ،که
در آن رابطه مردم را با رهبری« ،فرمان»
تعیین نمی کند .امروز مردم در حرکت و
رفتارشان نشان می دهند که رابطه شان با
رهبری چیزی است جدا از جنس رهبری
آیت الله خمین��ی در انقالب  .١٣٥٧این
رابطه یک توافق دوجانبه است ،یک میثاق
است بر پایه نیازها و خواسته های دوجانبه.
به رای مردم توهین شده ،از صندوقهای
رای کسی بیرون آمده که آنها برای حذف
او با ش��وق و امید به پای صندوقهای رای
رفتند و اکثرش��ان به آقای موسوی رای
دادند .آقای موس��وی به آنها قول داده که
از رای شان صیانت کند .هر دو طرف می
دانستند و امروز بعد از سرکوب خشن بهتر
می دانند که مبارزه در سیستم جمهوری
اس�لامی ،حتی برای حقوق ساده با چه
دش��واری و از جان گذشتگی توام است.
و بر خالف رابطه فرمان و فرمانبری ،این
رابطه مقدس نیس��ت ،بلکه یک انتخاب
و همس��وئی است .به نظر می رسد مردم
حتی به این حق واقفند که از رهبر انتقاد
کنند یا حتی او را برکنار کنند.
در زبان پیامها و نوش��ته ه��ای کوتاه که
جوان��ان امروز ب��رای س��ازماندهی خود
برگزی��ده اند ،ما شکس��ته ش��دن رابطه
قدیمی بین رهبر و مردم را مشاهده می
کنیم و این مرحل��ه جدیدی در مبارزات
جامعه ما است .من این را زیبائی و نقطه
امید این جنبش می دانم.
 ٢٨ژوئن ٢٠٠٩

در روزهای اخیر این ش��عر برتولد برشت
از طریق امیل ها دس��ت به دس��ت می
گردید.
من و هم نسالن من با این شعر از جوانی
آشناهستیم.
ما در زندان بارها آن را دستنویس کردیم
ولی آن روزها این شعر در بین ما تنها ماند
و فراتر نرفت .کمتر کسی به نوبت خویش
اندیشید .مرزهای خودی را از غیرخودی
چنان بلند و خشن ساختند که بزرگترین
جنایتها در زندانها توجیه و حتی مقدس
شدند.
و امروز می بینم بار دیگر به این شعر نیاز
منیره برادران یافته ایم و امیدوارم که خودی های دیروز
هم آن را بازخوانی کنند.
• حس ناخوش�ایند م�ن از متن پیام دیر شده است؟
مخملباف به موسوی نبود ،بلکه نقد اگر در آن دهه  ٦٠به دستگیریهای وسیع
من به زبان نامه است که من آن را در و خودسر ،اعدامها و شکنجه اعتراض کرده
تناقض با جوهر حرکت امروز جامعه و ب��ه دفاع از حقوق مدنی و ش��هروندی
ای�ران می بینم .این نام�ه با «رئیس مخالفان ودگراندیش��ان برخاسته بودیم،
جمهور موسوی ،فرمان بده» آغاز می آیا امروز حکومت والیت فقیه قادر بود با
ش�ود و درخواست «فرمان» در جای حقوق مردم کش��ورمان چنین کند؟ اگر
آن روز به ندای برشت ،که این شعر را در
جای نامه کوتاه تکرار می شود ...
فضای گسترش فاشیسم در آلمان و دیگر
__________________
کش��ورهای اروپائی س��روده است ،گوش
اخبار روز:
سپرده بودیم ،شاید امروز ندا آقاسلطانی،
www.akhbar-rooz.com
فرزند نس��ل من ،که بسیاری شان بر سر
 ۲۹ژوئن ۲۰۰۹
__________________
عقیده و مبارزه کشته شدند ،زندانی ،تبعید
و یا خانه نشین شدند ،دیگر نیازی نداشت
برای آزادی و حقوقش جان بازد.
اول به سراغ یهودیها رفتند
اما نه ،برای ش��عر برش��ت هیچوقت دیر
من یهودی نبودم ،اعتراضی نکردم .
نیس��ت .زمانی دیر می شود که بیست-
پس از آن به لهستانیها حمله بردند
سی سال دیگر فرزندان نسل ندا این شعر
من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم .
را بار دیگر نیاز خود بدانند .امروز هم دیر
آنگاه به لیبرالها فشار آوردند
نیست اگر گذشته را به خاطر بسپاریم و
من لیبرال نبودم ،اعتراض نکردم
فراموش نکنیم که آن روز گوشمان برای
سپس نوبت به کمونیستها رسید
کمونیست نبودم ،بنابراین اعتراضی نکردم  .صدای تاریخی برشت بسته بود.
*
سرانجام به سراغ من آمدند
ه�ر چ�ه فری�اد زدم کس�ی نمانده ب�ود که محسن مخلمباف ،فیلمساز شناخته شده
در سطح بین المللی ،با حضور در پارلمان
اعتراضیکند.
اروپا و در ایتالیا و شرکت در اعتصاب غذا
در ای��ن روزها نقش بزرگی
در افش��ای دروغها و تقلب
انتخاباتی داشته است .فیلم
ویدئوی حضور او و مرجان
ساتراپی را در پارلمان اروپا
آیا اگر درختان امید دوباره زنده شدن نداشتند،
و همچنین در کنفرانس��ی
بدین سان محکم و استوار در جای شان می
در ایتالیا را با تحسین نگاه
ایستادند؟ (الله حسین پور)
کردم و ب��ه خودم قبوالندم
که گذشته را برجسته نکنم
تنها در این دو هفته گذشته ،به صورت وحشیانه
و با خودم تک��رار کردم که
بیش از  ۸۰۰نفر از فرزندان وطن بازداشت،
آدمها تغییر م��ی کنند .اما
صد ها تن مجروح و ده ها تن کشته شده اند
پیام ویدئوی آقای مخملباف
و مادران بسیاری را به داغ و اندوه نشانده اند.
را که از طرف م��ردم ایران
با یاد و نگران از سرنوشت عزیزان در وطن،
خطاب به آقای
گرد هم جمع می شویم.
می��ر حس��ین
جلسه ماهیانه اجنمن زنان
زمان:یکشنبه 5 ،جوالی
موسوی قرائت
م��ی ک��رد،
ساعت ۱۰:۳۰صبح
دیدم ،احساس
زمان :یکشنبه  5جوالی
ناخوش��ایندی
مکان:
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----که سالها پیش
8043 St. Hubert,
به همه شما خوشامد میگوییم.
ب��ا تماش��ای
Metro Jarry
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
فیلم «سالم بر

گردهمایی
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چرا از ما می ترسند !؟
بازداش��ت بی��ش از  20نفردر
راهپیمایی آرام مادران عزادار
آزاده حاجی زاده
 7تیر 1388
تغییر برای برابری:
درپی فراخوان جمعی از مادران
عزادار که قصد داشتند ساعت
 7بعدازظهرشنبه در پارک الله
با سکوت ،راهپیمایی آرامی به
دور اس��تخر یا آب نمای پارک
داشته باشند به پارک الله رفتم
هر چند مادر نیستم ولی برای
احترام به مادران عزیز دلم می
خواست که تنهای شان نگذارم
.
این مادران در فراخوان ش��ان
نوش��ته بودند ساعت  7شنبه
ش��ب  ،همان س��اعتی که به
ندا آقاسلطان بیرحمانه شلیک
شد ه و اینک سمبل مقاومت
فرزن��دان ما لقب گرفته به یاد
بقیه عزیزان کش��ته شده هم
هر هفته س��اعت  7بعدازظهر
در حوالی محل کش��ته شدن
ن��دا خیابان امیرآب��اد – پارک
الله جمع می شویم و با سکوت
خود بغض و غم مان را نش��ان
می دهیم .
جند نفر از مادرانی که فرزندان
ش��ان جزو گمشده ها هستند
عکس پس��ران ش��ان را آورده
بودند که دستش��ان بگیرند و
تعدادی از مادران هم با ش��مع
های س��یاه و روبان های سیاه
آمده بودند که شاید بتوانند در
محلی کنار آب نما نشانه ای از
عزاداری درست کنند  .سکوت
و بغض شان هم پیدا بود که چه
می خواهند شاید سکوت شان
گوش ماموران را کر می کرد که
بی طاقت شده بودند و گردان
گردان نیرو پیاده می کردند و
نمایش می دادند .از ساعت 5
بعدازظهرنیروهایپلیسمانعاز
نشستن زنان روی نیمکت های
اطراف اس��تخر ش��دند و زنان
را از پ��ارک خ��ارج می کردند
برخی ک��ه اعتراض می کردند
می گفتند همه بروند این خانم
بماند تا خدمتش برسیم .
زنی با چادر مش��کی اعتراض
م��ی کرد ک��ه بگ��و حکومت
نظامی است تا من بروم  .چنان
دش��نام های رکیک به زن داد
که مادری دیگر طاقت نیاورد
و گف��ت ما ش��ما را ب��ا لباس
ش��خصی ها فرق می گذاریم
شما نباید اینطور صحبت کنید

اس��رائیل حمله کرده و طوری
نیرو پیاده می کنند و نمایش
های رزمی می دهند .و پارک
را محاصره می کنند که رعب
و وحشت عجیبی در بین مردم
هم ایجاد بشود تا مبادا دست از
پا خطا کنند .
شرمنده ام نمی دانم چرا  .نمی
توانم به چش��مان این مادران
نگاه کنم ولی صداهایش��ان در
گوشم زنگ می زند :
چرا از ما می ترسند ؟ اشتباه
می کنند باید بگذارند ما مراسم
مان را انجام دهیم و کمی آرام
بگیریم .
اونقدر می آییم تا ذله ش��ان
کنیم مگر ما حق��ی نداریم ؟
همه حق ها مال زورگویانه ؟
بابا این تاج و تخت به کسی وفا
نکرده به این ها هم وفا نخواهد
کرد باید احترام خودش��ان را
حفظ کنند
بچه های ما چه گناهی کرده
اند که عدالت را باور کرده اند .
تقصی��ر خود ماس��ت س��ی
س��ال پیش اگر نمی رفتیم تو
خیانونها االن بچه هامون راحت
تر بودند .
پس��رم کنکور داشت گفتند
برای کنک��ور آزادش می کنن
یک هفت��ه دویدم ولی به قول
شان عمل نکردند یکسال درس
خونده بود برای کنکور ولی جا
موند .
ص��دا و س��یما میگوی��د ندا
را اغتشاش��گران کش��ته اند ؟
منظورش مردمه آخه کی باور
می کنه ؟
اگر اغتشاشگران کشته اند چرا
اجازه مراسم ختم نمی دهند ؟
از ص��دا و س��یما نگویید که
اصل��ن ملی نیس��ت من یک
نس��خه فراخوان را برای صدا و
س��یما ایمیل کردم  .اگر ملی
بود امروز می آمد اینجا و یک
گزارش خوب تهی��ه می کرد
اونوقت می گن چرا به صداهای
بیگانه گوش می دهید.
پلی��س های زن ه��م آورده
اند  .واقع��ن این مامور ها چی
فکر می کن��ن .زندگی راحتی
دارن��د ؟ بدبختی ه��ا را نمی
بینند ؟ جوانهای خودشون به
این راهپیمایی ها نمی روند ؟
چرا اینقدر سعی دارند سرکوب
کنند .واقعن از س��ن و سال ما
خجالت نمی کشند ؟

شما نیروی انتظامی هستید و
باید قانون��ی صحبت کنید در
جواب  ،مامور نیروی انتظامی
حرف زش��ت تری به آن مادر
زد که هم��ه حرکت کردند به
سمت دیگر پارک .
برنامه نشس��تن و راه رفتن با
س��کوت را ساعت  7بعدازظهر
اعالم کرده بودند ولی از ساعت
 5بعدازظه��ر زن��ان که اغلب
میانس��ال به ب��اال بودند همه
نیمکت ها را مخصوصن سری
دوم یعنی پشت نیمکت های
اول را اش��غال ک��رده بودند و
همین طور به جمعیت اضافه
می ش��د که دیگر از ورود زنان
بخص��وص زنان س��یاهپوش
به پ��ارک جلوگی��ری کردند .
و اتوموبیل ه��ای پلیس را به
داخل پارک آوردند  .یک نفر از
ماموران شروع به فیلمبرداری از
چهره زنان کرد که همه یکصدا
اعتراض کردند و ماموران همه
را به یک فرعی هدایت کردند
و مورد ضرب و شتم قرار دادند
و عده ای را دس��تگیر و تجمع
را متفرق کردن��د  .تعداد زنان
دستگیر شده که به بازداشتگاه
موقت ش��اپور منتقل شده اند
بیش از  20نفر است البته شاید
تعدادی را هم به بازداش��تگاه
وزرا منتقل کرده اند خبری از
بازداش��تگاههای دیگر نداریم
 .در بین بازداش��ت ش��دگان
رهگذرانی که هیچ اطالعی از
این حرکت مادران نداش��تند
دیده می شدند .

بهر حال ب��ه نظر من حرکتی
بود خودجوش ک��ه می تواند
هر هفته تکرار شود به شرطی
که نیروهای پلیس با عقالنیت
بیشتری به موضوع نگاه کنند
چرا که  :نه راه بندانی ایجاد شد
 ،نه شعاری داده شده نه اعالمیه
ای پخ��ش ش��د .هی��چ! فقط
تعدادی مادر نگ��ران و داغدار
با فاصله از هم نشسته بودند و
می خواستند با سکوتشان فریاد
بزنند .
باورنکردن��ی اس��ت ک��ه در
کشوری که رئیس جمهور آن
می گوید در کش��ور ما آزادی
نزدیک به مطلق وج��ود دارد
ازحضور چن��د مادرآنهم چند
م��ادر داغدار و نگ��ران  ،آقایان
چنان ب��ه هراس می افتند که
گویی خ��دای ناکرده آمریکا یا

DDO
Splendid split-level in
Westpark Area! 3 + 1
bedrooms, 2 bathrooms, 1
interior garage. Near buses,
schools, parks and other
amenities. 8600 SF corner
lot.

TMR
Spacious renovated
2plex near services and
transport axles! Double
occupation on May 1st
09! Double garage,
new windows and
!much more
749 000$

Affiliated Real Estate Agent

Office: (514) 731-7575

)Cell: (514) 562-SOLD (7653
Fax : (514) 731-8998

289 000$

)AUTEUIL(LAVAL
Beautiful young cottage
½(1993), 3 bedrooms, 1
bathroom, finished
basement. Well
maintained house. No rear
neighbours. Interior
garage. Near all utilities.

219 500$

DOWNTOWN
Spacious 6plex ( 6 x
4 ½ ) with parking
lots. 2 minutes from
metro and
amenities. Electrical
heating. Possibility
of rebuilding
(condos) or
extansionning

425 000$

DOWNTOWN
GOOD BUSINESS
!OPPORTUNITY
Pizzeria to sale
perfectly located in
heart of Downtown
MTL.

165 000$

LOOKING
FOR
Looking for a
church with outside
parkings and big
land in Greater
Montreal for prequalified and
serious clients.

DOWNTOWN

Hairdressing and
beauty salon to
sale. Interior garage
included. Already
has loyal
customers.
** GOLDEN
** OCCASION

35 000$
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حسین انصاری

Hosein Ansary RLU

Tel: 514-483-2070 Ex: 235
1-877-483-2070

Cell.: 514-804-5756

هایبرجاماندهام
شاخه
215 Av. Redfern, Suite 210
Westmount, QC. H3Z 3L5

حسین انصاری -مونترال

آن
همیش��ه گفته ب��ودم که سیاس��ت از ِ
سیاستمداران است و ما را با سیاست کاری
نیست ،اما...
هر چه سعی میکنم دستم به قلم نمیرود
تا مسائل مالی را مطرح کنم.
گفتیم که ما ش��اخه جدا شدهای هستیم
که دراینجا ریشهای عمیق و یا نه چندان
عمیق دواندهایم اما هنوز شاخههای بر جا
ماندهم��ان را فراموش نکردهایم و چند روز
پیش دیدیم که ب��ر جامانده ها همچنان
پایدارهستند.
در موقعیت دشواری قرار گرفتهایم.
زندگ��ی گاه انس��ان را مجبور ب��ه اتخاذ
تصمیمات مشکل میکند .جالب اینجاست
که تصمیمات اجباری پش��یمانی ندارند.
انسان را با در نظرگرفتن شرایط آینده نجات
میدهند؛ با شرایط جدید خود میگیریم و
به آن عادت میکنیم.
هموطنی که با شهامت و رشادت ،علیرغم
تهدیدها در مقابل گلوله مش��تش را گره
میکند ،مجبور به اتخاذ این تصمیم بوده
که چاره ای نیست و باید راه آزادی را هموار
نمود.
متاس��فم که درکنارش��ان نبودم تا شاخه
گلی نثارشان کنم و در کنار والدین شان به
ایرانی بودن افتخار کنم.
نمیدان��م که مهاج��رت اجب��اری بود یا
اختیاری .هر چه بود ،اکثر ما به آن عادت
کردهایم .فراز و نش��یب تند آن نیز عادت
ش��ده .به روابط پراکنده و خنجرها و ...نیز
عادت کردهایم .زیرا هنوز شبها سر به بالین
میگذاریم و به خواب میرویم.
شما را نمیدانم اما دو هفته گذشته متفاوت
بود.
سی و اندی سال به عقب بازگشتم ...و تاریخ
تکرار میشود .مثل اینکه چیزی را که در
جس��تجویش بودم پیدا کرده باشم ولی با
گذشت سالیان دراز ،با آن بیگانه شده باشم
و ...خود را توبیخ میکنم .خواب و آرامش
از چشم میرود.
طوفان دیگری شاخههای بر جا ماندهام را
دوباره میلرزاند و گلهایش را پرپر میکند.
با سکوت شان فریادی بر میآورند که طوفان
استبداد را به عقب نشینی مجبورمیکنند و
بازتاب آن دنیا را میلرزاند.
خاکی ک��ه والدین��م را به امان��ت دارد و

باخونشان تبرک میشود .ای کاش بودم و
تحسین می کردم.
م��ا مهاجرین از چنی��ن موهبتی محروم
هستیم .ما از شریانهای اصلی مملکت دور
افتادهایم.

ایکاش مهاجرت نمیکردم...
نمیدانم که در  30س��ال پیش چندین و
چند بار این جمله را تکرار کردهام اما در دو
هفته پیش شدت گرفته است.
همه ما آخرین لحظات زندگی ندا را دیدیم.
آخری��ن نگاهی که به دوربین انداخت و از
دریچه آن به دنیا نگریست و پیام مسکوتش
تا ابد به هزار زبان برجا خواهد ماند.
صورت خون آلود ج��وان رعنایی را دیدم
که درد را حس نمیکرد و جسورانه ادامه
میداد.
گرازهای وحش�ی را دیدم که به جان
مل�ت افتادهاند و نارهب�ر ملعونی که
میم�ون باز اس�ت و اش�ک تمس�اح
میریزد و در زیر تابلوی «کلمة الله»،
کریهترین چهره بش�ریت را نش�ان
میده�د که حت�ی خدا را شرمس�ار
کرده است.
انتخابات ریاست جمهوری ایران همه را در
موقعیت دشوار قرار داده است.
ملت ش��ریف ایران ،علیرغ��م ناکامیها و
فریبهای آش��کار به پای صن��دوق رای
میرود تا ش��اید رگههایی از دموکراسی را
حس کند ولی با مشکالت و درگیریهایی
روب��رو میش��ود که دس��ت به ش��ورش
برمیدارد.
این شورش��ی مقدس بود اما کور اس��ت و
از فقدان رهبر رن��ج میبرد .این روزها که
جایگاه رهبر غصب شده است،
شاید الزم باشد که ما نیز در خارج از کشور
نگاهی به خود و رفتارهایمان داشته باشیم
و دست به سوی هموطنان دراز کنیم.
ما  30سال است که به بهانه تردید ،خشم
و ناکامیها و توهینها و ...هر نوع مسئولیت
را از دوش خ��ود برداش��تهایم ....زخمهای
گذشته را توجیهی برای بیتفاوتی نسبت
به سرنوشت خود و دیگر هموطنان درونی
ساختهایم.
هموطنانی که بدیهیترین خواستههایشان
انکار شده است.
ما در امنیت خارج از کشور فریاد برمیآوریم
و در کنار گود هزار توصیه و راه حل داریم

اما داخل گود قانون دیگری حکمفرماست.
صدای پراکنده ما به داخل گود نمیرسد.
شاید الزم باشد با دلیران خیابانهای ایران
که شاهد رش��ادت و شهامت و شهادت
بس��یاری از آنان بودهایم هم صدا شویم
که «نترسیم! ما همه با هم هستیم!» در
مملکتی که قانون جنگل اجرا میش��ود،
چارهای جز با هم بودن و پشتیبانی از هم
نداریم تا دیو و گرگ و پلنگ را نابود کنیم
و قانون جنگل را با مدنیت مدرن جایگزین
کنیم.
ما نیز در خارج از کشور به عزاداری مشغولیم
و از تکه تکه ش��دن ایران ه��راس داریم و
بهای بیخویش�تنی رهبران دولت را
با توهین و نیش�خند در فرودگاههای
دنیا که« :بله من متولد ایران هستم»
میپردازیم.
آخرین نگاه ندا داغی بر دل ما گذاشته و ما
نیز مانند والدینش که ناکام ماندند قادر به
نثار گلی بر مزارش نبودیم.
وقتی جوانان جسور و دلیر سرزمینم را دیدم
که بر بسیجی حرامزادهای غلبه کردهاند....
در مقابل تلویزیون مش��تهایم را گره کرده
بودم و من نیز میکوبیدم و میجنگیدم و
آتش انتقام شعلهور شد ...اما آزادگان پاک
ایران او را بخش��یدند و ره��ا کردند ...من
چنین شهامتی را در خود نمیبینم.
فقط در ایران ...یک نوجوان با نگاهش
دنی�ا را تکان میدهد و در یک لحظه
دیدگاه جهان را نس�بت ب�ه ایرانیان
تغییرمیدهد.
هر کجای دنیا که باشیم ،گذرنامهمان محل
تولد را ایران اعالم میکند و به ش��هامت و
معصومیت ندا ،هم اکنون افتخار میکنم
که ایرانی هستم.
میگویند هیچ خونی ب��ه هدر نمیرود و
براستی چنین است ...اما نمیدانم که این
زمین را در چه زمانی بارور خواهد ساخت.
مس��لماً انتظار معج��زه و دگرگونی فوری
ش��رایط را نمیتوان داشت هر چند که با
تمام وجود آرزوی آن را دارم.
نمیدانم این دگردیسی تا کی ادامه خواهد
یافت؟
م��ن در ایران زندگی نمیکنم و با نتایج و
نحوه انتخابات در ایران کاری ندارم .حتی
نمیتوان بطور حتم به تطبیق ش��ایعات و
اخبار ادامه داد .اما یک چیز را میدانم.
دولتی که رس��انههای گروه��ی داخلی و

خارج��ی

را

تحر یم
میکند...
ک��ه
دولت��ی
ب��ه اس��تخدام
گا نگس��تر ها ی
خیابان��ی ب��رای
س��رکوب و آس��یب
ش��هروندانش ادام��ه
میدهد...
دولتی که کاندیداهای ریاست
جمه��وری را انتص��اب
میکند...
دولتی که مذهب را
اجباری کرده باشد
(در قرن بیست و
یکم)
دولت��ی ک��ه ب��ه
س��رکوب علنی زنان
ادامه میدهد
دولتی که تظاهرات را ممنوع میکند
دولتی که رهبران آن حس��ابهای بانکی
چند میلیاردی خارج از کشور دارند
دولتی که رئیس جمهورش نشئه و مخمور
هاله پیامبری در اطراف خود میبیند
دولتی که دستش به خون کسانی آغشته
است که قسم به محافظشان خورده و ...
دولت ما نیست .حتی نامزدهای انتخاباتی
مورد قبول آن ،قابل اعتماد نیستند.
هر رفتار این دول�ت ،با مرامی که در
ظاهر تبلیغ می کند مغایرت دارد.
گفتیم که با نهادینه ش��دن مدنیت مدرن
نجات خواهیم یافت .اما مدنیتی که به تائید
دیو درآمده و بدست خونآلود عواملش به
اجرا در میآید چگونه مدنیتی است؟
مدنیت�ی ک�ه بدس�ت مس�ئولین
کش�تار  ،67اعدامهای دسته جمعی
دیگراندیشان ،کشتار کوی دانشگاه
و هم اکن�ون کش�تارهای خیابانی...
نوشته شده برای هیچکس قابل قبول
نیست.
خوش��بختانه دنیا عوض ش��ده و با رشد
تکنولوژی ،جنایات مسئولین رژیم مخفی
نمیماند.
ملت ای�ران در حال حاضر مش�غول
پرداخت هزینه س�نگینی اس�ت که
توس�ط ناکامیه�ای ب�زرگ ،و گاه با
همان پرارزش�ترین هدی�ه ،که جان
انسان است ،پرداخت میشود.
من در فراز و نش��یب مهاجرت آموختهام
که زندگی توسط آنچه اندوختهایم تعریف
نمیش��ود ،بلکه با آنچه تقدی��م دیگران
کردهایم ،وقتی جانبازان واقعی را میبینم،
رشک میبرم که چرا چنین قدرتی ندارم.
بهترین زندگی آن اس��ت ک��ه در ابدیت
تعریف ش��ود .ش��اخههای بر جا مانده و
برخاک افتاده من اکنون ابدی شدهاند.
اگر م��ا در مهاجرت آموخته باش��یم که
موفقیت ما فراتر از مش��تی اندوخته مالی
که لحظهای میآی��د و لحظهای میرود...
میباشد ،ش��اید و فقط شاید بتوانیم که
از قدم��ی فراتر رویم و خ��ود را در جامعه
جهان��ی و همگام ب��ا دلی��ران و جانبازان
هموطن تعریف کنیم...
پراکندگی ما مشکالت زیادی ایجاد کرده
است .بددلی و بداندیشی جذابیت ندارد و
کمک به دیوی است که دستش به خونِ
هم خون من آغشته است.
امروز نوبت همدلی و همفکری و همکاری
است.

تهمت
و
غیبت
و
دخالت در
امور یکدیگر چه
نق�اب بدمنظرهای
است!
نق��اب ه��ا را برداریم و چهره
واقعی ایرانی را که هزاران سال
نام و رسمش را پایدار نگاه داشته،
با افتخار تمام ب��ه جهانیان عرضه
کنیم.
ما بایستی حقیقت ایرانی بودن
را درک کنی�م و آن�را ب�ه ام�ور
روزمرهمان وارد کنیم.
بیاد بیاوریم که منبع قدرت ما کجاست و
چ��ه داخل و چه خارج از کش��ور از همان
منبع تغذیه کنیم ...و اینگونه است که خون
عزیزان نه تنها هدر نرفته ،بلکه جوششی در
خون ایرانیان انداخته که با گرمی و آغوش
باز محبت و دوستی و همکاری به مالقات
یکدیگرمیرویم.
یاد شهیدان راه آزادی با هر عقیده و
مکتب جاودان باد!
زنده باد ایران و ایرانی.
نفرین و لعنت ب��ر بی صفتانی که جایگاه
بزرگان و رهبران راه آزادی را غصب کردهاند.
تبریک و تهنیت به آنان که حقیقت ایرانی
بودن را درک کردهاند.
بیاد داشته باشیم که تنها عشق به ایران و
ایرانی و احساس مسئولیت ،و گره مشتی
در امنیت غرب باعث تغییر اوضاع نخواهد
شد ...اینها نطق های فرمایشی و بی اثر
است...
نیاز ما به ایمان واقعی به یکدیگر ،اندیشه
محکم و قابل اجرا ،شناخت هدف و تالش
برای یافتن اس��تراتژی رس��یدن به هدف
است.
 30س�ال اس�ت که ح�رف میزنیم و
فرمایشات زیبا ارائه میدهیم .اکنون
وقت عمل اس�ت و اولین و مهمترین
آن همان اس�ت که دست یکدیگر را
بگیریم و از صمیم قل�ب برای خوبی
و بهزیس�تی یکدیگر (و نه تنها برای
خود) تالش کنیم.
ت�ا این اولین ق�دم را برنداریم و تا به
اتحادنرسیم...هرچهبگوئیمنمایشات
فرمایش�ی و پ�وچ و بیمعنی و نوعی
خودارضائی ناپسند است.
قدری فکر کنیم ...هدف چپ و راس��ت و
رفیق و خواهر و برادر یکی است اما به دلیل
نامعلومی (که خود بحث جداگانهای است)
هم��ه ما تصمیم گرفتهایم ک��ه از راههای
مختلف و بطور پراکنده به آن برس��یم .در
این مسیر هزار راهزن و خائن و خودفروش
به کمین نشستهاند و به گروههای پراکنده
حمل��ه میکنند و مس��افرین راه آزادی را
مغلوبمیکنند.
فقط اگ��ر همه ما با هم و در یک مس��یر
حرک��ت کنیم ،راهزنان ب��زدل و درندگان
ج��اده را مجب��ور میکنیم تا در س��وراخ
بخزند.
لزومی نیس�ت که همفکر باشیم ،اما
الزم اس�ت که همراه باشیم تا برقرار
بمانیم.
بر قرار باشید
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«بازخوانی بحران در
تهران»

گری سیک:

تردید دارم
حاکمانایران
از سراجنام کار،
آگاهباشند!

گری س�یک یکی از مشاوران
پیش�ین امنیت ملی سه رییس
جمه�ور آمریکا و از مش�اوران
کاخ س�فید در دوران انقلاب
سال  ۱۳۵۷در ایران در سایت
شخصی خود به بررسی مسایل
ایران پرداخته است.
وی در ابت��دای یک��ی از چندی��ن
مطلب خود در باره ایران با عنوان
«بازخوانی بحران در تهران» نوشته
اس��ت ،س��عی میکند ،با توجه به
تجربیات س��ی س��ال پیش خود از
انقالب ایران و بحران گروگانگیری
در کاخ سفید وضعیت امروز ایران را
مورد ارزیابی قرار دهد.
گری سیک مینویسد:
«انتظار نداشته باشید که بحران
جاری در ایران در کوتاه مدت
با یک پیروزی یا شکست به پایان
برسد.
انق�لاب ایران که معم��والً از آن به
عنوان یکی از پرش��تابترین موارد
فروپاش��ی ی��ک نظ��ام قدرتمند و
ریش��هدار در طول تاریخ ن��ام برده
میش��ود ،در ژانوی��ه  ۱۹۷۸آغاز و
در ژانویه سال  ۱۹۷۹به خروج شاه
ایران از کشور منجر شد».
در ای��ن م��دت دورهه��ای طوالنی
آرامش و س��کوت را ش��اهد بودیم،
به طوری که گاهی تصور میش��د،
شورش متوقف شده است.
این یک مسابقه دوی سرعت نیست
بلکه یک ماراتن اس��ت ک��ه در آن
استقامت همانند س��رعت اهمیت
دارد.
در این میان ممکن است ،برنده
و بازنده مش�خصی هم در میان
نباشد.
ایرانیه��ا سیاس��تمدارانی باهوش
و زرنگ هس��تند .آنها ش��طرنج را
به فوتب��ال ترجی��ح میدهند .یک
«پیروزی» میتواند راهحلی مبتنی
بر مذاکره را شامل شود که همگان
در آن وجهه خود را حفظ کنند.
رهبران کنونی ایران احتماالً از س��ر
نابخردی تصمی��م گرفتهاند ،روش
قهرآمیز را بیازمایند ،اما چنانچه آنها
به این نتیجه برسند که شرایط برد
برایشان مهیا نیس��ت ،برای سازش

اطالعیه

پروژه های تواب سازی
واعداماجتماعی
رهبرانفکریجامعه
توسطجمهوری
اسالمیایران
در حالی که کارنامه عملکرد دولت نهم در
طی  4س��ال گذشته از جعلها و دروغهای
آش��کاری در زمینه های متعدد خبر می
دهد ،دیده می ش��ود که دس��تگاه قدرت
و عام��ل اجرایی آن یعن��ی دولت محمود
احمدی نژاد تخریب و محکومیت رهبران
فکری جامعه را از اساسی ترین راه حلهای
حذف منتقدان و حل مس��ائل پیش روی
دستگاه قدرت می دانند.
در این راستا و در پی دستگیری گسترده
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آماده خواهند شد.
آنه��ا خیل��ی خ��وب میدانند که
البته در موقعی��ت کنونی نمیتوان چگونه یک شورش به انقالب منجر
در باره نوع این س��ازش و مصالحه میشود.
گمانهزنی کرد .اما ممکن است ،راه آنها همچنین میدانند ،که چیزهای
حل احتمالی شامل دادن امتیازهای زیادی برای از دست دادن دارند.
اساسی (به مخالفان) باشد.
درک مش��ترک از خطرات موجود
در این میان رهبری کلید حل بحران باعث شده است که تاکنون نخبگان
به شمار میآید.
سیاس��ی در جمهوری اسالمی در
آیت الله خامن��های به عنوان رهبر مقابل هم قرار نگیرند .این مس��ئله
میتوان��د رفت��ار
این یک مسابقه دوی
بیمالحظ��ه رهبر و
پاس��داران انقالب را
سرعت نیست بلکه یک
در نادی��ده گرفت��ن
ماراتن است
اصالحطلبان و مردم
توجیه کند.
چرا که آنه��ا تصور
میکردن��د ،کس��ی
جرات آن را ن��دارد که ماجرا را به
این مرحله بکشاند.
حال که مسئله به اینجا ختم شده
است ،هر دو رقیب خود را در مقابل
تصمیمهای بس��یار سرنوشتساز
میبینن��د .در تاریخ س��ی س��اله
جمهوری اسالمی ،چنین چیزی
سابقه نداشته است و امروز کسی
مانند [آیتالله] خمینی هم وجود
ندارد که بخواهد میان جناحهای
رقیب میانجیگری کند.
در چنین شرایطی اگر کسی ادعا
کند که رهبران ای��ران میدانند،
س��رانجام کار چه خواهد ش��ده،
باید با دیده تردید به این سخنان
نگریست.
در این میان ایاالت متحده باید بر
اساس شعار عدم مداخله عمل کند.
تصمیم گرفته اس��ت -ای��ن بار هم اوضاع ایران در کوتاه مدت در داخل
ش��اید از روی نابخردی -خود را به آمریکا از س��وی کسانی که مترصد
عنوان سخنگوی رژیم نشان دهد.
حمله به باراک اوباما هس��تند مورد
وی برخالف س��لَـف خود آیت الله سواستفاده قرار میگیرد.
خمینی ،پدر انقالب ،آشکارا در کنار ب��ا این حال هر گونه دخالت آمریکا
یکی از جناحها و در مقابل جناح دیگر میتواند ،ب��رای تظاهرکنندگان در
قرار گرفته است .آیت الله خامنهای خیابانهای تهران بسیار خطرناک
علناً از فرماندهان به ش��دت تندرو باش��د و موقعیت گف��ت و گو با هر
سپاه پاسداران و روحانیان بنیادگرای دولتی را که از دل این آتش برمیآید
حامی آنها حمایت میکند ،کسانی با خطر مواجه سازد.
که به شدت نگران هرگونه تهدیدی بحران ایران یک بحران ایرانی است
برای قدرت برتر خود هستند.
و تنها به دست ایرانیان و رهبرانشان
در این بین آنچه ش��گفت آور است ،حل میشود .البته نیازی نیست که
پنهان ماندن محمود احمدینژاد از عقیده خ��ود را در باره آزادی بیان و
انظار اس��ت که این گمان را تقویت تجمعات و نیز حمایت خود را از حل
میکند که در این ماجرا او بیش��تر مشکالت سیاس��ی بدون خونریزی
یک مهره است نه یک بازیگردان.
پنهانکنیم.
مشاور پیشین جیمی کارتر در پایان
نوش��ته خود نتیجه گی��ری کرده
رفسنجانی
است ،که آمریکاییها نباید به دلیل
در سوی دیگر ماجرا آیت الله هاشمی نگرانیه��ای داخلی دچار این توهم
رفسنجانی همراه پیشین و احتماالً ش��وند که دخالت آنه��ا در بحران
رقیب کنونی رهبر ق��رار دارد .او به ایران نتایج صرفاً سازندهای به دنبال
عنوان یک نظریهپرداز ماهر تصمیم خواهد داشت.
گرفته است در پشت صحنه به ایفای گری سیک س��پس این پرسش را
نقش بپردازد و میدان را به میرحسین مطرح کرده است که آیا باراک اوباما
موسوی و سایر کاندیداهای ناکام و رییس جمهور آمریکا شطرنج را هم
به خوبی بس��کتبال بازی میکند یا
هواداران آنها واگذار کند.
نکته طنز رقابت می�ان دو همراه خیر؟ ■
پیشین بر س�ر قدرت در جمهوری
اسلامی آن است که هیچ کدام از
آنها نباید بازنده باش�د .آن دوبه

مونترال در  2هفته:
{>> ادامه از صفحه}4 :
را میلرزانند که ما زنده ایم و آزاد ،و
سرکوب و ایجاد ربع و وحشت دیگر
ی بر ما ندارد.
اثری و رنگ 
خون س��رخ رنگ شجاعت و دلیری
دوب��اره در رگ  ،خانه ها ،کوچه ها،
خیابانها و شهرها در جریان است و
ی
ندا ی سرنگونی دیکتاتوری مذهب 
را خبر میدهد.
مردم و جوان��ان ایران در حرکتهای
هفتههای گذش��ته دنیای خارج از
ایران را نیز لرزاندند و فریادشان ما را
در اینجا و آنجا دوباره بیدار کرد ،که
ی هستیم و `چو عضوی به درد
ایران 
آورد روزگار  -دگ��ر عضوها را نماند
قرار.
فریادمان فریادش��ان شد در سراسر
جهان و پیامی شد روشن به رهبران
کشورهای دنیا ،که منافع اقتصادی
کوتاه م��دت خود را برت��ر از آزادی
انسانهاندانند.
چنان نماند و چنی��ن نیز نخواهد
ماند.

و اما در مونترال،

تع��دادی از دانش��جویان دانش��گاه
ی از
تصمیم گرفتند برای پش��تیبان 
حرکتها و مب��ارزات مردم در داخل
ای��ران و به یاد کش��ته ش��دگان و
اسیران هر شب بین ساعت  ۹تا ۱۰
گردهمایی را در میدان کانادا Place
 du Canadaبرگزار کنند.

ایم.
بطور مش��ابه ،آخرین اخبار رسیده از بند
 209زندان اوین حاکی از ش��کنجه های
جس��می متعدد پیم��ان فتاح��ی (رهبر
جمعیت ال یاسین) و باالگرفتن احتمال
پخش فیلم مونتاژی از اعترافات اوست.
تهیه این فیلم از دو س��ال قبل در دستور
کار مام��وران «بخش امنیت��ی برخورد با
ادیان» قرار گرفته که از آن بعنوان "چک
سفید" به حکومت و حاکمیت اسالمی نام
برده اند.
طبق گزارشات موثق ،بازجویان پرونده تهیه
این فیلم را شرط آزادی استاد ایلیا (پیمان
فتاحی) و بسته ش��دن کامل پرونده وی
ذکر نموده اند و از وی خواسته اند با "طلب
عفو از رهبری" در این فیلم ،ش��اگردان و
نزدیکان خ��ود را از محکومیت به اعدام و
حبس های سنگین مصونیت بخشد.
صاحبنظ��ران معتقدند درخواس��ت برای
ضب��ط چنی��ن فیلمی ب��ه منظ��ور ترور
شخصیت پیمان فتاحی در میان طرفداران
او -که اغلب از میان قش��ر جوان هستند-

مختلف (تعدادی بورس��یه بگیر از
ی و یا
ایران ،تع��دادی عضو رس��م 
ی انجمن اسالمی ،تعدادی
غیررسم 
ی طرف و شماری مخالف حکومت
ب
ی ایران) ،که این باعث شد که گاه
فعل 
مجبور باشند " دوال دوال شتر سواری
بکنن��د" ،چرا که باید بین خود یک
ی بر ضد ّکل
وحدت مشترک -حرف 
ی در ایران و یا شعاری
حکومت فعل 
در راستای سرنگونی رژیم جمهوری
اس�لامی داده نش��ود -پیدا کنند،
چیزی که ش��اید خواست بسیاری
از شرکت کنندگان در بر نامه نبود،
ی به خاطره احترام به هدف مهمتر
ول 
ی بزرگ داش��ت و یاد
فعل��ی ،یعن�� 
کشته شدگان و دستگیر شدگان در
حوادث اخیر سکوت اختیار کردند و
هم آهنگ شدند

نکته سوم،
ب��ر طبق گفت��ه برگ��زار کنندگان
"ما انتظار این چنین اس��تقبالی را
نداشتیم" -این عدم انتظار باعث یک
ی برنامگی شده بود.
سری ب 
گاه بنظ��ر م��ی آم��د ک��ه اع�لام
سکوتهای  ۱۵ - ۱۰دقیقه ای ،آن
هم در یک برنامه ی که ساعت  ۹و
 ۱5دقیقه شروع می شد ،علتی جز
ی برنامگی نداشت ،شاید گفته شود:
ب
این برنام��ه یک حرکت اعتراضی با
س��کوت بود ،اما رفت و آمدهای در
گوشه و کنار مسئولین چنین نشان
نمی داد.

نکته اول:

نکته چهارم،

دست شما عزیزان درد نکند و خسته
نباشید .این تصمیم شما باعث شد
ی (برای
ک��ه دوباره این پ��ل ارتباط 
بعضی) بین اینجا و ایران برقرار شود،
و یاد آور مسئولیتهایمان باشد به
عنوان یک ایرانی.
برای اولین بار بی��ش از  ۲۰۰نفر از
ایرانیان مقیم مونترال هر ش��ب به
مدت  ۲هفته برای  ۱ساعت دور هم
با یک ش��مع ،گاه در سکوت ،جمع
شدند و باهم یک درد را گریستند.
این تصمیم ش��ما باعث ش��د برای
اولین با ر در یک راهپیمایی حدود
 ۲۰۰۰نفر از ایرانیان مقیم مونترال،
هم زمان و همراه با دیگر ایرانیان در
اقصا نق��اط جهان یک صدا آزادی و
ی را فریاد کنند.
همبستگ 
ی از به اصطالح
تصمیمی که بعض�� 
مبارزان سیاسی و یا گر وههای دفاع
از حقوق بش��ر و آزادی در اینجا به
فکرشان هم نرسید ،و یا باز روزها و
شبها در حال بحثهای روشن فکرانه
بودن که چه باید کرد و چطور؟

صحبت از مسئولین شد ،این حرکت
از طرف دانش��جویان بود ،بنظر می
آمد که کنترل به مرور از دست آنان
خارج شد و تعدادی غیردانشجو که
شاید برای کمک و یاری آمده بودند
مس��ؤول و تصمیم گیرن��ده و خط
دهنده شدند و متأسفانه دوباره شاهد
یک سری گفتگوهای «حاشیه ای»
(!) بودیم.
در اینجا باید از دوست عزیزم مجید
تش��کر کنم که مثل همیشه در بر
گزاری این مراس��م همکار بود و هم
ی��ار ،و گاه روحی دوب��اره به کالبد
بلندگوی همیشه در اغماء می دمید
که با ما باشد.

نکته دوم،
به طور مشخص در بین دانشجویان
برگزار کننده برنامه هم چند دستگی
بس��یاری وجود داش��ت ب��ه دالئل

خوبی میدانند که چه کار میکنند.

رهبران جناحهای منتق��د دولت ،فعاالن
جامعه مدن��ی و دگراندیش��ان این روزها
که از ش��دت گرفتن فش��ارها و شکنجه
های دس��تگاه امنیتی ایران جهت اجرای
پروژه های تواب س��ازی و ضبط اعترافات
تلویزیونی می شنویم.
اخی��راً جبهه مش��ارکت با انتش��ار بیانیه
ای نس��بت به کلید خوردن برنامه ضبط
اعتراف��ات تلویزیونی بازداش��ت ش��دگان
اعتراض��ات انتخاباتی هش��دار داد .این در
حالی اس��ت که تالش��های ش��بانه روزی
بازجویان و عوامل دس��تگاه امنیتی برای
وادار کردن دگراندیشان به اعتراف جلوی
دوربین ماهها و بلکه سالهاست که پشت
درهای بسته و در سیاهچالهای زندان اوین
در جریان است؛ شگردی که با بکارگیری
ترفن��د مونتاژ و حقه ه��ای تصویری توام
است و بعضاً محصوالت آن را در فیلمهای
اعترافاتآیتاللهکاظمینیبروجردی ،هاله
اسفندیاری ،علی افشاری ،سیامک پورزند،
رامین جانبگل��و و در برنامه های بدنامی
چون «هویت» و «به نام دموکراسی» دیده
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ریشه در ترس دستگاه قدرت از محبوبیت
مردمی وی دارد.
جمیعت ال یاسین در هفته اول تیرماه با
صدور بیانیه ای ضمن هشدار درباره فزونی
گرفت��ن احتمال پخش فیل��م مونتاژی و
اعترافات دروغین رهبر ال یاسین از رسانه
های حکومتی ،طبق نص صریح قانون آن
را فاقد وجاهت قانونی دانست.
گفته می ش��ود ک��ه یکی از موسس��ات
فرهنگی وابسته به جمعیت ال یاسین قصد
دارد در همکاری با بعضی از کمپانی های
بزرگ فیلم سازی جهان ،برای تهیه فیلمی
از جنایات دس��تگاه امنیتی دولت محمود
احمدی نژاد وارد عمل شود و در واکنش به
تهیه فیلم های اعتراف مونتاژی ،مستندات
تکان دهنده ای را ک��ه از وقایع بند 209
اوین در اختیار دارد ارانه نموده و دست به
افشاگری بزرگی در سطح بین المللی بزند.

بخش خبری کانون حقوق بشر و
روابط بین الملل ال یاسین
www.ayahra.org
www.ostad-iliya.org

نکته پنجم،

و اما موج سواران،

باید گفت ،یکی از خصوصیات تنش
ها و تضادهای اجتماعی و یا سیاسی
روش��ن ش��دن مرزها و برمال شدن
ی افراد و گروهها میباشد.
چهره واقع 
در این تضادها افراد و گروهها مجبور
میش��وند از الیه ش��کاف ها بیرون
بیایند و در برابر مس��ائل و حوادث
ی خود
موضع بگیرن��د و چهره واقع 
را نش��ان بدهند و مرز سیاس��ی و
اجتماعی خود را مشخص کنند.

در این جریان نیز ش��اهد ورود به
صحنه تعدادی بودی��م که در زیر
پرچم س��ه رنگ ش��یر و خورشید
ی کردند از تجمع هر شب
دار ،س��ع 
مردم س��وء اس��تفاده کرده ،خود را
بزور مطرح کنند ،که البته با درایت
ی و حضور
شماری از دوستان قدیم 
ی تمام شد.
پلیس موضوع به خوب 
یکی از خواست های برگزار کنندگان
برنامه های اعتراضی ،همایش بدون
باال بردن هر گونه پرچم بود.
زیرا که در حال حاضر موضوع پرچم
و ش��کل آن برای گروههای مختلف
سیاس��ی و اجتماعی در مونترال به
خاط��ر تحلیل هر ک��دام از موضوع
پرچم تبدی��ل به یک نقطه تضاد با
یک دیگر شده است و مانع اتحاد و
همبستگی.
برای یک گروه این پرچم (جمهوری
اس�لامی) نمایانگ��ر یک اندیش��ه
فاشیس��تی و قرون وسطایی که به
دنبال آن عدم احترام به آزادیهای
فردی (به خصوص برای زنان) را که
امروزه ش��اهد آن هستیم را حامل
میباش��د و انعکاس این اندیشه در
ی و جهانی ،و اعتباری که
سطح داخل 
ی به وجود آورده را
برای ایران و ایران 
غیر قابل تحمل میکند.
و برای گروهی دیگر ،پرچم ش��یرو
خورشید ،نمایانگر گذشته و حکومت
شاهنش��اهی و دیکتا ت��وری رژیم
پهلوی و تمام نا برابریهای اجتماعی
و ...میباشد.
و نس��ل بعد از انق�لاب هیچ گونه
حس تعلقی به پرچم شیرو
عالقه و یا ّ
خورشید ندارد و این پرچم برایشان
یاد آور نمادی نیس��ت و در زیر آن
بزرگ نش��دند؛ کشورشان همیشه
پرچمی با نقش الله داشته و...
گروهی هم به پرچم شیرو خورشید
عالقه و احترام دارند و آن را وابسته به
رژیم سابق و یا حکومت شاهنشاهی
نمیدانند بلک��ه آن را به عنوان یک
نشان تاریخی و فرهنگی میدانند و
نه تبلور سیاسی یک اندیشه.
جن��گ پرچمه��ا  -جن��گ عقاید
میباشد  -جنگ فکری نسل هاست.
راه حل مشکل نیست ،گمراه کننده
ی نیروهاست.
امروزه بحث درمورد شرکت یا عدم
ش��رکت در انتخابات ی��ا انتصابات
ی را حل نمیکند.
فرمایشی مشکل 
دیروز ،جعبهه��ای چوبی ،امیدهای
سبزی شدند برای مردم ما ،سختی
ها ،دردها و رنجهای  ۳۰ساله گذشته
درختی شد سبز و زن و مرد ،پیر و
جوان خواستند در زیرش جا بگیرند
تا شاید بوی آزادی را دوباره تنفس
کنند.
اما ....حرکت به سوی آزادی در داخل
ایران شروع شده و ادامه دارد ،با ما در
اینجا یا بدون ما.
نیاز آنها اتحاد ماست.
پاینده ایران عزیز ■

Have you written to
your MPs
!?and the PM yet
Dear folks and friends,
Those of you who were present at last Friday’s candlelight vigil
at Plcae du Canada, Montreal, heard the representative of the
Amnesty International saying “put pressure on your governments, write to the politicians, sign petitions ... we have been in
this business for years, trust me, it will work!” As the violent
crackdown of protesters and harsh treatment of detainees widens in Iran, I like to believe AI so badly! To believe the world
does not merely ‘watch’ but cares too.
The following site /petition sounds legitimate to me. Judge for
yourselves and sign and circulate, if you agree.
PS.: have you written to your MPs and the PM yet?! let’s do it
)!together
www.avaaz.org/en/iran
)Afsaneh H. (MTL
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پرچم پرافتخار
شیروخورشیدنشان
و اعتراض «آنان»
مرتضی صادقی

س�ردبیر محت�رم روزنام�ه
پیوند
در  12ج��ون در کش��ورمان
انتخابات ریاس��ت جمهوری بود
صرف نظر از اینکه در  30س��ال
گذش��ته هرگز انتخاب��ات آزاد و
بدون تقلب و ترس و شک نبوده
اس��ت .اما بیش��تر هموطنان با
توهم انتخاب ب��د و گذر از بدتر
به پای صندوق های رای رفتند
و مرتکب چه خطائی که نشدند و
با حضورشان به قول خامنه ای به
رژیم مشروعیت دادند و فراموش
کردند که پایه و اساس این رژیم
ب��ا دروغ و خدع��ه و تقلب بنیاد
گذاشته ش��ده ،چه بسا خمینی
جانی رهبرش��ان به دروغ آب و
برق و اتوب��وس را مجانی کرد و
همه دیدیم و می بینیم.
باری ،س��خن انتصابات اس��ت
و اعت��راض میلیون��ی ب��ه بهانه
طرف��داری از یک جان��ی دیگر
داخل رژیم ،چون موس�وی در
جهت براندازی رژیم.
ام��ا بعضی از عوام��ل و مزدوران
در جهت خالف خواست جوانان
و مردم ایران ،مب��ارزات مردم را
منحرف و س��عی در تداوم رژیم
ننگین جمهوری اسالمی دارند.

در مونتریال...

در این شهر ما مونترال ،یک روز
برای شرکت در انتخابات یقه می
درند و روز دیگ��ر اتوبوس برای
دانشجویان بورسیه ای و ...و بردن
آنها به اتاوا و بذل و بخش��ش از
عنایات غیبی می کنند و روزی
دیگ��ر با هدای��ت اربابان ش��ان
کمیت��ه اجرائ��ی تظاه��رات در
مونترال تشکیل میدهند و چند
نفر دانشجوی ساده و پاک دل را
گول می زنند و پرچم جمهوری
اس�لامی ننگین را به دست آنها
می دهند.
در خی��ال باطل ش��ان با حذف
پرچم ش��یر و خورش��ید نشان،
نم��اد ایرانیان قدیم (س��ه هزار
س��اله) را که آبرو و حیثیت هر
ایرانی اس��ت ،با پرچم سه رنگ
با آرم سیک های هندی معامله
می کنند و فلسفه شان این است
که پرچم شیروخورشید نشان را

ب خود را
را
ش ه بیاورید!
همرا

Bring you
!Emporterr own wine
!votre vin

زجنیر جدایی ایرانیان
به دختر من جواب بدهید!

نشانه همبستگی ملی هر ایرانی
با ش��رف اس��ت موج��ب تفرقه
میگردد.
زهی بی شرمی!
و آنق��در آش را ش��ور و بدم��زه
و تعف��ن آور میکنن��د که حتی
همدستان ش��ان ه��م معترض
میشوند.
روی س��خنم با جنابی است که
مدع��ی العموم ش��ده و از طرف
همه حرف می زند و حتی اظهار
می کند اگر کسی پرچم واقعی
و شیروخورشید نش��ان ایران را
بیاورد به پلیس زنگ خواهد زد!
جای بسیار تاس��ف و تاثر است
ک��ه وی با داش��تن رادیوی یک
س��اعته و مجله هن��وز از آزادی
هائی ک��ه در این مملکت وجود
دارد بی خبر است ،یعنی از قانون
مملکتی که زندگ��ی می کنند
بی اطالع است ،در خاطرش هنوز
قانون جمهوری ننگین اسالمی با
همه زور و خفقان هست.
و جال��ب ت��ر از همه که ش��عار
آزادی ،آزادی در ای��ران را س��ر
میدهیم ،ولی قانون آزادی اینجا
را م��ی خواهیم با ص��رف زور و
تهدید زیر پا گذاریم .ایش��ان با
هرگونه شعار ضد رژیم جمهوری
اس�لامی مخالفت م��ی کند و
کاریکاتورهای خامنه ای آدمکش
را حذف می کند و اعالم می دارد
درصورت ب��ودن پرچم پرافتخار
شیروخورش��ید نش��ان ای��ران
تظاهرات را کنسل می کند.
چرا کنسل نشد؟!
لطفا ش��ما با اقامت چند س��اله
کم مدت خود در این شهر برای
مردمی که بیش از  30س��ال در
اینجا زندگی می کنند ،تصمیم
گیری نفرمائی��د ،چون مطمئن
باشید بدون کمک همین مردم
هرگز نم��ی توانید رادیو و مجله
خود را با همه باورها اداره کنید
و ادامه دهید.
اگ��ر میتوانید آن دس��ت غیب
کجاست!
هموطن��ان عزیز ،جن��اب گفته
ان��د اگ��ر پرچ��م ای��ران عزی��ز
شیروخورش��ید نش��ان را در
تظاهرات همراه داش��ته باشید،
مزدوران جمهوری اس�لامی نیز
پرچم جمهوری اسالمی را بیرون
خواهند آورد.
خواهش می کنم شما پیدا کنید
پرتغال فروش را!!
 30جون 2009

یادداشت های شتابزده مونترالی

آتش فشان رجن

>> این آغاز یک پایان است!
جمهوری اسالمی بزک پذیر نیست!

نمایش انتخابات اخیر در ایران سرفصل نوینی در مبارزات
مردم خشمگین گشود ،که رژیم جمهوری اسالمی لرزه و پس
لرزه های آن را احساس کرده است.
حض��ور میلیونی پایینی ها ،یعنی مردم به س��توه آمده از ظلم
س��الیان ،نه برای حل اختالفات باالئی ها ،بلکه برای استفاده از
شکاف بوجود آمده در درون حاکمیت بود.
ایران امروز دیگر ایران قبل از انتخابات فرمایشی دیروز نیست.
نمایش اخیر یکبار دیگر نشان داد که انتخابات آزاد تنها در نظمی
دمکراتیک عملی است؛
نشان داد که رای مردم کاغذ پاره ای بیش نیست ،که از آن برای
مشروع دادن خود استفاده خواهند کرد؛
یکبار دیگر و به روش��نی نش��ان داد که اصالحات در این رژیم
امکان پذیر نیست ،اما این بار کنترل از دستشان خارج شد.
نه «رنگ» ،بلکه «رنج» س��الیان بود که مردم خش��مگین را به
خیابان ها کشاند؛ حضوری که پایه هایشان را لرزاند و در فرایند
خود نظم شان را ویران خواهد ساخت.
این آغاز یک پایان است.
آنگاه است که موسوی و احمدی نژاد و کلیت رژیم را دست در

یکی از زش��ت ترین چیزهایی که در این س��ه هفته
حرکت های اعتراضی ایرانیان (که من در بسیاری از
آنها شرکت داش��تم) در شهر مونتریال دیدم ،قبل از
راهپیمایی یکش��نبه  28ماه جون در پالس دو کانادا
بود ،زمانی که با بزرگ ش��دن جم��ع ایرانیان حامل
پرچم شیروخورشید ،گروه سکیوریتی موسوی چی ها،
به س��رعت عجیبی به دستور مدیران خود ،با کمک
طناب ،زنجیره ای انس��انی بی��ن دو گروه معترض به
سرکوب ایرانیان داخل کشور ایجاد کردند ...و مردم را
به اجبار از یکدیگر جدا نمودند .من هیچ وقت اینقدر از
ایرانی بودن خودم خجالت نکشیدم ،فورا محل را ترک
کردم تا شاهد این تحقیر بزرگ نباشم ،تا شاهد یک
پیروزی دیگر رژیم به دست خودمان نباشم ،تا بیش
از این ش��رمزده نباش��م .در راه نمی دانستم به دختر
کوچکم که تعجب کرده بود ،چه جوابی بدهم.
راستی شما چه جوابی به او می دهید؟
ترانه زندی (مونتریال)

علی اصغر:
شرم بر رحیمیان و پیوند!

در دو هفته گذشته ،دقیقا پس از چاپخش پیوند
و در امتداد اوج گیری حرکت گسترده اعتراضی علیه
«سرقت آرا» و «کودتای سیاسی» در ایران و خارج از
کشور ،تلفن ها و پیام های پرشماری از خوانندگان و
هموطنان خشمگین دریافت داشتیم ،که یک صدا ،از
ما به خاطر چاپ نامه «علی اصغر محمدی» ،موسوم به
«سرباز گمنام امام زمان» شدیدا انتقاد کرده بودند.
به دلیل ضیق مجال ،بازتاب این پیام ها و پاسخ به آنها
را به شماره آینده موکول می کنیم.
در این اثنا ما را به خاطر جریحه دار کردن خاطرتان
ببخشید .پیوند :م.ر.
--------

پرچم رمسی و نارمسی!

الو آقا ،دوستی در برنامه های شبانه شمع و اعتراض
مونتریال در برابر فریاد و خشم علیه پرچم اسالمی،
در دفاع می گفت :این پرچم رسمی کشور ماست.
من زیاد اهل سیاست نیستم ،فکر می کردم بر فرض
که اینطور باش��د ،آخر فکرش را بکنید ،آن یهودی
که خانواده اش را در کوره های آدمسوزی آشویتس
هیتلر از دست داده ،وقتی چشمش به عالمت صلیب
شکس��ته بیفتد ،چه حالی پیدا میکند .این درست
مثل آن هموطنی اس��ت که هستی و نیستی اش
را این رژیم در این سال ها گرفته ،سالها تحقیرش
کرده ،خواهر یا برادرش را اعدام کرده و ...و...
یادتان باش��د این آرم «الله» بر همه اس��ناد کشتار
جمهوری اس�لامی ُمهر شده است ،وقتی قتل عام
دهه  60را براه انداختند ،وقتی پاکسازی فرهنگی
کردند ،وقتی حکم ش��کنجه دادند و ...و ...همه جا
این مهر دیده می ش��د ...پ��س دیگر آنقدر تعجب
نکنید ،وقتی مردم با دیدن این پرچم تا مرز جنون
خشمگین می شوند!
-------

Allo
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>> نکته ها:
فریدون مودت

شیروخورشید و حافظه
«شورت»!

آقا ،از این ش��اهی ها بپرس��ید ،چرا فقط در مجامع
دیگران علم و ُکتل خودشان را هوا میکنند ،چرا برنامه
های مستقل برگزار نمی کنند ،تا ببینند مردم واقعا تا
چه حد به ایشان و خط فکریشان عالقمندند.
من اصال در تاریخ شیروخورشید شک ندارم .اما مگر
همین نشان ،قرن ها س��مبل استبداد و دیکتاتوری
ش��اهان نبوده است .اینها یک جوری حرف می زنند
که انگار شیروخورشید نش��ان آزادی مطلق و پرچم
جمهوری اسالمی نشان دیکتاتوری مطلق است.
من خودم در آن س��اواک جهنمی شکنجه شدم که
سردرش و روی کاغذهای بازجویی اش همین نشان
و همین پرچم بود!
وقتی داش��تم امتحانات فینال سال ششم دبیرستان
را می نوش��تم ،به زور سه نفر س��اواکی ،عضو (تک)
حزب «رستاخیز» شاهنشاه آریامهر شدم! باالی ورقه
عضویت باز همین نشان شیروخورشید بود.
ای��ن را می گویم ک��ه در این بلبش��وی پیش آمده،
بعضی ها یادش��ان نرود از کجا آمده اند ،درس��ت که
حافظه تاریخی ما «ش��ورت» اس��ت ،و درس��ت که
سبعیت جمهوری اسالمی روی هر دیکتاتوری را در
ُ
تاریخ س��فید کرده ،اما ما یادمان نمی رود که جهنم
جمهوری اسالمی دقیقا امتداد آن استبداد قرن های
پیش تاریخ ماست.
--------------

گزارش مالی بدهید!

ال��و ،من یکی از ایرانیانی ب��ودم که مبلغ ناچیزی در
صندوق کم��ک در برنامه ه��ای اعتراضی مونتریال
انداخت��م ،خواس��تم خواهش کنم ،به این دوس��تان
زحمتکش بگویید ،گزارش کمک های مالی را در یکی
از نشریات چاپ کنند .یک هموطن شما

پس از  10شب گردهمایی

به دخترم ،نوگل عزیز
روزهای پر درد و آش��وبی را می گذرانیم و شاهد
پرپر شدن گلهای زیبای وطنمان ،ایران هستیم و
اما ما که دور از س��رزمین مان نظاره گر این همه
درد و رن��ج ایم امکان ای��ن را یافتیم که برای این
درد مش��ترک در  10شب گرد هم آمده و یاد این
به خ��ون خفتگانی را که حتی مادرانش��ان اجازه
سوگواری را نیافتند گرامی بداریم و با روشن کردن
ش��مع و س��کوت خود  ،فریاد از این ظلم بی حد
سر دهیم.
من به عنوان یک مادر از همه تالش های بی دریغ
دختر عزیزم نوگل و دیگر عزیزان که با تمام راستی
و صداقت این امکان همبس��تگی با مردم ایران را
برای ما دل سوختگان فراهم آوردند با تمام وجود
سپاسگزاری می کنم.
با امید به بهروزی و پیروزی
همه فرزندان پاک وطنم

سرور اویسی

 ۳۰ژوئن ، ۲۰۰۹مونتریال

دست هم در مقابل مردم بپا خاسته خواهیم یافت.
بررسی تاثیر تحوالت اخیر ایران بر این جزیره از یک نظر حائز
اهمیت اس��ت و آن تاکید بر آزادی بیان اندیشه است که غایب
اصلی بود.
ابتکار عمل برای انعکاس اخبار ایران و جلب افکار عمومی عمدتا
آن کسانی بود که با حمایت از موسوی به پای صندوق های
از ِ
رای رفته بودند ،اما حضور ،نگاه و گفتمان های مختلف جامعه
ایرانی مونترال را به همراه داشت.
اگرچه به باور ما ،موس��وی و احمدی نژاد هیچ تفاوت ماهوی با
هم ندارند ،اما حامیان موسوی هیچ گاه توضیح ندادند که ایشان
خواهان چه تغییرات بنیادین در نظم موجود هستند؟
تقل��ب و جابجائی آرائی صورت گرفت که احساس��ات مردم را
جریحه دار کرده ،به خیابان ها کشاند .مگر انتخاباتی آزاد را انتظار
می کشیدید؟
حض��ور میلیونی مردم در ایران با حرکت از موس��وی در فرایند
خود حضور جمهوری اس�لامی را زیر سوال برد .بررسی لحظه
به لحظه و تدقیق در شعارهای مردم این رادیکالیزم را به خوبی
نش��ان میدهد ،اما «پدرخوانده» های مونترال تمامی تالششان
بر این بود که ش��عارها از حد "موسوی -موسوی ،حمایتت می
کنیم!" فراتر نرود.
ابتدا حرکت خود را با حمل پرچم جمهوری اسالمی آغازیدند،
اما وقتی که این شگرد را با اوج نفرت مخالفین همراه یافتند ،به
برخورد فیزیکی متوسل شده و ما را به پلیس ارجاع دادند ،تهدید
کرده و درصدد تخریب ش��خصیت برآم��ده و این همه را به نام
«دفاع از مبارزات مردم» انجام دادند!
نمود آزادیخواهی با حمل نماد یک رژیم فاشیستی -مذهبی(!)
ای��ن کار پربیراه نبود .آنان که هرگونه کار سیاس��ی را نفی می

کردند؛ که این یعنی با هرآن گونه فعالیتی که بر علیه جمهوری
اسالمی باشد مخالفت می کردند ،آنان که دیروز در ضیافت شام
اسفندیار رحیم مشایی (مشاور فرهنگی و امور بین الملل احمدی
نژاد) حضور داشتند ،امروز با حمل پرچم جمهوری اسالمی و با
شعار "یا حسین -میرحسین" پیش تاختند.
«پدرخوانده» های ش��هر که از چندین س��ال پیش با ایجاد پل
های ارتباطی و رس��انه های "خودجو" شهر را پلیسی کرده اند،
در پی تخریب مخالفین جمهوری اسالمی و بویژه نیروهای چپ
و مترقی برآمده اند.
پدرخوانده های تاریخ  30س��اله اخیر را به درس��تی می دانند،
نسبی وسیع در پی آنند که با
اما باز به س��بب روابط س��ببی و َ
کدخدامنش��ی و گاه با احضار پلیس روابط سیاسی در مونترال
را کنترل کنند.
با زور گفتمان نظری و سیاسی موجود در درون جامعه را نمی
توان به کناره زد .شدنی نیست.
نکته جالب توجه دیگر این که تعدادی از پدرخوانده ها برخالف
نظر خود در اعتراضات عمومی مونترال حضور داشتند .آنان که
هنوز به سبب ژست های ضدامپریالیس��تی(!) احمدی نژاد به
او دلبس��ته و به او رای داده ان��د ،اما همچنان حاضر در صحنه
تظاهرات و شمع به دستان مونترالی اند.
پدرخوانده ها همه جا حضور خواهند داشت مگر تجمعاتی که
ویژگی آن نفی کامل جمهوری اسالمی و دفاع بی قید و شرط از
آزادی بیان اندیشه باشد.
رژیم جمهوری اس�لامی بزک پذیر نیست ،بیهوده نباید تالش
کرد 30 .جون 2009

بیژن اسکندری -سیامک قبادی

سردبیرگرامی
با توجه به نوش��ته های ش��ماره اخیر نشریه محترم پیوند و
وقایعی که در وطن عزیزمان ایران رخ داده ،الزم دیدم به چند
مورد جهت اس��تحضار خوانندگان عزیز و شاید هم بستگی
بیشتر اشاره نمایم.

اول:

درود بر آزادیخواهان وطن!
اول ،الزم میدانم به زنان و مردانی که همیشه به خاطر رهائی
از قید و بندهای قرون گذشته و بدست آوردن آزادی و حقوق
انسانی خود تالش کرده و حتی از بذل جان دریغ نکرده اند
درود بفرس��تم .متاسفانه جامعه ما از سال ها و شاید قرن ها
پیش با یک رخوت ،سس��تی ،بی تفاوتی ،به من چه و به تو
چه ،اگر فالن چی��ز را بگویم فالن کس می رنجد و خالصه
یک رکود فکری درگیر بوده است ،حال که به لطف خداوند و
همت جانانه مردم ایران بخصوص جوانان برومندمان ،جامعه
ایرانی در حال تحول و تکامل است ،بر همه ما الزم و واجب
است که عاقالنه و صادقانه برای رسیدن به یک جامعه سالم
و آزاد تالش کرده و از آزادی خواهان و وطن دوس��تان واقعی
حمای��ت نمائیم ،دعا و تالش کنیم که همه چیز با آرامش و
خیر و خوشی به نفع همه هموطنان تمام شود.

دوم:

حق گذار تالشگران ایران

دوم ،چرا از خدمتگزاران و کسانی که خدمات و کشفیات علمی
آنان باعث افتخار است در زمان حیاتشان قدردانی و تشویق
نمی کنیم؟! مثال آقای دکتر منصور جباری شخصی که در
تمام دوران تحصیالت ابتدائی و متوسطه و دانشگاهی خود یا
ش��اگرد اول بوده یا شاگرد ممتاز ،پس از پایان تحصیالت در
طب عمومی و گرفتن تخصص در طب داخلی و باالخره فوق
تخصص در دستگاه های گوارشی ضمن طبابت ،به تحقیق
و تدریس در دانشگاه مک گیل پرداخته که در زمان تحقیق
موفق به کشف سه مورد در دستگاه گوارشی گردیده و هر سه
مورد در فرهنگ لغت طبی بنام دکتر جباری ثبت شده است.
ایشان قبل از بازنشستگی در زمان طبابت کمک های زیادی
بخاط��ر بهبود بیماران بخصوص بیماران ایرانی نموده اند که
شایسته تقدیر است .دکتر جباری با اینکه سال هاست که از
وطن دور است ولی هنوز لهجه شیرین گیالنی خود را حفظ
نموده و به شعر و ادبیات فارسی تسلط داشته و خود نیز طبع
شعری هم دارد.
ما امروز در همین محیط کوچک مونترال بزرگان و خدمتگزاران
علمی و ادبی زی��ادی داریم که باید به نحوی از آنان تجلیل
کنیم .مرحوم دکتر ناصر دیبائی استاد دانشگاه مک گیل،
در رشته دندانپزشکی در جامعه دندانپزشکان شخصیت مطرح
و قابل احترامی بودند ،روانشان شاد باد.
دکتر علی شرقی در رشته مجاری ادرار و پروستات ایشان
نیز در جامعه پزشکی جراحان مطرح و قابل احترام هستند.
دکتر فیروز سنگول در رشته بیهوشی و دکتر ملکی جراح
مغز و اعصاب در جامعه طبی و محیط ما شخصیت های مطرح
و قابل احترامی هستند ،زیرا صرفنظر از خدمت در رشته خود
به هر نیازمند طبی که به ایشان مراجعه نموده با کمال تواضع
و مهربانی کمک های الزم را در حد توان نموده اند.
مرحوم دکتر نصراهلل معمائی در رش��ته روانپزشکی نیز
شخصیت علمی مطرحی بودند.
دکت�ر پرویز قدیری�ان ،خامن دکتر مش�عوف و ده ها
خدمتگ��زاران موفق دیگر که در جامعه ما وجود دارند و الزم
است تا به نحوی از آنان تجلیل و تشویق به عمل آید.
خواهش مخلص از عزیزان هم وطن این است که در این مورد
هر یک به سهم خود اقدام فرمایند و مرا هم از گله و شکایت
آقای سردبیر مبنی بر طوالنی نویسی برهانند!

سوم

این که چندی پیش ضمن نوش��تن نکته ها در نشریه پیوند
از کس��انی که در جرائد می نویس��ند یا در جمع سخن می
گویند خاضعانه تقاضا کرده بودم که نوشته ها و سخنان آنان
حام��ل پیام بوده یا به نحوی برای جامعه امروز مفید باش��د
و خالصه نوش��ته مخلص این بود «از ش��عرائی نام ببرید که
فریادهای آزادی خواهی و استقالل طلبی آنان هنوز هم می
تواند برای مبارزه و نبرد با استبداد و بی دادگری موثر باشد»
حال چرا این جمله س��اده ب��رای یکی از محققین ادبی قرن
ششم هجری خوش آیند نبوده -خدا می داند -بهرحال چون
نظر اصلی اینجانب از نوشتن ،بدون توجه به ایدئولوژی های
مختلف ،ایجاد دوستی و هم بستگی است ضمن اظهار تاسف
از برداش��ت ناصحیح یکی از دوستان دنبال کردن این قبیل
موضوع های بی اهمیت را جایز ندانسته در همین جا به نوشته
های��م خاتمه می دهم چه عقیده دارم وقت باید صرف موارد
با ارزش شود.
با درود و بدرود
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Allo
در حاش�یه برخوردهای�ی ک�ه در
آکسیون های اعتراضی طی سه هفته
گذش�ته ،در همبستگی با و حمایت
از م�ردم ای�ران ،در پیوند با مس�اله
پرچم ها (شیروخورشید در تقابل با
پرچم رسمی جمهوری اسالمی) در
مونتری�ال پیش آمد ،نظ�ر و دیدگاه
های چند تن از تالش�گران دس�ت
ان�درکاران برنامه ه�ا را برای آگاهی
خوانندگان نشریه ،جویا شدیم.
در زیر دی�دگاه آقای احمد مصطفی
لو ،از دس�ت ان�درکاران راهپیمایی
بزرگ و «موازی» روز یکش�نبه 28
ماه جون ،را می خوانیم:

احمد مصطفی لو

با درود ،آقای رحیمیان
فرمودید بعضی (دسته هایی بدون
نشان و هویت!) ،ما را یعنی ،دارندگان
پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان
و نهاد ملی و نش��ان همبستگی را
متهم به "هایجک" نمودن آکسیون
های اعترضای مونتریال می کنند.
نه ،اینطور نیست!
م��ا تنها از حق خ��ود و آزادی خود
دفاع می کنیم.
ما ،برافراشتن پرچم سه رنگ شیر و
خورشید نشان اعالم می کنیم که
ایرانیهستیم.
ما با برافراشتن پرچم سه رنگ شیر
و خورشید نشان که متعلق به تاریخ
سه هزار ساله بوده و متعلق به هیچ
شخص و خاندانی نیست مخالفت
خود را ب��ا تمامیت نظام جمهوری
اسالمی اعالم میکنیم.
رژیم جمهوری اسالمی هموطنان
آزادیخواه ما را بدون دلیل در س��ه
هفته گذشته به خاک و خون کشیده
است که شیرزن ندا آقاسلطان فقط
یکی از آنهاست.
ما در جنگ��ی نابرابر ب��ا جمهوری
اسالمی هس��تیم و پرچم سه رنگ
شیر و خورشید نشان ،نشان مبارزه
ما بر علیه رژیم ضد ملی و ضد ایرانی
جمهوری اسالمی است.
ما بهانه رای دادن نداشتیم (رای هم
نداده ایم!) و با برافراشتن پرچم سه
رنگ شیر و خورشید نشان به مقابله
پرچمی که نشان انتخاباتی احمدی
نژاد بوده و حاال زنان و مردان ایرانی
به گلوله می بندد می رویم.
ما با برافراشتن پرچم سه رنگ شیر
و خورشید نش��ان هرگونه پرچم و
رنگی که در داخل رژیم ضد ملی و
ضد ایرانی نشان داده میشود را یک
ترفند ،دروغ و ضدیت با مردم مبارز
ایران می دانیم.
ما دارندگان پرچم شیروخورش��ید
نشان ،از مخالفین می پرسیم هویت
شما چیست؟
پرچم تان چیست؟ کجائی هستید؟
اگر پرچم جمهوری اسالمی را قبول
دارید پس اینهمه الم ش��نگه برای
چیست؟
آیا ش��ما مب��ارزات مردم مب��ارز را

کرد 7 ..روز است که تظاهرکنندگان را به
گلوله بسته اند ..خوابگاههای دانشجویان را
تخریب کرده اند ،سینۀ جوانان را با چاقو
دری��ده اند و امروز این ش��عار من ممکن
اس��ت رژیم را تحریک کند ک��ه مردم را
س��رکوب کند .پرچمی که در سایه اش
هزاران زن و مرد و کودک و کهنس��ال را
قتل عام کرده اند.

همه جا را خون
گرفته!..

منحرف و یا "هایجک" نمی کنید!
و آیا شما میخواهید با بیرون انداختن
س��رکوبگران از ایران ،کشور ما را به
توبره روس ها بگذارید؟
آیا ما دارندگان پرچم سه رنگ شیر
و خورشید نشان ،علیه مخالفین به
پلیس زن��گ زدیم و به دروغ آنها را
به ش��ورش متهم کردیم که جمعه
ش��ب دو جوانی که به دست شان
پرچم داش��تند بر علیه شان پلیس
صدا کردند؟
آیا ما دارندگان پرچم شیروخورشید
نش��ان ،مخالفینی را که س��عی در
حقنه کردن پرچم جمهوری اسالمی
تالش میکنند ،عوام��ل و مزدوران
و فرس��تادگان جمهوری اس�لامی
باید بگوئیم و جهت دفاع از امنیت
خودم��ان از دولت کان��ادا ،تقاضای
تامین امنیت اجتماعی بکنیم؟
آیا ما دارندگان پرچم سه رنگ شیر و
خورشید نشان ،در تظاهرات گذشته
(تظاهرات روز «انتصابات» در مقابل
س��فارت اش��غالی ایران در اتاوا) در
کنار هموطنانمان با عقاید متفاوت
چون جمهوریخواهان ،جبهه ملی،
کمونیس��ت ها (نه توده ای مزدور
شوروی) و دیگر گروه هایی که دل
در گرو جمهوری اسالمی ندارند ،با
مِهر و دوستی و احترام نایستادیم؟
آیا زمان آن نیست شرافت سیاسی
داشته باش��یم و بجز ایران و ایرانی
فک��ر نکنی��م و مب��ارزات جانان��ه
دانشجویان و جوانان پاک وطنمان
را با دیدگاه های سیاس��ی ناپاک به
هدر ندهیم و همه در زیر پرچم سه
رنگ ش��یر و خورشید نشان ،نشان
ملی و نماد همبستگی ،متحد و یک
صدا باشیم تا هویت ایرانی را نجات
بخشیم■ .
با آرزوی پیروزی و اتحاد بیشتر،
پاینده ایران

تبریک
مهدی
خزعلی به
احمدینژاد
Mon.: 29/06/2009

دکتر مهدی خزعلی:
بره�ان قاط�ع و حج�ت
بالغهای بر من نازل ش�د که
به حقانیت ش�ما و درستی
راهتان ایمان آوردم ،مردان
غیور شما شیشههای دفتر
مراشکستند!
جناب آقای محم��ود احمدی
نژاد انتصاب مجدد ش��ما را به
ریاست جمهوری اسالمی ایران

موسوی
یادمان نرفته
است!
مونتریال
 19ژوئن 2009

آمده بودن��د از مبارزات مردم به جان
آمدۀ ایران که زیر رگبار گلوله های بسیج و
بفرمان خامنه ای هستند
پاسداران گوش
ٍ
ٍ
دف��اع کنند .پرچم جمه��وری جنایت را
آویخته بودند و به گردش سرود ای ایران
ای م��رز پرگهر را میخواندن��د .از دیدن
پرچم جمهوری اسالمی دگرگون شده و
فریاد مرگ بر جمهوری اسالمی و مرگ بر
خامنه ای را سردادم .هجوم سبزپوشان به
اعتراض که این شعار دوستان مارا در ایران
به کشتن میدهد .استداللشان مرا کالفه

>>> در تماس�ی تلفن�ی از دکتر
نیما مشعوف ،از فعالین قدیمی و نام
آش�نای جامعه ایرانیان مونتریال و
نیز یکی از دس�ت اندرکاران بسیار
کوششگر گردهمایی ها و راهپیمایی
ه�ای اعتراض�ی دو هفت�ه اخی�ر
خواس�ته بودیم ،تجربه تازه ی خود
را از کار گروه�ی در کامیونیتی ما ،با
خوانندگان پیوند در میان بگذارد؛ در
میان بسیاری مشغله ها ،نیمای عزیز
(که بلد نیست« ،نه» بگوید!») مجالی
جس�ت و نکات زیر را به دفتر پیوند
ارسال کرد .با سپاس از او.

محمد جان سالم،
خواس��ته بودی نظرم را و احساسم

راه پیمائی و شمع افروزان
ایران و مونتریال در تب و تاب
به ی��ادآوری آنه��ا که در
راه اعتالی حقوق انسانی
{>> ادامه از صفحه}4 :
خ��ون خود را داده ان��د پرداختند و ایرانیان
ناباور از آنچه در کشور میگذشت انبوه انبوه در
در کنار چهره زشتی از حکومتی که حتی بر وعده گاه حاضر شدند و انعکاس صدای حق
مردمان خود نیز روا نداشت چهره قابل احترام طلبانه داخل کشور گردیدند .گروه های کاری
جوانان و ملتی که برای احقاق حقوق مدنی تشکیل دادند تا بتوانند هماهنگ کار کرده و
خود و دستیابی به خواسته های قانونی اش واقعیات را منعکس کنند؛ از چنددستگی و
حاضر به ف��داکاری و دادن جان خوش هم انجام کار سیاسی به سیاق سه دهه گذشته
هست به جهانیان معرفی گردید و اعتباری پرهی��ز نمودند و خواس��تند فقط منعکس
بی س��ابقه برای این ملت ب��زرگ به ارمغان کننده واقعی میزان مظلومیت مردمان ایران
زمین در ایران باشند.
آورد.
هم زمان با مردم داخل کشور ،جوانان ایرانی علیرغم ش��نیدن تهمت ها و ناسزاها از همه
در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی نیز برای رنگش و رفتارهای سخی (که می توانید نمونه
حمایت و همدردی از آنها ،پس از س��الهای ای از آنها را در نش��ریات و در قالب نامه های
طوالنی ایرانیان را به خیابان ها کشاندند و با این ه��ا بخوانید) بعضی ها ،تحمل کردند تا

کشتار ادامه دارد ...فرمان خمینی ،ریاست
جمه��وری خامن��ه ای ،نخس��ت وزیری
میرحس��ین موس��وی ....هم��ۀ زندانیان
سیاس��ی را اعدام کنید!! خمینی فرمان
میدهد ...خامنه ای رییس جمهور است ...
میر حسین موسوی نخست وزیر ...زنان را
قبل از اعدام "عروس" میکنند ..شیرینی
با وس��ائلش را به خان��واده اش میدهند:
دخترتان عروس ش��د!! خامنه ای ریئس
جمهور اس��ت  ..میر حس��ین موس��وی
نخست وزیراست ...زندانیان قتل عام شده
را در گورهای دسته جمعی خاک کنید...
خاوران.....

نگرانم .بوی حادثه ای مهیب از دور مشامم
را می آزارد .س��ال  ..60رفیقی را دستگیر
کرده ان��د ..رفیق��ی را در خانه ای تیمی
گلول��ه باران کرده ان��د ،خانه ای تیمی را
به تیربار بس��ته اند ،رفیقی را اعدام کرده
ان��د ...روزنام��ه ها عکس جوانان��ی را که
حتی ن��ام خود را نگفته بودن��د و فردای
روز دس��تگیری اعدام ک��رده اند ،را چاپ
کرده ان��د ..از خانواده ها میخواهند که به
شناسایی جنازۀ فرزندانشان بروند ...روزانه
گاهی تا  100اعدامی را در روزنامه اعالم
میکنند ....وحشت سراسر کشور را در خود
فرو برده است ..هر کس به تو امان بدهد در
خطر اعدام است ...بوی خون فضا را آغشته
اس��ت ..ش��کنجه ...اعترافات تلویزیونی....
اعدام ....میر حسین موسوی نخست وزیر
اس��ت  ...خامنه ای ریئس جمهور است..
خمینی دس��تور قتل همۀ "منافقین" و
"محاربین با خدا" را صادر کرده است..

هما علیزاده:

پیشاپیش تبریک می گویم ،اگر
چه چند صباحی عدهای اراذل و
اوباش و قریب  ۵میلیون خس و
خاشاک در خیابانهای پایتخت
خ��واب را از چش��مان بعضی
ربودند و شبها تکبیرشان چرت
برخ��ی را پاره کرد ،اما ش��نبه
برهان قاطع و حجت بالغهای بر
من نازل شد که به حقانیت شما
و درستی راهتان ایمان آوردم،
مردان غیور ش��ما شیشه های
دفتر مرا شکستند! و از شنبه تا
امروز از پنجره دفتر که به بیرون
ن��گاه می کنم در دس��تان آنها
برهان قاطعی می بینم که جای
شک و شبهه نمی گذارد!
ملت ،دلیل ،منطق و برهان شما
را در خیابان ها دیده و می بیند!
 ،هر کس منکر قدرت استدالل
شما باشد کور است! من به چشم
خویش دیدم که چگونه منطق
استوار شما بر فرق جوانان گمراه
ف��رود می آمد ب��ا ضربتی آنان
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همه جا را خون گرفته است ..میر حسین
موسوی نخست وزیر است ..او از این کشتار
خبر ندارد!!
امروز بود  ..خامنه ای گفت میرحس��ین
موسوی از بهترین خدمتگزاران این نظام
است و هاشمی رفسنجانی همه عمر و مال
و منالش را در خدمت "انقالب اس�لامی"
گذاشته است . .هاشمی رفسنجانی حتی
کشتار مخالفین رژیم در خارج از ایران را
طراحی کرده است ...میر حسین موسوی
اصال یادش نمی آید.....
شکوفه امروز به مونترال می آید 9 ...ماه در
تابوت روزی  14ساعت  ...نشسته ..سرفه
کردن و عطسه کردن هم ممنوع ..شالق...

را نس��بت به وقایع اخیر مونترال و
برخوردهایمان نس��بت به هم بیان
کنم.
طبعا جامع��ه ای که ی��ک انقالب
ضددیکتات��وری را درگذش��ته ن��ه
چن��دان دور و بع��دش  30س��ال
سرکوب را پشت سرگذاشته باشد،
جامعه ای است سیاسی.
چه بخواهیم چه نخواهیم سرنوشت
ما با سیاس��ت رقم خ��ورده و علی
رغم اینکه جمهوری اس�لامی تمام
تالش خود را برای از بین بردن تنوع
سیاس��ی در ایران ک��رده ،این تنوع
وجود دارد.
محمد جان به جای اینکه به تحلیلم
از چرایی برخوردهای اخیر بپردازم
میخواهم از درس��ی که یاد گرفتم
بگویم.

را مجاب و منقاد میس��اخت،
ندای "آزادی مطلق" شما را از
حلقوم "ندای صابری" شنیدم!
و باز به حقانیت دین و س��یره
شما اعتقاد پیدا کردم! کجایند
آن  ۵میلیون خس و خاش��اک
که با دهان بس��ته خیابان های
تهران را می پیمودند؟ بیایند و
ببینند که دالوران احمدی نژاد
چه شجاعانه(!!)باطوم به دست
ش��هر را به زیر چکمه دارند و "
هل من مبارز" می طلبند.
من ب��ه ِضرس قاطع می گویم،
اگر  ۷۰میلیون خس و خاشاک
هم باشند ،شما (اعجوبه هزاره
س��وم) با  ۷۰هزار نفر بر آن ها
حکومت خواهید کرد (البته با
امدادهای غیبی و برهان قاطع!)
چه بسا گروه اندکی که بر گروه
کثیری چیره شوند (البته به اِذن
بعضی ها نه خدا!)
والسالم علی من اتبع الهدی

خدشه ای به اتحاد بوجود آمده وارد نگردد.
گفتند بگذارید متح��د باقی بمانیم چرا که
قـ��در ی روبرو داری��م ،گفتند و باز
حریف َ
گفتند وقت مطرح ک��ردن اختالفات حزبی
و صنفی و گروهی و تس��ویه حساب نیست.
گفتند وقت دوختن قبائی آن هم از سرمایه
جان و مال مردمی ک��ه در تهران در مقابل
نیروی خردکننده قرار دارند ،نیس��ت ،وقت
جزئیاتنیست.
وقت آن اس��ت ببینید مردم داخل چه می
خواهند ،همان را نه کمتر و نه بیشتر به آنها
بدهید.
گفتند مطرح کردن اختالفات و سلیقه های
گوناگ��ون در نحوه انجام کار دس��تمایه ای
خواهد ش��د برای وارد کردن ضربات محکم
تر بر پیکر خسته آنهائی که دهها روز و شب
است که در خیابان ها هستند .االن و در این

تقلب فاحش انتخاباتی و در پی آن
سرکوب طبعا نیاز به جواب داشت
و فک��ر م��ی کنم این ج��واب صور
مختلفی می تواند داشته باشد:
اعتراض به تقلب نوعی جواب است،
حمایت از اعتراض کنندگان نوعی
جواب اس��ت ،برگزاری یادمان برای
کسانی که ناروا جان خود را از دست
دادند ی��ا مورد ضرب و ش��تم قرار
گرفتند ،نوعی جواب است،
افشای دولت سرکوبگر نوعی جواب
است و
تغیی��ر نظام��ی که خواس��ت های
ابتدایی مردم را س��رکوب می کند،
هم نوعی جواب است.
برای مقابله با آنچه که بر سر مردم
ما می آید همه این جواب ها الزمند،
ولی هیچ نیازی نیست همه ما ،همه

موسوی یادش نیست  ...نخست وزیر بود..
 ..امی ِد "اصالحات".....
آن که در ایران است ممکن است نداند ..تو
که در اینجا با خبر شده ای ...دفاع از یک
جنایتکارآگاهانه؟!
چه بوی گندی می آید ...فضای شهررا بوی
گند پرکرده اس��ت ..و آن دخترک جوان..
همان که با افتخار پشت پرچم جمهوری
ایستاده و از موسوی میخواهد رای را پس
بگیرد ...همان که از برگزارکنندگان یادمان
کشتار دهۀ شصت بود  . .پارسال  ..در همین
شهر ...امروز به نخست وزیری رای داده که
دستانش به خون زندانیان سیاسی اعدام
شده آلوده است  .....آمده از کشته شدگان
امروز دفاع میکند ....بوی گندی شهر را پر
کرده است ...من بورسیه ای نیستم ...من
بچه پاس��دار و بسیجی نیستم ..اما وقتی
دختر مرا یکی از دوستانتان ج..ده خطاب
ک��رد (وقتی به برخورد تحقیر آمیزش به
شرنگ اعتراض کرد) هیچکدامتان بدتان
نیامد ...فرهنگ پاسداران و بسیجیان...
کاش بس��یجی ها اینجا هم بودند ..حیف
ش��د ....پلیس را خبر کنی��د ...یا در صف
سبزپوشان یا خاموش ...جهان را سراسر
■
سانسور میکنیم!

با هم ،همه این کارها را همزمان و در
یک محل انجام دهیم.
به نظ��ر من بهترین ن��وع مقابله با
زورگویی نظام جمهوری اس�لامی
این است که هر کدام از ما ،منظورم
ارکان مختلف جامعه ایرانی مونترال
است ،ابتکار عمل را در بخشی از این
فعالیت ها بدست بگیریم و از طریق
یک نهاد واحد (مثال گروه همبستگی
با ایران -مونترال) برای هماهنگی با
دیگران و خبررسانی عمل کنیم تا
هرچه بیشتر افراد مختلف بتوانند به
شیوه های گوناگون اعتراض شان را
به گ��وش مردم ایران ،دولت ایران و
دیگران برسانند 30 .جون 2009
با تشکر نیما مشعوف

>> اعتراض به کودتا

بهمن فرمانآرا :ساکت منیتوان نشست

بهمن فرمانآرا فیلمس�از سرش�ناس ایرانی و س�ازنده آثاری چون شازده
احتجاب و بوی کافور عطر یاس ،در واکنش به رویدادهای اخیر امروز نامهای
به مطبوعات ارسال کرد .او در این نامه مخالفتش را با سکوت در برابر آنچه
که وی «دروغ» خوانده ابراز کردهاست.

فرمانآرا :مهم نیست که من
دیگر فیلم نسازم .مهم این
است که به هر سازی نرقصم!

فرمانآرا در قسمتی از نامهاش مینویسد:
«ضیافت سکوتی که ما به آن دعوت شدهایم ،حاصلی
جز خناق نخواهد داشت و ما را تا ابد در مقابل ندای
خونین شرمس��ار خواهد کرد .با اعتقاد به این گفته
سزار که «ترسو هزار بار میمیرد ولی شجاع یک بار»
به خاطر آزادی و عدالت اجتماعی برای همه ایرانیان
این گام را برمیدارم .مهم نیست که من دیگر فیلم
نسازم .مهم این است که به هر سازی نرقصم .چون
در  ۶۸س��الگی دیگر برازنده نیست .نه قهرمانم و نه
میخواهم قهرمان باشم و نمیدانم جسم فرسودهام
در بند چقدر تاب میآورد قبل از اینکه هر چه جلویم
بگذارند امضا کنم ...ساکت نمیتوان نشست■ ».

مقطع هدف فقط مجبورکردن حکومتگران
به برداش��تن قدمی ویا قدم هائی به عقب و
اعاده حقوق از دست رفته مدنی است .اما مگر
به خرج بعضی ها رفت ،آنقدر گفتند و کردند
تا بسیاری دلزده و گفتند اگر قرار است این
چنین باشد ما نیستیم و مرحمت زیاد!
گفتند آنچه ما برآن اعتقاد داریم باالتر از هر
آرمان و نحوه مدیریت شما است باضافه اینکه
اطمینانی به شما نداریم ،گفتند بازیچه دست
مشتی چپی و توده ای و ...و خائن و ...فرصت
طلب و ...قرار گرفته اید و حالیتان نیس��ت و
چه بس��یار از آنهائی که آمده بود تا عشق و
نیرو و انرژی خ��ود را به داخل وطن منتقل
کنند نتوانستند و نخواستند شنونده و بیننده
این کشمکش ها باشند و  ...رفتند.
آری دموکراسی و آزادی و احترام به خواسته
های فردی و گروهی سایرین حتی مخالفان

ابتدائی ترین چیزی اس��ت که الاقل پس از
سالهای طوالنی در این دنیای آزاد و متمدن
باید آموخته باش��یم اما فردائی هم برای این
اظهار نظرها و نشان دادن ایده آلها و دستیابی
به آنچه برای آن مبارز هس��تیم وجود دارد.
امروز فقط اتحاد و یکپارچگی تمام ایرانیان در
هر گوشه گیتی و یاری رسانیدن به هر نحوی
به جوانانی که تا پای از دست دادن جان در
داخل کشور ایستاده اند رمز موفقیت است و
فردا هم زمان و هم مکان برای مطرح کردن
تمام خواستها وجود خواهد داشت و یا شاید
منهم از درک وفهم عاجزم و شاید هم چند
تائی از آن تهمت ها و ناسزاها میباید به منهم
■
بچسبد.
من آنچه شرط بالغ است با تو میگویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل
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رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
رفت :از مرکزشهر مونتریال:

>>  7صبح <<

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

>>  5بعدازظهر <<
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abehn082@uottawa.ca
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بامابهاوتاوابیایید!

صرافی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

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

paid to end of July
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عازم ایران














خانم مجرب از سالمندان و
کودکان شما در تمام مدت
شبانه روز (حتی ویکندها)
نگهداریمی کند:

514-768-9485

برایجزئیاتبیشترباماتماسبگیرید.

Tel.: 514-807-8658

maripironet@yahoo.com
azmay01

استخـدام
به یك پیتزا میكر در منطقه
 West Islandنیازمندیم.
لطفا به نشانی زیر مراجعه کنید:
4315 boul.St Jeans
)(DDO

مترجم رمسی

متـرجم

رضانوشادجمــــال

مترجم رسمی دادگستری

 ترجمه کلیه اسناد ومدارک، تنظیم دعوتنامه رسمی و گواهیامضا ،تکمیل فرم های مهاجرت و
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات مربوط

514-730-7462
514-624-7581

منایشگاه عکس صادق رضی:









www.youtube.com/user/rose1950S

محل کار،خانه
با مدیــریت جدید

 W Wسرویس نگهداری از کودکان
و سالمندان عزیز در خانه شما
 W Wتمیز کردن منازل مسکونی،
دفاتر تجاری ،پنجره
 W Wفرستادن کودکیار و پرستار
به خانه شما ،بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن بطور هفتگی در
خانه شما
لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondeh>>120todec'09UP

تدریسفیزیکوشیمی
تدریس دروس فیزیک و
شیمی ( - 4010,4011,4012
 ) 5041,5042,5043به همراه
جزوه و نمونه سواالت امتحاتی
توسط سید مهدی شهرستانی
smm_sh@yahoo.com
514-690-6343
UPdjuly-sep08

سفربهاوتاوا

(514) 369-8618

استخدام

به یک قصاب حرفه ای نیازمندیم
آشنایی کامل به بریدن ،قطعه
کردن گوشت ،و مارینه کردن آن
به روش ایرانی ضروری است
Looking for professional
butcher
Able in cutting and marinating meat Iranian style
March de poissons et
viandes St Laurent
(514) 369-3474

پوپک:از15می

شهریاربخشی

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

ترجمه رمسی
ترجمه رسمی اسناد و مدارک

نغمه سروران

محمودایزدی

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

سوپراخــوان

514-485-4744
514-620-5551

آموزشانگلیسی

توسط مدرس کیش تهران
>> با بیش از ده سال سابقه
>>> خصوصی
و گروه های  6-4نفره

(450) 671-9400
infoL2acq@yahoo.ca

خدماتکامپیوتر
 آموزش از مبتدی تا پیشرفته
 تعمیر و عیب یابی
 نصب انواع ویندوز
 ویروس زدایی
و نصب بهترین آنتی ویروس ها
 طراحی صفحات وب
 آموزش و نصب نرم افزارهای دخلواه شما
 فروش سیستمهای ارتباطی ( تلفن تصویری/
معمولی ،اینترنت پر سرعت ،موبایل)

www.expertsystem.blogfa.com

514-294-8242

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
www.
در خدمت ارت

ای بیزنس شما!
ق

khosrowonlyjune15Up

Free to Air

TV channels





From Iran,










Afghanistan.

Tel.514-223-5589
)(Sergei

استخـدام
به یک نفر خانم CASHIER
برای کار در کافی شاپ
در ناحیه اولدمونتریال
بصورت نیمه یا تمام وقت
فورانیازمندیم.
Tel.: 514-293-1251
می1و15

>> جهت شعبات  1و  2در
 NDGو وست آیلند به چند
نفر  Cashierو کارگر ساده
نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:

عضوجامعهمترجمینکبک

VHS

DVD 
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آپارتمان دوخوابه با گاراژ،
با شرایط عالی ،برای فروش
فوری >> متقاضیان
جدی برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرند:

و یا هر سفارت دیگری
رفت از مونتریال:
هر سه شنبه و چهارشنبه
راس ساعت  8صبح:
Lionel Groulx Metro
برگشت از اوتاوا همان روز:
راس ساعت  2بعدازظهر به
Lionel Groulx Metro
Tel.: 514-730-7427

سرویس منظم به

سفارتجمهوریاسالمی

مترجم رمسی
































































pc card 





































تهران :کرج

Embassy Transport

Pd:jun08

5301 QUEEN MARY (Decarie


)
SNOWDON











از1جوالی

استخدام

514-889-8765















(514) 487-0009

(514) 892-5433

lilijune15

مترجم رسمی و عضو انجمن
مترجمانکبک

PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL

به یک نفر برای
دارای گواهینامه رانندگی برای کار
در نمایشگاه اتومبیل در خیابان
سن ژاک ،با شرایط خوب،
فورا نیازمندیم.

به یک نفر کارگر و راننده
برای کاردرکمپانیحملونقل
باحقوقوشرایطعالی:
>> ساعت  10تا  17دالر
نیازمندیم.

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

استخـدام
>> رستوران عموجمال<<
---------------به یک نفر خانم آشپز
برای کار در رستوران فورا
نیازمندیم.

514

996-9692
www.nationaldrivingschool.ca

ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

X :(514) 937-2888

مجری مراسم
عقد ایرانی

Tel.: 514-484-8072
نوامبر  15سودمند

کالس های رایگان

فرانسوی

514-825-3170

ویژه مهاجرین

Free French Courses
برای آگاهی بیشتر و
نامنویسی با خامن
کریاکی متاس بگیرید:
(514) 274 8117
Apr15may01

the Shield of Athena

  -ترجمه کلیه مدارک - -دعوتنـــــامهرسمی
514-575-7080

آرزو تحویلداری یکتا

عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران،

متیـزکردن

استخدام

آموزشگاه رانندگی

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







 پرستارساملندان







در بــرابر حمل چمـدان،
پول دریافت کنید!

House keeping
company F.H

استخدام
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سالن آرایش

درمان بیماری ها با

هیپنوتیـزم

علی سلیمی
514-979-2120

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

__________
	•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10-12 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
	•بند صورت 12 :دالر
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...

>> کالس آموزش آرایشگری

در مدت  3ماه ،با تضمین
_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
توجه :پیوند مسوولیتی در برابر محتوای آگهی های مندرج ندارد.
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استخدام

استخدام

جهت انجام کارهای منزل
و نگهداری از کودک
(در ناحیه ویل سن لوران)
نیازمندیم:

لطفا با آقای نیکپور تماس بگیرید:

(514) 802-6944

(514) 895-4448

به یک نفر خانم

صادقی15:جون  1جوالی

به یک نفر خانم آرایشگر
با تجربه کافی ،برای کار در
آرایشگاه در محل پررفت و آمد
(در ناحیه کت دنیژ) نیازمندیم:

از 1جوالی

شرکتساختمانی

Auto Glass

کیمیـا

MOBILE

مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<

نصب و فروش

انواع شیشه ها و آینه های
همه نوع اتومبیل
سرویس عایل

(514) 623-2900
kambiz: fromjune09 12/issue

MOVING
کلیهامورحملونقل
 در مونرتیال 
به بهای مناسب
سرویس عایل

(514) 704-7358
saeedapr-june09

ARIANA
MOVING

تعمیراتساختمانی
------------------------با لیسانس RBQ CCQ
------------------------با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان
(514) 934-3192
bagherinov-janUPak

ارزشریف
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

استخدام

آریانا مووینگ برای

اسباب کشی

و هرگونه محل ونقل بار
با نازلرتین قیمت

درخدمت مشا (رضا)
(514) 449-6930

به یک قصاب حرفه ای نیازمندیم
آشنایی کامل به بریدن ،قطعه
کردن گوشت ،و مارینه کردن آن
به روش ایرانی ضروری است
Looking for professional
butcher
Able in cutting and marinating meat Iranian style
March de poissons et
viandes St Laurent
(514) 369-3474

mai-??09

محضردارایرانی

در مرکز شهر مونتریال
mona.golabi@gmail.com
www.MonaGolabi.com

514-318-6373

مایکل
جکسون
درگذشت

مای��کل جکس��ون ،س��تاره
موسیقی پاپ روز پنجشنبه،
 25ژوئن در سن پنجاه سالگی
در لس آنجلس درگذشت.
م��رگ جکس��ون پ��س از آن اعالم
ش��د که به عل��ت ایس��ت قلبی به
وسیله نیروهای امدادی از خانه اش
در هالیوود به بیمارس��تانی در لس
آنجلس منتقل شد.

تعمیراتساختمان

استخدام

POURIA

SANGAK PAZ

HOME RENOVATION

>>خدماتساختمانیپوریا<<
■ نقاشی ساختمان
■ کاغذدیواری ■ پارکت
■ نصب انواع کاشی دیواری و
سرامیک،موزائیک
نصب انواع گچ بریهای دکوری
در خدمت شما (رضا)

بهیکنفرنانسنگگپز
باتجربهبرایکاردرتورونتو
 با شرایط عالی
فورانیازمندیم:
(416) 221-7558
(416) 225-1688

(514) 449-6930

azjune15UP

azjune15UP

<< استخــدام >>
به یک کمک آشپز

برای کار در رستوران ایرانی فورا نیازمندیم.
(514) 891-6367
siamak/mahincartierperse

س�فر روزانه به

تـورونتو

TORONTO

رفت و آمد هرروزه

مونتریال >>> تورونتو
تورونتو >>> مونتریال
بهای باورنکردنی
و سرویس عالی

>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی

>> دلیــــوری روزانه
با آقای قربان تماس
بگیرید:
>> Montreal:
Tel.:(514) 887-0432
>> Toronto:
Tel.:(647) 822-2529

مونــا گالبی

اولین محضردار ایرانی
در مونتریال
Chambre des notaires
du Québec
خدمات ما شامل:
وصیت نامه ،وکالتنامه ،گواهی
امضاء ،امور مستغالت،
ازدواج و عقد رسمی

___ ___ www.paivand.ca

آموزشانگلیسی
1200, de Bleury #9

Montréal, Québec H3B 3J3
Tel.: (514) 523-1047
info@accesasie.com
www.accesasie.com
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توسط مدرس کیش تهران
>> با بیش از ده سال سابقه
>>> خصوصی
و گروه های  6-4نفره

(450) 671-9400
infoL2acq@yahoo.ca

استخدام

Hair-Dresser
به یک نفـــر
خامن و یا آقای آرایشگر

با جتـــربه

برای کار در ناحیه وست مونت
فورا نیازمندمی( .آقای ِادی)

(514) 933-5501
حسین فکور20:

پروژهپژوهشی
دعوت به همکاری در پروژه
پژوهشی
>> پس از جلس ه آخر  $100به
مشا پرداخت خواهد شد.

حنوه همکاری:

 یادگریی لغات فرانسه بهکمک برنامه کامپیوتری ساده
 روزی  15دقیقه:به مدت  1ماه در منزل
 3 -5ساعت در مرکز حتقیقاتی
دانشگاه مونرتآل
(شامل  2جلسه )MRI
>> شرایط 30 :سال به باال

سطح فرانسه :حد اکثر متوسط
* نداشنت هر نوع خالکوبی

(514) 340-3540 EX.: 4047
infoL2acq@yahoo.ca

کمال خدامراد (مونتریال)

شعر چیست،
شاعر کیست؟
و دیگر
سوءتفاهم ها!
هر چند وارد ش��دن به این مقوله دل ش��یر می خواهد و نگاه

انی ها
ما ایر تنهائی
ه
همگی ب ستیم!
چیز ه
همه

و نظری به وس��عت چشمان عقاب ،اما سرانجام و پس از خواندن
نوش��ته هائی که بعضی از دوستان بنام شعر چاپ می کنند و با
افتخار نام و تصویر خود را هم در کنار آن می گذارند ،کاسه صبر
چندین و چند ساله ام لبریز شد.
پیش از آنکه پیش��تر روم ،از حضور اساتید گرانقدری چون دکتر
کاوه س��عیدی که سعادت دیدارش��ان را هنوز نداشته ام و دکتر
حسین الهی قمشه ای که افتخار شاگردیشان را داشته ام پوزش
میطلبم .چرا که ش��ناگری در عرصه بیکران اقیانوس شعر و ادب
مس��تلزم سال ها مطالعه و تحقیق و تفحش و عشق و اشتیاق و
آگاهی است.
و یاد اولین اس��تاد و مشوق بزرگوارم دکتر اسماعیل حاکمی واال
گرامی باد که وقتی هفده س��ال داش��تم یکی از اولین غزل هایم
را در ماهنامه انجمن ادبی قلهک ،پس از تصحیح ،به زینت چاپ
مزین کردند .اما پس از این س��الها و در برابر گرانمایگان آسمان
شعر و ادب معاطر ایران ،هنوز جسارت انتشار سروده هایم را پیدا
نکرده ام.
 ...خانم و آقای عزیز شما چگونه جرات می کنید بدون کوچکترین
اطالعاتی از اصول و قواعد اولیه شعر ،آنچه را می نویسید بنام شعر
در جراید انتشار دهید!
ما ایرانی ها همگی به تنهائی همه چیز هستیم .هم سیاستمداریم
هم شاعریم .هنوز یاد گرفته ایم هیچ کار و حرفه و هنری را اصولی
یاد بگیریم .بسیار زود احساساتی میشویم و در بیان عجوالنه این
احساسات دست و پایمان را گم می کنیم و نسنجیده سخن می
گوئیم .قابلیت انعط��اف و پذیرفتن انتقاد را هم نداریم .پذیرفتن
حقیقت برایمان تلخ است...
دوس��تی به خیال خودش ش��عری س��روده ب��ود و وقتی پس از
خواندنش نظرم را پرسید بدون تعارف به او گفتم شما بهتر است
بروید همان حرفه خودتان را دنبال کنید!
خانمی که همراه پسر جوانش بدیدنم آمده بود ،با اشتیاق و باور
زیاد دفتر اشعار پسرش را به من نشان داد و در انتظار پاسخ من
ب��ود که مودبانه اما خیلی جدی به ایش��ان گفتم که آقازاده الزم
اس��ت اول دس��تور زبان فارسی را فرا بگیرند و تفاوت بین فعل و
فاعل و مفعول را بدانند چیس��ت تا بتوانند سخن منظوم و حتی
غیر منظوم بگویند!
عالوه بر شوق و ذوق و قریحه که الزمه گردشی دلپذیر در باغ و
بوستان بی انتهای شعر و ادب پارسی است ،شاعر باید بداند و زن و
قافیه و ردیف چیست؟ صنایع شعری کدام است ،فرق بین رباعی
س��مط و ...را درک کند؛ بحور
و غ��زل و قصیده و ترجیح بند و ُم ّ
عروضی را بشناسد و صدها نکته لطیف و ظریف ابهام و ایهام شعر
فارسی را آویزه گوش نماید.
این ها تازه قدم های اول هستند و تا رسیدن به مرحله ای که خود
را شاعر بدانیم راهی پر فراز و نشیب و طوالنی در پیش است.
شما حتی اگر بخواهید شعر نو هم بگوئید ،باز هم باید همه این
اصول و قواعد کالسیک شعری را بشناسید وگرنه حتی شعر نوی
شما هم فاقد ارزش کالم خواهد بود.
ش��عر نو هم وزن می خواهد ،ریتم باید داش��ته باشد آهنگین و
دلنشین باید باشد.
ببینید نام آورترین شعرای نوسرای معاصر ایران عزیزمان که تنها
ذکر نام همه آنان محتوی چندین مجلد خواهد بود و همه شعر
دوستان و شعر شناسان عاشقانه سروده های آنان را می خوانند،
قبل از آب تنی در برکه زالل ش��عر نو ،در دریای شعر کالسیک
ایرانی قدرتمندانه شنا کرده اند.
فروغ فرخزاد ،سهراب سپهری ،منوچهر آتشی ،فریدون مشیری،
نادر نادرپور ،دکتر هوشنگ ابتهاج ...و صدها سخن گوی صاحبدل
دیگ��ر که هیچ کدامش��ان هم علیرغم خلق این همه ش��اهکار،
هیچوقت هیچ ادعائی نداشته اند!
س��خن در این باب پایان ناپذیر اس��ت اما اجازه بدهید بگذاریم،
چنانکه گذشته اند و بقول شهرزاد که در قصه های هزار و یکشب
در پایان هر داستان به پادشاه می گفت:
«...و اما ای ملک جوانبخت ،این بدان گفتم که بدانی»...
با سپاس -کمال خدامراد
kamalmoradi@hotmail.com

روزنامه لس آنجلس تایمز
در وب سایت خود گزارش
داد هنگام مراجعه ماموران
ام��داد ب��ه من��زل آق��ای
جکسون ،تنفس او متوقف
ش��ده بود .این گزارش می
افزاید مام��وران به احیای
قلبی-تنفس��ی مای��کل
جکسون اقدام کردند.
بعضی از اعض��ای خانواده
مای��کل جکس��ون ب��ه
بیمارستان رفته اند .عالقمندان این
س��تاره سرش��ناس پاپ در اطراف
بیمارس��تان و همچنین در اطراف
خانه او جمع شده اند.
مای��کل جکس��ون دارای س��ابقه

مشکالت پزشکی بود و تحت درمان
قرار داشت.
او قرار بود کمتر از یک ماه دیگر پس
از دوازده س��ال دوری از صحنه های
جهانی ،تور بین الملل��ی خود را در
لندن آغاز کند.

ا َبر ستاره پاپ

مایکل جکس��ون فعالیت حرفه ای
خود در زمینه موس��یقی را از دوران
کودکی با برادرانش در گروه جکسون
فایو شروع کرد.
او در دهه هش��تاد می�لادی با ترانه
های "تریلر" و "بد" به شهرت جهانی
رسید.
به گزارش کتاب رکوردهای گینس،

آلبوم تریلر مایکل جکسون که سال
 1982عرضه ش��د ،با شصت و پنج
میلیون نسخه فروش ،پر فروش ترین
آلبوم موسیقی در جهان بوده است.
مایکل جکسون در سال های گذشته
ب��ه علت جنج��ال ه��ای اخالقی و
مشکالت مالی منزوی شده بود.
او ش��ش س��ال پیش به اته��ام آزار
جنس��ی یک پس��ر چهارده س��اله
بازداش��ت ش��د ولی دادگاه پس از
یک محاکمه جنجالی پنج ماهه او را
بیگناه تشخیص داد.
مایکل جکسون سه فرزند به نام های
مایکل جوزف ،پاریس مایکل کاترین
و پرینس مای��کل دوم از خود به جا
گذاشته است .

پیونددرخدمتشما:
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بازار امالک...

آمار خرید و فروش
امالک مسکونی در
کالن شهر مونترال *

2009 May

امیرسام

ب�رای ا ّولین بار پس از هفت
ماه ،فروش املاک در مونترال
س�یر صعودی ب�ه خود
گرفت.
بر اس��اس گزارش سازمان
مش��اورین امالک مونترال
بزرگ،تعدادمعامالتامالک
در ماه می امسال درمقایسه
با م��اه می س��ال8 ،2008
درصد افزایش داشته است
ک��ه در این می��ان امالک
مسکونی تک واحدی با 13
درصد ،بیشترین افزایش را از خود بر
جای گذاشتند.
بنا به نظر آقای میش��ل بوس��ژور،
رئیس هیئت اجرایی این س��ازمان،
دلی��ل افزای��ش در تع��داد خرید و
فروش ام�لاک ،افزایش ش��اخص
اعتماد مصرف کننده می باش��د که
به باالترین میزان خود پس از ژوئیه
 2008رسیده است.
در ماه می 55 ،درصد کبکی ها
برای��ن نظر بودند که زمان حال
وق��ت خوبی ب��رای خریدهای
بزرگ ازجمله ملک می باش��د
ک��ه این رقم در م��اه آوریل 38
درصدگزارش شده بود.
س��ه عامل مهم که بازار امالک
را تحت تأثیر خود قرار می دهد
عبارتند از:
 ش�اخص اعتمادمص�رفکننده،
 نرخ بهرهک��ه درپایی��ن تری��ن
حدخوددرچنددههاخیرقراردارد
و
 -اشتغال زایی.
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Immigration-CANADA

آخرین اخبار
مهاجرتی
کبک و فدرال
برای سرمایه
گذاران

ای��ن افزای��ش تعداد
خرید و فروش نسبت
به ماه می سال گذشته
در تمام انواع امالک به
چشم می خورد.
امالک مسکونی تک
واح��دی ب��ا ف��روش
2959عدد ،بیشترین
افزای��ش را ()%13
از خ��ود ب��ر ج��ای
گذاشتند .این میزان
افزایش برای خانه های
چندواحدی %3 Plexو
برای کاندومینیوم % 2
گزارش شده است.
براساسشاخصقیمت
نی��ز متوس��ط قیمت
خانه های تک واحدی
وکاندومینیوم 3درصد
نسبت به ماه می سال
گذشته افزایش داشته
اند ،درحال��ی که برای
خانه های درآمدزا ( %2)plexافزایش
قیمت به ثبت رس��ید که این خود
نیزخبر خوبی برای عالقه مندان به
بازار امالک می باشدکه نه تنها بازار
فعال تر ش��ده بلکه قیمتها نیز سیر
صعودی تدریجی خ��ودرا ادامه می
دهند و همی��ن امرباعث اثبات این
نظریه می ش��ود که سرمایه گذاری

دربازارام�لاک مونت��رال هنوزه��م
سرمایه گذاری مطمئنی می باشد.
در ماه می امس��ال ،تمامی مناطق
جغرافیایی مونترال و حومه ش��اهد
افزایش در تعداد معامالت بوده اند.
منطق��ه  South shoreبیش��ترین
تعداد معامالت را ب��ا  % 13افزایش
داشته است.
این رقم برای ،%8 North shore
جزیره مونت��رال Vaudreuil- ، %6
 %5 Soulangesو الوال  %4ب��وده
است.
در تاریخ  31می  2009تعداد امالک
برای فروش بر روی سیستم MLS
نس��بت به تاریخ مشابه سال قبل 6
درصد افزایش داشته است■ .
________________

*برگرفته شده از س��ایت مشاورین امالک
مونترال بزرگ

امیرسام

با سال ها جتربه در خرید و فروش امالک
در مونتریال و حومه
>> پرداخت تا  %100هزینه محضر برای خریداران

Cell.: 514-702-2309
AMIR SAM

AFFILIATED REAL ESTATE AGENT
________________________

CENTURY 21 IMMOPLUS
1980 NOTRE DAME OUEST
MONTREAL ,QC.

www.amirsam.ca

کند و برای تایید
تنها راهکار :همبستگی و پایداری
نظ��ر خ��ود از
نمونه هایی چون
{>> ادامه از صفحه}5 :
خیزش می��دان «تیانانمن» چین یا
حکومت نظامیان در کره ش��مالی و
آب در نمی آید زیرا تنها توان بالفعل برمه بهره می گیرد.
پدیده ها را به حس��اب م��ی آورد و در این اس��تدالل -برغم ظاهر موجه
از توجه به ت��وان بالقوه باز می ماند .آن -خطاهایی آشکار وجود دارد:
انرژی هسته ای ،که سیدعلی خامنه نخستین خطا ناش��ی از عدم توجه
ای جنایتکار آن را «حق مسلم» خود به نیروی عظیم و خلل ناپذیر بالقوه
می داند -تا البد بتواند با آن سراسر موجود در خی��زش عمومی مردمی
دنیا را نیز به آشوب بکشد -نمونه ی است.
گویایی از این تبدیل توان بالقوه -که خطای دیگر این است که دانسته یا
در منطق ریاضی به حساب نمی آید -ندانسته بر اهمیت ضریب مقاومت و
پایداری چش��م می پوشد و در واقع
به توان بالفعل است.
منطق ریاضی می گوید که در نبرد صورت مسئله را ساده می کند .این
بین یک نیروی وحشی و تا بن دندان چشم پوش��ی موجب غفلت از این
مس��لح با مردمی پراکنده و سازمان نکته می شود که اگر ضریب مقاومت
نیافته ،اولی برنده و موفق می شود تا در خیزش مردم��ی چین یا برمه از
آرامش گورستانی را بر جامعه حاکم آنچه بود بیش��تر و باالتر می بود ،در

لحظه ای معین نیروی سرکوب -با
هم��ه ی قدرت فیزیک��ی اش -می
شکست و از بین می رفت.
نمونه هایی از این شکست و از بین
رفت��ن را می ت��وان در جنبش های
هندوستان ،الجزیره ،آفریقای جنوبی
و لهستان یافت.
نکته ی دیگر این که شکست در یک
نبرد ،به معنای شکست در جنگ و
نابودی نیروی بالقوه نیست.
آزادی خواهی و دموکراس��ی طلبی
در چین و کره شمالی و برمه اگرچه
س��رکوب و خاموش شده ،اما از بین
نرفته و آتش زیر خاکستری است که
هر دم می تواند زبانه کشیده و شعله
ور شود و بنیان نیروهای سرکوبگر را
بسوزاند و نابود سازد.
خیزش شگفت انگیز و قهرمانانه ی
مردم میهن ما در برابر نیروهای ظلم
و دروغ و جنایت ،حتی اگر سرکوب

ترجمه :کامی منفرد
باالخره ماه ژوئن را هم پش��ت سر
گذاشتیم و قدم به ماه ژوئیه میگذاریم
که در آغاز ماه نو ،روز کانادا را به همه
عزیزان تبریک میگویم و امیدوارم که
همه ما با سلیقه ها و عقاید مختلف
خود ،در نگاهداری صلح و آرامش در
این سرزمین جادویی بکوشیم.
Ministère de l`immigration et
des Communautés culturelles
) )MICCاع�لام نمود که در س��ال
ج��اری گزینه ه��ای مصاحبه برای
س��رمایه داران در پاریس (فرانسه)
انجام خواهد گرف��ت ،که این امریه
در حال حاضر به کلیه مش��مولین
داوطلب سرمایه گذار گزارش شده
است.
هدف از این عمل ارزیابی زمانی برای
به موقع به انجام رس��اندن مصاحبه
ها و مواجه نش��دن ب��ا غیبت ها و
همچنین کوتاه کردن زمان ،جهت
مصاحبه ها میباشد.
س��رمایه گذارانی که برای مصاحبه
به پاریس دعوت می ش��وند از اروپا،
آفریقا و خاورمیانه می باشند.
 MICCهمچنی��ن در برنامه های
آین��ده خود گنجانیده اس��ت که از
تاری��خ  27اوت ت��ا  8اکتبر ،2009
مصاحبه هایی را با سرمایه داران در
آنکارا (ترکیه) برگزار نماید.
مطابق ش��بکه انتخابی کبک که به
صورت امتیازبندی انجام میگیرد به
هر سرمایه دار این امکان داده میشود
که از هر یک هفته س��فر تجاری به
کب��ک ،دارای دو امتیاز بش��ود ،که
 MICCجدی��دا اعالم نمود که این
امتیازات فقط به سرمایه دارانی تعلق
خواه��د گرفت که دو س��ال قبل از
تقاضای مهاجرت ،به کبک مسافرت
نموده باشند.
این ش��رایط فقط ممکن است برای
آن گ��روه از س��رمایه دارانی که در
س��نین باالتری به س��ر میبرند و یا
دارای تحصیالت کمتری می باشند
و یا قادر به تکلم به یکی از زبان های
انگلیسی و یا فرانسوی نمی باشند،
مشکالتی ایجاد بنماید.
از آنجا که این موضوع برای سرمایه
گ��ذاران بس��یار مهم میباش��د که
حداکث��ر پنج امتیاز از یکی از موارد

ذکر شده را دارا بشوند ،ولی اگر این
س��فر ها بعد از تشکیل و فرستادن
پرونده انجام گرفته ش��ده باشد ،در
زمان مصاحبه مامور مصاحبه کننده
در ضم��ن مصاحبه اگ��ر از انگیزه و
تمایالت شما نس��بت به مهاجرت
راضی باشد ،این پنج امتیاز را به شما
خواهد داد.
کلیه مباحث مربوط��ه و بر آمده از
این موضوع به دولت ارسال شده که
آنها به نظ��رات و راه های مختلفی
که پیشنهاد شده را  ،با دقت فراوان
رسیدگی خواهند نمود.

نگاهی به برنامه مهاجرت به

کبک برای سرمایه گذاران
از ژانویه سال  ، 2009جمعا 1303
تقاضای مهاجرت از طریق سرمایه
گذاری به کبک رسیده است که 76
درصد آن از آسیا می باشد.

نگاهی به برنامه مهاجرت از
طریق فدرال

حد متوسط تقاضای سرمایه گذارانی
که سرمایه خویش را برای مهاجرت
به وزارت تابعیت و مهاجرت کانادا به
ثبوت رسانده و تقاضا نموده اند ،در
طول زمانی ژانویه تا ماه می 2009
شصت و پنج سرمایه دار در هر ماه
بوده است که در مقابل سال 2008
در همی��ن زمان این رق��م را 102
سرمایه دار نشان میدهد .
این گواهی میده��د که در مجموع
س��ال  %35 ، 2009س��رمایه دار
متقاضی کمتری را از س��ال 2008
دریافت نموده است.
به گزارش  CICکاهش چشمگیری
از هر دو طرف  ،چه بازگیری تقاضای
مهاجرت و چه مردودی پرونده ها به
چشم میخورد.
ناگفته نمان��د که تعداد زی��ادی از
س��رمایه دارانی که از س��ال 2007
پروندهایشان به جریان افتاده و هنوز
در جریان میباشد ،با تغییرات فراوانی
در امور مالیش��ان مواجه میباشند
و امکان آن اس��ت ک��ه بحران مالی
جهانی گریبانگیر آنها نیز شده باشد.
>> در زی�ر بعضی از س�ئواالت
پرسیده شده در سمینار آوریل
 2009به نظرتان می رسد:

 چگون�ه ی�ک س�رمایه گذارمیتوان�د تقاضای همس�ر دوم
خویش را نیز ب�رای اقامت دائم
اضافهنماید؟
 کلی��ه ازدواج هایی که در خارج ازمرز کشور کانادا انجام میگیرند ،در
هر ح��ال می باید ب��ا قوانین کانادا
مطابقت داشته باشند  ،حتی در لوای
قوانین شرعی اسالمی  .چون دارای
دو زن یا دو ش��وهربودن در قوانین
کاناداغیرقانونیمیباشد.
در قوانی��ن و در فرم ها و پرس��ش
نامه ها،گنجانیدنشرایطدوهمسری
بکلی ممنوع میباشد و طبق همین
ضوابط هر متقاضی که داشتن همسر
دوم خ��ود را پنهان نماید و گزارش
ننماید در صورت افشای آن به تخلف
از قوانین کانادا متهم خواهد شد.
 سئوال شده بود که اگر سرمایه گذاردارای دو همسر باشد چگونه میتواند
فرزندان خویش را که از همسر اولی
دارا میباشد ،به پرونده مهاجرتی خود
اضافه نماید ،در شرایطی که تصمیم
دارد فق�ط ب�ا همس�ر دوم خوی�ش
مهاجرتنماید؟

 اگ��ر ه��ر دو ازدواج تحت قوانینشرعی اسالمی باش��د ،و زمانی که
کودکان متک��ی به ای��ن ازدواج ها
باش��ند ،پدر آنها می توان��د با ارائه
س��ند طالق از همسر قبلی خویش
و مدارک کامل قانونی دال بر داشتن
حق قیمومت فرزندان تحت تکفل
خویش ،برای اقام��ت دائم فرزندان
خود اقدام نماید.
همس��ر مطلقه نیز میباید فرم های
مهاجرتی را پر نموده و با اعالم مجوز
قیموم��ت فرزندان خود به همس��ر
قبلی خوی��ش ،راه مهاجرت را برای
فرزندانش هموار سازد.
--------در پای��ان برای همه ش��ما عزیزان
روزگاری خ��وش ب��ا س�لامتی و
موفقیت آرزو می کنم؛ سعی کنید
که در همه حال دلتان شاد و لبتان
خندان باشد.
Maria Cottone, CCIC
www.mariacottone.ca
info@mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

تابستان گرم و خوش را با کتابخانه نیما جشن بگیریم

پیک نیک در پارک آنگرینیون

یکشنبه  26جوالی از ساعت  10صبح تا  7بعدازظهر
ش��ود ،تا همین جا ب��ه پیروی های
بزرگی دست یافته که مهم ترین آن
از بین بردن بنیان مش��روعیت نظام
والیت مطلقه فقیه در انظار جهانیان
است.
از ای��ن پس ،نظ��ام غاصب حاکم بر
میهن ما با هیچ ترفندی نمی تواند
مدعی داش��تن پایه های مردمی به
عنوان ارکان مشروعیت باشد.
کمترین تردیدی نیس��ت که مردم
صبور ،شریف و مسالمت جوی میهن
ما برن��ده ی این جنگ خواهند بود
حت��ی اگر در نب��رد کنونی به دلیل
برتری نیروهای س��رکوبگر شکست
بخورند .تحمل چنین شکستی طبعا
بس��یار ناگوار خواهد بود و احتماال
دوره ای از نومیدی و سرخوردگی را
در پی خواهد داشت.
اما ،سرنوش��ت جنگ را نتیجه یک
نبرد تعیین نمی کند و هیچ نیروی

سرکوبگری قادر به نابود کردن توان
بالقوه ی موجود در خیرش مردمی
نیست.
ف��زون بر ای��ن ها ،هن��وز نتیجه ی
این نبرد نیز معلوم نش��ده اس��ت و
مردم اگر بتوانند بر ضعف های خود
س��ازماندهی ،مالی و لجیستیکی-فائق آیند ،احتمال بسیار زیاد هست
که حتی نتیجه همین نبرد را نیز به
سود خود رقم زنند.
نکته ی دیگر توجه به چندی و چونی
آرایش نیروهای دو طرف در هر نبرد
اس��ت .در این مورد هرگونه تحولی
به سود مردم است زیرا احتمال این
که از نیروه��ای مردمی به نیروهای
سرکوبگر بپیوندند ،بسیار ناچیز و در
حد صفر اس��ت ،در حالی که عکس
آن یعنی ریزش نیروهای سرکوبگر و
پیوستن آنها به مردم احتمالی بسیار
قوی است ،که در حال حاضر نیز به

تمرد
صورت فرار سربازان وظیفه یا ّ
برخی از نیروهای بسیج و سپاه شاهد
آنیم.
و سرانجام این که یک جنگ می تواند
شامل نبردهای پرشماری باشد.
حکوم��ت غاصب و س��رکوبگر برای
حفظ موجودیت خود نیاز به آن دارد
که در تمام این نبردها پیروز شود ،در
حالی که برای مردم تنها پیروزی در
یک نبرد کافی اس��ت تا شیشه عمر
نظام را بر زمین زنند و خرد کنند و
تومار عمر ننگین آنرا در هم بپیچند.
در جنگ ناخواس��ته و نابخردانه ای
که نظام والیت مطلقه فقیه به مردم
ما تحمیل ک��رده ،برای دس��تیابی
به پیروزی و به شکس��ت کش��اندن
نیروهای سرکوب تنها راهکار کارآمد
همبستگی و پایداری است.
■

___ www.paivand.ca ___
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وست آیلند

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

------------------------------------------------------------------------.انسجامورضایتوخشنودیمشتریانمترادفاست، باکیفیتChristie’sنام
Christie’s Great Estate  وChristie’s تالش عمده
.بازاریابیوتضمینتعاملبرتربینآنان است،کمکبهباالبردندیدخریدارانوفروشندگاندرشناخت
 تنهامرکزمعامالتیبینالمللیبااستانداردهایعالیدررابطهباموازینمشخصChristie’sGreatEstate
.و نظارت دقیق بر بازار خرید و فروش و داشتن تجربه در معامالت امالک و مستغالت ُمعظم است
. در مونتریال برگزیده شده استChristie’s مفتخر است که به عنوان رابط ویژهProfusion Realty Inc
------------------------------------------------

Ville St-Laurent: $1 398,000
4-bdrms, 3+2 baths, gaz fireplace,
pool, A/C, 2 garages.

Ville St-Laurent: $950,000
4+2 bdrms, 3 ½ baths, wood fireplace, A/C, 2 garages.

19/99 : کباب کوبیده

 نان+ دو سیخ گوجه+  سیخ6
for take out only

FOR REN

T

4/99

Outremont: Beautiful open concept condo in prestigious building,
2 bdrms, 2 baths, garage, A/C.

Town of Mount Royal:
$549,000 Charming sunfilled
detached 2 bdrm cottage,

Cote des Neiges: Place Decelles .
$120,000. Big 3 ½ corner unit, 3rd
floor, near hospitals and university
of Montreal.

St-Sauveur: 6 lots for sale. from $75,000
to $105,000 *** Domaine de la Grande
Corniche*** Domaine blotti between les
monts St-Sauveur et Habitant. Ready for
construction.

for take out only

REDUCE

D

Beaconsfield: $469,000
Immaculate home, 3+1 bdrms,
3 ½ baths, fireplace

س
ـ
و
پ
ر

2/99 :هر پرس: چلو

Cell: (514)983-5415
_________________________
Maryam Khaleghi
ProFusion Realty RF
Couriter Immobilier Agréé
Enterprise independante et autonome

1361 Greene Avenue

Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
:و در پایان

Pierrefond: $499,000
4 bdrms, pool, 2 garages, 40,000 sf
of land/ Dividable

مریم خالقی

: دیزی

IRAN:
سیر تکاملی
،بشر
بر روی
دیواری در
خیابان
ولی عصر
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1834 Ste-Catherine W., Suite 301
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