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IC. Pacific Trading Inc.

___________
_____________________
 g gارسال ارز به ایران و برعکس Sharif Exchange

■ انتقال ارز از متامی شهرهای کانادا به متامی شهرهای ایران
و سایر کشورها ،و برعکس در کوتاه ترین زمان
■ مشاوره ختصصی اولیه در امور مهاجرت از طریق سرمایه گذاری
بدون کارمزد و اجنام خدمات تکمیلی بوسیله وکیل امور مهاجرت

259B Cote-Vertu

 g gتبدیلارزهایمعتبر
____________________

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

ارز

____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022,
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W., # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

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

www.ic-pacific.com
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!Ahmadinejad is NOT my President
همبستگی با ایرانیان در  ۷۰شهر دنيا

در روز  ۲۵ج�والی براب�ر
با س�وم م�رداد در ش�هر
خودت�ان ب�رای حمایت از
م�ردم ای�ران در محک�وم
کردن دولت ایران در برابر
جنایتهای ضدحقوق بش�ر
ملحق شوید .برای اطالعات
بیشتر و همکاری با سایت
زیر تماس بگیرید:

>> ص18 :

www.united4iran.org
>> ص18 :

GLOBAL ACTION: JULY 25
مقاومتتازهآغازشده!

مراسم پایانی تومار سبز در مونترال

>> ص4:

سرنگون باد خسرو شمیرانی!
زنده باد پیوند ،پشمک!

>> ص27 :

شهرهآغداشلو«:سنگسارثریامیم»
درسینماهای مونتریال از  24جوالی

>> 9

>> امیرکامران:خود کشی فجیع
هموطن در مونرتیال >> 17

هواپیمای مسافربری توپولوف با ۱۶۸
سرنشین سقوط کرد>> 3
مایکل و رای ما...
سیروس

>> 4 :

یحیـیآبادی

>> کبک/کانادا:

ع.ا .شادپور

حسین صمیمی

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

Ninous Givargiznia, BSc.
Agent Immobilier Affilie

RE/MAX

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

Office:
Res.

Cell. (514) 816-4080

مشاور امالک و مستغالت
 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9

ninousgivargiznia@hotmail.com

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, NDG

Cell: (514)827-6364
Bur.: (514) 364-3315

_____________________
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com

دکتر شریف نائینی
جراح دندانپزشک

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

6520 St-Jacques
Tel.: (514) 485-6000

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

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

علی شریفیان

7: >>Iran vs Iran

شهبازخنعی

بسویفروپاشی
>> 5:

2178 Ste-Catherine W.

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

GESTION FINANCIERE EXACTE
همایون خامتی

در مونتریال و South shore

فیروز همتیان

نکته های
فریدون
>> 26:

>> 24-25:

5Star I.P.M. Inc.

نینوسگیورگیزنیا

وحدت نسل ها
>> 27

حسین انصاری

>>10

11

 ص14 :

عطاهودشتیان

مدیریتمالی

خیانتدرامانت!

صرافی  5ستاره

مهندسیننفت

>> ص:

>> ترابی،میداف ،ارل جونز

دکترانصاری
---پزشکی22: >> ...

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
عضو دائمی کانون
مدیریت بازاریابی بین املللی

<<< پس
از ندا،
سهراب
را
کشتند!

خدمات حسابداری ،مشاور مالی و مالیاتی
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص ،شرکت ها و مشاغل
بصورت کامپیوتری ،تنظیم Business Plan
تاسیس و ثبت شرکت و اخذ وام تجاری از بانک ها
Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
)5253, Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon

شرکتجتاریخضر
انتقال ارز

 مشاوره مالی و ارائه کلیه خدمات

و سرویس های صادرات و واردات به ایران

 افتتاح  LCو تامین پیمان ارزی
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امر صادرات

Metro: Luciene l'Allier

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز
1006, De La Montagne, Suite 201,
Montréal, Qc H3G 1Y7
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029
Toll Free:1-866-989-2229
Email: info@khazarexchange.com
www.khazarexchange.com
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حمیراقاسمنژاد روانکاو

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

>> مشاوره و درمان:

پنجشنبهسیاهپوش

بیشماران به خیابان که سیه پوشانند
سوگواران به خون خفته سیاووشانند
شاد پوشند و بنوشند به شادی فردا
خلق کوشنده که امروز سیه پوشانند
نامشان زینت سردفتر آزادی ماست
این به خون خفته جوانان نه فراموشانند
رودها باز نگردند به سرچشمه ی خویش
چشمه سارند که پیوسته بهم جوشانند
حاصل جنبش ملی به یقین آزادی ست
دختران و پسران تا که چنین کوشانند
مرد و زن خون به جگر در پی فرصت بودند
شیخ پنداشت که دلمرده و خاموشانند
مژده ای میهن افتاده و برخاسته برنا هربار
در رهت پیر و جوان یکدل و همدوشانند
شاد بادی که ز خود جوشی این رستاخیز
دشمنانت ز شگفتی همه مدهوشانند
سایه ی شوم خالفت هم اگر هست هنوز،
هست فرشی که برآن باده خوران نوشانند!
صبح آزادی ما می دمد و می بینم :
دشت در دشت  ،گل و سبزه هماغوشانند
----------------پاریس :پنجشنبه  28خرداد 1388خورشیدی،
روز سوگواری ملی

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

هواپیمایمسافربری
توپولوف با ۱۶۸
سرنشین سقوط کرد
نعمت آزرم

)Homeira (Sedighe

مقامات ای��ران می گویند که تمام  ۱۶۸سرنش��ین
هواپیم��ای تهران  -ای��روان ک��ه در نزدیکی قزوین
سقوط کرد ،کشته شده اند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفته است که
در اثر س��قوط هواپیمای توپول��وف  ۱۵۴هواپیمایی
کاسپین ۱۵۳ ،مسافر و  ۱۵خدمه هواپیما جان خود
را از دست داده اند.
این هواپیما به ش��ماره پرواز  ۷۹۰۸در ساعت  ۱۱و
 ۳۳دقیقه صبح روز چهارشنبه  ۱۵ژوئیه ۱۶ ،دقیقه
پس از برخاس��تن از فرودگاه امام خمینی در جنوب
تهران ،در نزدیکی روس��تای جنت آباد قزوین دچار
سانحه شد.
به گفته شاهدان عینی ،این هواپیما در آسمان آتش
گرفت��ه و پس از برخورد با زمین منفجر و متالش��ی
شده است.
به گ��زارش خبرگزاری فارس ،هش��ت نفر از اعضای
تیم ملی ج��ودوی نوجوانان ایران به همراه دو مربی
در ای��ن هواپیما بوده ان��د .بنابراین گزارش ،این تیم
ک��ه قرار ب��ود روز  ۱۵م��رداد در مس��ابقات جهانی
مجارستان شرکت کند ،برای شرکت در یک اردوی
آمادگی عازم ایروان بود.
مس��عود مهاجر کارش��ناس حمل و نقل گفت که در
مدت کوتاه علت حادثه هوایی مشخص نمی شود .به
گفته او حتی کارشناس��ان هواپیمایی هم هنوز نمی
توانند حدس بزنند دلیل این حادثه چیس��ت .او در
ادامه افزود" :مش��کل ما در ای��ران محدودیت خرید
هواپیما است که نمی توانیم از همه جا انواع هواپیما
ه��ا را بخریم ،به همین دلی��ل هم تاحدود زیادی به
{>> ادامه در صفحه}3 :

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

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

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

NEW Price: $469,000
درخدمت هموطنان گرامی
________________
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

>> Cell.: (514) 571-6592

مسعود

نصر

2 bedroom condo
)in NDG (2006
1200 S.F., open concept,
2 bath, garage, locker,
5min. to Metro Villa-Maria
Asking 329 000$

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.
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خداحافظ مایکل:
وآنهمزمانیغریب!

ایران درتبوتابحتوالت...

مقاومتتازهآغازشده!

چش��م و گوش میلیون ها ایرانی ،پس از دو
دهه ،ب��ه روی واقعیاتی باز ش��ده که هرگز
آن را فرام��وش نخواهند کرد .هرگز در 30
سال گذش��ته ،در چنین وس��عت میلیونی
م��ردم ایران ب��ا چهره واقع��ی حاکمیت دو
دهه گذش��ته جمهوری اسالمی آشنا نشده
بودند.
بح��ث از میلی��ون ه��ا ایران��ی اس��ت ،ن��ه
روش��نفکران و سیاس��یون فع��ال ایران که
تاکن��ون هرچه می گفتن��د در محدوده ای
تنگ باقی می ماند.
تم��ام اهمیت تاریخی رویدادهای ناش��ی از
انتخابات  22خرداد در همین است و آینده
ایران را نیز همین ش��ناخت میلیونی مردم
ایران رق��م خواهد زد .م��ردم حتی تاکنون
نمی دانستند رهبر چند فرزند دارد ،و حاال
میدانند که فرزند دومش بزرگ چماقداران
است! آن نفرتی که در همین سه هفته اخیر
در سراسر ایران شکل گرفته ،حاال به سوی
هدف مشخصی شلیک می شود:

بیت رهبری!

شعار های س��الگرد  18تیر ،شعارهائی بود
که از دل این آگاهی و شناخت بیرون آمده
بود.
"مجتبی! بمیری -رهبری رو نبینی"!
"مرگ بر خامنه ای"!
اینها را روی دیوارها می نویس��ند ،وقتی به
راهپیمائی های س��کوت حمله می ش��ود،
س��کوت فریاد می شود و بربام خانه ها ،در
میان بانگ "الله اکبر" بصورت شعار سرداده
می شود .اینها کم است؟
به��ای زیادی ب��رای این آگاه��ی ملی داده
شده؟
انتخابات  22خرداد یک سونامی بود.
برج قدرت تبدیل ش�د ب�ه منارجنبان

اصفهان!
رئیس جمهوری که مانور س��فرهای استانی
م��ی داد و رهب��ر ای��ن مانورها را س��تایش
میکرد ،حاال دیگر تا سر خیابان پاستور هم
بعید است بتواند بدون دهها محافظ برود.
رئی��س جمهوری ک��ه رهبر مدعی اس��ت
63درصد رای آورده ،یعنی  24میلیون به او
رای داده ان��د ،از جمع کردن  50 - 40هزار
نفر در ته��ران  12میلیون عاجز ماند و تازه
آنهائی را ک��ه در میدان ولیعصر جمع کرد،
چماقداران همیشه در صحنه بودند! فرمانده
نیروی انتظامی روز  5ش��نبه گذشته گفته
بود مردم تظاهر کنندگان  18تیر را زیر پای
خودشان "له" می کنند.
کجا بودند آن مردم در روز  18تیر؟
در صف تظاهر کنن��دگان بودند یا در صف
"له"کنندگان سوار بر موتور سیکلت ها؟
کجاست آن  24میلیون رای ادعائی احمدی
نژاد؟ آنها را به خیابان و به تظاهرات به نفع
احمدی نژاد فرا بخوانند!
نماز جمع��ه ها چنان ف��رو ریخته که حاال
می ترسند مردم به هوای نماز به آنجا بروند
و یکبار انفجار تظاهرات از آنجا سر باز کند،
حصاره��ا از هم دریده ،ت��رس و یاس جای
خود را به جسارت و آگاهی داده ،کودتاچی
ها همه قدرت خود را نشان دادند و تظاهرات
 18تیر نش��ان داد ک��ه دیگر چیزی فراتر از
آنچ��ه در خیابان ها نش��ان دادند ندارند که
نشان بدهند.
و این از اش��تباهات ب��زرگ همه رژیم های
استبدادی ،در اوج ترس و وحشت است ،که
به یکباره همه نیروی خود را برای مقابله با
م��ردم به میدان می آورن��د و مردم با ادامه
مقابله و مبارزه خود ،در عمل می بینند که

قدرت همین مقدار است که هست!
و از آن پ��س راه ها و ابتکارات خود را برای
تقابل با این قدرت به کار می گیرند.
ابتکار دراینسوست و جمود در آنسو!
هم��ه ابتکارها ،درخیابان ها نیس��ت ،بر بام
خانه ها نیز خالصه نمی شود.
جنبش مقاومت منف�ی در ایران در حال
شکل گیری است .همان جنبشی که آزادی
هندوس��تان را بدنبال آورد .دهها پیش��نهاد
ابت��کاری را مردم به ه��م توصیه می کنند،
که از جمله آنها "اس��تفاده از همه وس��ائل
برقی خانگی" در آن زمانی اس��ت که رئیس
نامش��روع دول��ت در س��یمای کودتا ظاهر
شود.
چنان که برق تهران و بتدریج و با بکارگیری
همین ش��یوه در ش��هرهای دیگر برق قطع
شود و تلویزیون از کار بیفتد!
آن مقامی ک��ه با خبرن��گار گاردین گفتگو
ک��رده و ظاهرا مقام مطلع��ی در جمهوری
■
اسالمی بوده راست گفته:
همه چیز ،تازه آغاز شده! پیک نت

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

__________________________________________________
)1255 Phillip Square, Suite 601 (Montreal, Qc H3B 3G1
Tel.: 514-733-9176 Tel.: 514-652-7623

________________
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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یرالکلی

سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

>> کلیه امور حسابداری ومالیاتی >> مشاوره و ثبت شرکت ها
>>تهیهاظهارنامهمالیاتیشخصیوشرکتهابصورتکامپیوتری
(با تعینی وقت قبلی)
>> سرمایه گذاری وامور مهاجرت

•
•
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سیروس
یحیی آبادی
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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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___________

>> "گستره اقتدار آنها درست
درانتهای چماق هایی که
به دست گرفته اند ،پایان
مییابد"!
>> "ما اگر برویم ،جهان را نیز
با خود خواهیم برد"!
>> سنجیدگی رفتار و متانت
جنبش حتسین و اعجاب دنیا
را برانگیخته است.

___________

شهباز خنعی
snak1@live.ca

"دست خون آلود را
در پیش چشم خلق پنهان می کنند!
هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا
آنچه این نامردمان با جان انسان می
کنند".

(زنده یاد فریدون مشیری)

***
عبید زاکانی می گوید:
شخصی به جنگ می رفت ،نعره می زد و
تیز می داد .پرسیدند :چرا نعره می زنی؟!
گف��ت برای آن که دش��من را بترس��انم!
پرس��یدند :چرا تیز می دهی؟! گفت برای
ای��ن که خودم ه��م می ترس��م! حکایت
این عمله و اَکره س��رکوب وپرقیچی های
مزدور مقام معظم رهبری س��ابق اس��ت
که خودش گویی که ُحناق گرفته باش��د
چندین و چند روز اس��ت که صدایش در
نمی آید و معلوم نیس��ت در کدام سوراخ
موشی فرو رفته است!
پرقیچی ه��ای مواجب بگی��ر هم که گاه
و بیگاه می کوش��ند رجزی بخوانند تا به
یکدیگر قوت قلب بدهند ،کارش��ان از تیز
دادن گذشته و از پریشان گویی و فالکتی
ک��ه در لحن ش��ان موج می زن��د بخوبی
آشکار است که شلوار زرد کرده اند!
سردار رویانیان ،رییس پلیس راهنمایی و
رانندگی (؟!) می گوید:
"یک عده آش��غال می گوین��د این رهبر،
نظ��ام و قانون را باید تغیی��ر داد ،مگر ما
مرده ایم؟ مگر می گذاریم در این کش��ور
علی تنها بماند؟"!
سردار اس��ماعیل احمدی مقدم ،فرمانده
نی��روی انتظامی هم ُدرفش��انی می کند:
"واقعا کار زشتی است که مسؤالن کشور
را مته��م ب��ه دروغگویی و فس��اد کنیم...
نیروی انتظامی در روزهای اول با هدایت
اف��کار عمومی ،روش��نگری و ب��ا حداقل
توس��ل به خشونت و زور ،مردم را از صف

بهسویفروپاشی!

___ ___ www.paivand.ca

اغتش��اش گران ج��دا کرد .این داس��تان
گرچه با هزینه اما در مدت زمان کوتاهی
به پایان رسید"!
در ای��ن بازار م��کاره ی
رجزخوانی ،خالی بندی
و دروغگوی��ی ،ب��رای
جوری جنس توس��ل و
دخیل بس��تن ب��ه امام
زمان هم مشتری های
خ��ود را دارد :حج��ت
االسالم مقتدایی ،مدیر
حوزه علمیه قم و نایب
رییس جامعه مدرسین این حوزه ،با خرج
کردن از کیسه امام زمان می گوید:
"انتخاب��ات اخیر ریاس��ت جمهوری مورد
تایی��د امام زمان و پروردگاراس��ت و هیچ
مشکلی درآن راه ندارد ...اعتقاد به والیت
فقی��ه یعنی اعتقاد به کس��ی که حرف او
حرف امام زمان است"!
سردار سرلشگر فوق س��نگین وزن ،سید
حس��ن فیروزآب��ادی ،رییس س��تاد کل
نیروه��ای مس��لح ،در نام��ه مضحکی به
امام زمان ،که دس��تمایه طنزپردازان قرار
گرفته ،می نویسد:
"مهدی جان! در  30خرداد  30 ،88خرداد
 60را بازسازی کردند .با تخریب ،کشتار و
آشوب به پایگاه های بسیج و مسجد خدا
یورش آوردند ...به پای مصنوعی و س��ینه
خس��ته جانبازان و حتی بانوان و کودکان

رهگذر هم رحم نکردند و منافقان س�لاح
های اهدایی امریکا و اس��راییل و انگلیس
را به س��وی مردم ش��لیک کردن��د ،تا به
خیال خ��ام خود ب��ا کمک رس��انه های
بیگانه ،ناجا و بس��یج را متهم کنند .غافل
از این که مس��ؤوالن با حکم��ت و تدبیر،
بکار بردن س�لاح را بخاطر پیش��گیری از
هرگونه آس��یب به مردم منع کرده بودند
و نیروهای حافظ امنیت هیچ گاه سالحی
در دست نداشتند و به کار نبردند"!
این س��ردار  200کیلوی��ی ،که وزن جثه
و مغزش با هم تناس��ب معک��وس دارند،
ابلهانه می پندارد که اگر با توسل به دروغ
–آن هم خطاب به
امام زم��ان!– وزن
سنگین خود را روی
کفه ترازوی والیت

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

ده به ده ،پرچم خشم است که بر میخیزد
مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است
ت�ا گل خون�ی فری�اد در ای�ن باغس�تان
ساقه از ضربهی شالق زمستان سرخ است
وحش�تی نیس�ت از انبوه مسلس�ل داران
تا در این دشت غرور کینه داران سرخ است

با تو سرسبزی از ایثار سیهپوشان است
ای مسلط! دستت از خون شهیدان سرخ است

Cell.: (514) 573-9128
	•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

اشخاص و شرکت ها

نازگل فالح طوسی

خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است
آری از خون ،پهنهی برزن و میدان سرخ است

اسفندیارباهری

; ;تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

خانهی سرخ

رو سیاه است اگر این شب مردم کش بد
تا دم صبح وطن سینهی یاران سرخ است

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

)&Tel.: 514 692 TAXE (8293

فقیه بیاندازد ،می تواند آن را س��نگین تر
کند ،در ادامه نامه خود به "مهدی جان"
می نویسد:
"بعض��ی فکر م��ی کنند که اگ��ر علیه ما
شعار بدهند ما کوتاه آمده ،جا می زنیم و
عقب نشینی می کنیم .اما ما آمده ایم که
جانمان را فدا کنیم"!
پهل��وان پنب��ه ای دیگر ،س��ردار عبدالله
عراقی ،فرمانده س��پاه محمد رسول الله،
رجزخوان��ی اش در تضاد کامل با ننه من
غریب��م های س��ردار فیروزآبادی اس��ت:
"اغتشاش��ات اخیر یکی از بی سابقه ترین
اغتشاش��ات س��ال های اخیر بود .ما تنها

 30درص��د از توان بس��یج را برای مقابله
با آنها به کار گرفتیم .شورای امنیت ملی
ماموریت س��رکوب را به سپاه و بسیج داد
و مجموعه س��پاه تهران ب��زرگ به عنوان
بازوی اجرایی س��پاه در ته��ران ،در کنار
بسیج و نیروی انتظامی وارد صحنه شد"!
سردار حس��ین همدانی ،جانشین فرمانده
نیروی مقاومت بس��یج هم در بیاناتی ،که
نشان می دهند مغزش چندان بزرگ تر از
سردار فیروزآبادی نیست ،می گوید:
"آنقدر
{>> ادامه در صفحه}29 :

NOTAIRE-NOTARY

ایرج جنتی عطایی

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

PAYVAND: Vol. 15  No.908  July 15, 2009

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

5

ing ol
v
i
o
Dr Sch

>>
>>
>>
>>

12 hrs Driv
ing + Car fo
$300.00 +
 r examtax.
2 hrs Drivin
g + car: ex
)(Langulier
am area
$90.00
2 hrs Drivin
g + car: ex
(Longeueil
am area
) $85.00
2 hrs Drivin
g + car - ex
(Henry Bo
am area
urassa) $80
.00

& (514) 621-3456
________________________
C.P. 63597 Van Horne

Plamondon

Montreal, QC H3W 3H8
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ایران :اعتراض...
بعد از ندا ،حاال سهراب...
برای متوقف کردن ماشین
کشتار حکومت ،تالش های
بیشتری الزم است

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

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

www.centrecsai.org
با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامهرسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
ساعات کار:
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
>> دوشنبه تا جمعه
پرداخت هزینه ناچیز)
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته
جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
__________________________________
سیب چینی و غیره
Centre Social D’Aide Aux Immigrants

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953
>> پخـــش وسیع <<

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

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

Solidarité avec l'IRAN

به دفع��ات تاکی��د کرد
که مردم ای��ران ،زنان و
جوانان ایران ،چش��م به
راه آن چ��ه هس��تند که
ه��م میهنانش��ان در خارج
از کش��ور برای حمای��ت از آن ها
و رس��اندن ص��دای مظلومی��ت و
آزادی خواهان��ه اش��ان ب��ه گوش
جهانی��ان ،انجام م��ی دهند .این
روزه��ا هر پیامی ک��ه از ایران می
رس��د ،محتوایی کم و بیش مشابه
همی��ن گفته دارد :ی��اری هر چه
گس��ترده تر به مبارزه ی دشواری
که مردم ایران درگیر آن شده اند
و ساختن پشت جبهه ای آن قدر
گس��ترده که جهان هر چه رساتر
ص��دای این مبارزه و فریاد نداها و
س��هراب ها را بشنود و به حمایت
های هرچه بیشتر از میهن و مردم
ما برخیزد.
ایرانیان خارج از کش��ور ،پا به پای
هم میهنان خود در ایران ،در این
روزها بسیار کوشیده اند ،برخی از
آن ها شبانه روز زحمت کشیده اند
تا دیوارهای ضخیم سانس��وری را
که بر گرداگرد ایران کشیده شده،
بش��کنند و افکار عمومی جهانی،
س��ازمان های بین الملی ،و دولت
ه��ا را متوجه ی وضعیت دش��وار

514

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

اخبار روز ۱۲ :ژوئیه ۲۰۰۹
بعد از ندا ،سهراب را کشتند،
س��هراب اعراب��ی زاده ،جوان ۱۹
ساله .نداها و سهراب های دیگری
را هم کش��ته اند ،که ما هنوز نمی
دانی��م .در س��رزمینمان ،ب��ا یکی
از وحش��ی تری��ن و خونخوارترین
حکوم��ت ها مواجه ش��ده ایم .آن
چه که تا ب��ه حال دیده ایم ،فقط
نوک کوه یخ است .می گیرند ،می
برند ،می زنند ،در هم می شکنند
و می کش��ند و با تهدید و سانسور
شدیدی که برقرار کرده اند ،مانع
از انتش��ار اخبار جنای��ات روزانه و
تکان دهنده ای می ش��وند که در
حال ارتکاب آن هستند.
ن��دا و س��هراب ،س��مبل جنبش
امروز مردم ایران هستند .جنبش
زن��ان و جوانان .زن��ان و جوانانی
که هی��چ نمی خواهند جز زندگی
ش��رافتمندانه .آن ها برای آزادی
به پا خواس��ته اند و حاال که به پا
خواس��ته اند ،دیگ��ر نمی خواهند
قربانیان خاموش
اس��تبداد باشند،
شاید دیگر نمی
توانن��د .وقت��ی
حتی ب��رای یک
روز ،رویاهای��ت
را در دس��ترس
دی��دی ،دیگ��ر
سخت است دل
کن��دن از ای��ن
رویاها!
هیجده��م تی��ر
م��اه ،نقط��ه ای
تعیی��ن کنن��ده
ب��ود .نداه��ا و
سهراب ها نشان
دادند ک��ه قصد
ندارن��د تس��لیم
دیکتاتوری شوند.
نش��ان دادند که
م��ی خواهن��د
راهی را که آغاز
کرده ان��د ،تا به
آخ��ر بپیمایند و
نش��ان دادند که
می توانن��د .این
راهی اس��ت که
آن ه��ا انتخ��اب
کرده اند ،و شاید
به ای��ن انتخاب
مجبورشان کرده
اند.
روز گذشته خانم
شیرین عبادی در
جلسه سخنرانی
در ش��هر کل��ن،

Vendome:
Bus 105

6

مردم و میهن ما کنند .از جهانیان
بخواهند تا با هر وسیله ای که می
توانند حکوم��ت در ایران را تحت
فشار قرار دهند برای اینکه کشتار
و جنای��ت علیه مردم ما را متوقف
کن��د و به خواس��ت ه��ای آن ها
تمکین کند.
خبرهای��ی که از ایران می رس��د،
نش��ان می دهد که هم��ه ی این
ت�لاش ه��ا هن��وز کافی نیس��ت.
جنبش آزادی خواهان��ه در ایران
ادامه دارد ،جنایت و کش��تار ادامه
دارد و ما هنوز در اول راهیم.
م��ا بالفاصل��ه بع��د از س��خنرانی
علی خامنه ای ،و اعالم س��رکوب
مخالفان ،ایرانیان خارج از کشور را
به «اقدام عاجل» برای جلوگیری
از س��رکوب و کشتار فرا خواندیم.
بع��د از این فراخوان« ،ش��نبه ی
خونی��ن» روی داده اس��ت ،نداها
و س��هراب ها کش��ته ش��ده اند و
سرکوب ابعاد غیرقابل باوری یافته
اس��ت .هنوز به ت�لاش و زحمت
بیشتری نیاز داریم:
{>> ادامه در صفحه}13 :

شیراز

رستوران
بامدیریت

خدیجه
سیاح
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ایران رویاروی ایران...
Iran vs. Iran

بعد از سی
سال...
این روزها!
علی شریفیان

Sharifiancanada@yahoo.com

(مونتریال)
(روزنامه نگار آزاد)
برای پیوند (مونترال)
بعدازظه�ر گر ِم گرفته و دم
کرده ای از روزه��ای بالتکلیف و
بلغم��ی م��زاج تابس��تان مونترال
اس��ت 19 .تیرم��اه  ،1388ی��ک
روز بع��د از دهمین س��الگرد 18
تیر ،س��الگرد خیزش دانشجویی
در ایران اس��ت .حدود یک ماه از
انتخابات  22خرداد می گذرد .در
این روزها و ش��ب هایی که تا به
اینجا رسیده ،با خود در اندیشه و
کشمکش بوده ام .در این اندیشه
که
«چطور شد که به اینجا رسیدیم؟
و داری��م ب��ه کج��ا م��ی رویم و
چگونه؟»
ایرانی��ان این بار بع��د از بیش از
صد سال که از انقالب مشروطیت
گذشته بعد از چند نوبت ناکامی،
دوب��اره ت�لاش ت��ازه ای را برای
رس��یدن به «آزادی» شروع کرده
ان��د .آیا این ب��ار ای��ن راه و کار،
کنش و کوش��ش ها ب��ار و ثمری
خواهد داد؟
اگر بخواهم هم با همه احس��اس
و احوال��م و هم با درک و بضاعتم
از آنچه در تاریخ ایران گذش��ته-
که خود یک روی��داد بزرگش را،
انقالب  1357را ش��اهد بوده ام–
بنویس��م ،ناچ��ارم در کن��ار همه
امی��دی که اینروزها در همه جا و
همه کس موج می زند ،باید اعالم
کنم که این روزها هم امیدبخش
و هم نگران کننده اند.

هرکسی از ظن خود شد
یار من

ما ایرانیان -دست کم بیشماری از
ما که بیش��نه ما هستند -حافظه
تاریخی نداریم .انگاری همین سی
س��ال پیش بود -کلیشه «همین
دیروز بود» خیلی نخ نما ،متروک
ش��ده با اینکه هنوز منسوخ نشده
اس��ت!– پس باید به ی��اد خود و
همگان بیاورم ک��ه «انگار همین
سی س��ال پیش بود» که جزیره
ثبات ایران شاهنشاهی به ناگهان
در آبهای اقیانوس��ی هفت جوش،
چون زورقی شکسته با چند آی و
هوی و چند ماهی تظاهرات پرشور
اما کور و کر و گیج و بی هدف در
غلتید وغرق شد .پاروزنان زورقی
که هزار س��وراخ داش��ت؛ پهلوان
پنبه هایی که بیش از  50س��ال،
در تم��ام دوران پهلوی ها ،مدعی
بودند که پاروزنان کم تایی هستند
و خود را با «رستم دستان» همتا
می دانستند ،زودتر از زورق بان و
مدتها پیش از غرق ش��دن آن به
چاک جاده زده بودند.
زورق بان هم که با دلی شکس��ته
و چ��ون گن��گ خواب دی��ده ای
چندی پیش از«ف��رار» ناگزیرش
در جعبه ج��ادو اعالم کرده بود«
صدای طوفان و امواج خروش��ان»
مردم را ش��نیده است،دیگر جایی
برای ماندن نداش��ت« :خود کرده
و ما ک��رده را تدبیر چیس��ت؟!»
درست خواندید «خود کرده و ما
کرده!»

آن کس که ب��اد می کارد ،توفان
درو م��ی کن��د .زورق ب��ان آن
برداشت کرد که خود کاشته بود.
ما چه کردیم؟
انگار همین سی سال پیش بود...
هر س��وراخ کوچ��ک و بزرگ ،هر
گوشه در سرسراهای دانشکده ما
و هر دانشکده
و ه��ر جا که
می رفتی به
فتح گروهی
درآمده بود و
همه مدعی...
مجا هد ی��ن
اس�لام ناب
محم��د ی . . .
طر ف��د ا ر ا ن
خف��ه ک��ردن طبق��ه کارگ��ر...
طرف��داران چپ��ه ک��ردن طبقه
کارگ��ر ...تراز نوین��ی های کهنه
ش��ده و زنگ زده طرفدار رهایی
زحمتکش��ان از «راه باری��ک ب��ه
شمال دور»* ...طرفداران باشگاه
س��المندان جبهه ای که دیگر نه
جبهه بود و نه ملی و هیچ نشانی
از ب��زرگان بزرگ��ش نداش��ت و
همینطور دست و پا زنان ،گذشته
ه��ا را غرغره میکردند و ...دیگران
و دیگران��ی ک��ه تاری��خ و م��ردم
خودش��ان را نمی شناختند .همه
و هم��ه برای «عدال��ت خواهی»،
«آزادی» و «استقالل» مام وطن،
شمشیر برکشیده به میدان آماده
بودند.
ش��وربختانه بس��یاری از ای��ن
شمش��یرهای از نی��ام برکش��یده
چوب��ی بودن��د ،ش��ماری از این
شمشیرها زنگ زده و شماری که
برق و جالیی داش��تند ،در دست
«دون کیش��وت» های��ی بود که
برای جنگ با سایه «آسیاب های
بادی» در هوا می چرخیدند!
درآن ه��ای و ه��وی و جنج��ال
هیچکس ،هیچک��س دیگر و نظر
دیگ��ری را بر نم��ی تابید  ...همه
حرف می زدند،
پن��داری گ��وش ها پر از س��رب
مذاب بود ،همه دهان شده بودند
و هیچک��س نمی ش��نید ...همه
(بسیاران بیش��مار) تنها با شور و
بی هیچ ش��عور و اندیشه روشنی
راهی را رفتند؛ راهی را با ش��تاب
خلس��ه وار درنوردیدن��د ک��ه به
دوازده فروردین  1358رسید!
«جمهوری اسالمی:
آری یا نه»!؟
از این ابلهانه تر نمیشد!
اس�لام ،پیون��دی ب��ا جمهوریت
نداش��ته و ندارد و جمهوریت هم
که با اس�لام ،نس��بت بال نسبتی
دارد .ام��ا حتا مارکسس��یت های
طرفدار آزادی زحمتکش��ان از راه
باریک به شمال دور هم با انتشار
اثری تاریخی اعالم کرده بودند:
«خمینی رهبر ماست!»
لشکر دهها هزار نفری -جز شمار
بس��یار ان��دک ش��ان -آخوندها،
مالیان و یا محترمانه تر روحانیون
سالها مفت خورده و از وجوهات «
روضه خوانی » « ،خمس و زکات
» و جاری کردن «صیغه عقد دائم
و موق��ت» و ...خوب فربه ش��ده،
آماده بودند و با موج س��واری که
در تاریخ کم نظیر اس��ت ،همه را
کیش و مات کردند .آنها اندیش��ه
ورزان کم س��واد و جان بر کف را
با دو سه حرکت ساده با ُ
«خدعه»
و« تقیه» امام شان و با پررویی و
وقاحتی مثال زدنی ،کیش و مات
کردند! هزینه گزاف این شکس��ت
خود خواس��ته و یا خود ناخواسته
را اندیشه ورزان ناپخته ،خود این
ش��یفتگان آزادی جان بر کف ،با
جان خود و در گس��تره پهناورتر
آن «م��ردم ای��ران» پرداختند و
هنوز هم دارند می پردازند.

___ ___ www.paivand.ca

«وحد
ت
ک
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»
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انسان
حیوانی سیاسی است!

هربرت مارکوزه ،فیلسوف معاصر*
بعد از تعریف های بسیاری که از
انسان ش��ده ،آورده است« :انسان
حیوانی سیاسی است».
ای��ن را آوردم ک��ه یاد آور ش��وم
حتا اگر م��ا – هر یک از ما – در
ای��ن روزها و یا ه��ر زمان دیگری
نظارگرانه کنار بنشینیم ،این هم
خود یک گزینه و کنش و حرکت
سیاسی است.
باال تر نوش��تم در باره رویدادهای
ای��ن روزها ه��م ش��ادمانم و هم
«می ترسم و دل نگرانم».
چرا؟
برای اینکه شوربختانه بسیاری از
آنچه همین س��ی سال پیش و از
آن زمان تاکنون به مناسبت های
مختلف ش��اهدش ب��وده ایم ،نه
شاید به همان شدت اما به نوعی
و در شکلی دیگر در گذر است.
«وحدت کلمه» اسم شب یکی
از این امور مش��ابه است! بسیاری
می گوین��د و اینگونه توجیه می
کنند که «باید با مردم  ...با مردم
ایران حرکت کرد».
بسیار خوب  ...اما باید تا هزینه ها
بیشتر نشده چند نکته اساسی را
روشن کرد.
بای�د س�نگ هایم�ان را وا
بکنیم.
هم��ه م��ی دانی��م اوض��اع ایران
در همه این س��ی س��ال «آتش
زیر خاکس�تر» ب��وده و حاال با
«کودت�ای عی�ان» انتخابات��ی
بوسیله حکام اس�لامی این آتش
زبانه کش��یده اس��ت .میر حسین
موسوی و مهدی کروبی تا به اینجا
میدان دار ب��وده اند و با حرکاتی
«افتان و خی��زان» و با فاصله ای
پی��دا ،بدنبال مردم آمده اند  ...اما
نمی شود خود را به کری و کوری
زد .ه��ر دوی این اص�لاح طلبان
باره��ا در بیانیه ه��ا ،در گفتارها
و همینط��ور در عملکردهایش��ان
به روشنی خواس��تار اصالح نظام
اسالمی شده اند .پس آن گروهی
که ب��ا ای��ن اصالح��ات موافقند
و آن را ب��ا توجه به س��ابقه س��ی
س��اله رژیم اس�لامی ممکن می
دانند ،حق دارند بر حسب فهم و
درکشان با آنها همراهی و همدلی
کنند؛ تا خ��ود ببینند نتیجه چه
خواهد شد.
ام�ا تکلی�ف بقی�ه ،آن گ�روه
که طرف�دار «جدای�ی دین از
سیاست هس�تند» و خواستار
حکومتی س�کوالر و برکناری
کام�ل حکوم�ت اسلامی
هستند ،چیست؟
اصل و اصول و اساس دموکراسی
و تجرب��ه می گوید ک��ه آنها هم
برحق اند راهی را که درس��ت می
دانند ،پی بگیرند.
در ای��ن می��ان و با ای��ن ترتیب
هیچکس نمی تواند (مثل محسن
مخملباف) و بر اساس اصول اولیه
دموکراس��ی حق ندارد از س��وی
همه و تا ب��ه آنجا که امروز نمونه
هایی از آن را م��ی بینیم و دیده
ایم از جان��ب مردم ایران در هیچ
مجم��ع رس��می و یا غیررس��می
بیانیه بدهد.
هیچک��س نبای��د به خ��ود اجازه
دهد و این مس��ئولیت بزرگ را بر
عهده بگیرد و ب��ه دیگران بگوید:
«چ��ه باید ک��رد و چگونه»؛ همه
می توانند آنچ��ه در نظر دارند به
دیگران عرضه کنند و در مقابل راه
و روش طرف و طرف های مقابل
و به استدالل آنها هم گوش دهند
و همه یکدیگر را خوب بشنوند.
«مرغ یک پا ندارد».
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آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

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

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frère André
)(Square Phillips

Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

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

Cell.: 514-651-4726

>> پخـــش وسیع <<

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

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!
همراهی و احتاد برای
رسیدن به«آزادی»
این ام��ر آنگونه که تاریخ نش��ان
داده امری بسیار حیاتی و ضروری
برای رس��یدن ملت ه��ا به آزادی
بوده است.
ب��رای ما ه��م الزم اس��ت ن��ه با
«وحدت کلمه» که با رس��یدن به
موافقت های معقول و دموکراتیک
ب��ه «وح��دت عم��ل» معی��ن در
ش��رایط مشخص و با هدف روشن
برس��یم و آنگاه اگر ب��ا هم موافق
بودیم در حرکت ه��ای اعتراضی

و یا هر اقدام الزم دیگری دس��ته
جمعی اما با اس��تقالل اندیش��ه با
همراهی و اتحاد برای رس��یدن به
آزادی ،ش��رکت کنی��م و بر محور
اصولی توافق ش��ده و روشن با هم
حرکت کنیم.
آیا این ب��ار می توانیم ب��ا نظر به
گذشته و تجربه های تلخ و هزینه
های سنگینی که داده ایم با توجه
به «گذش��ته که چ��راغ راه آینده
اس��ت» به روی��ای آزادی پس از
بی��ش از یک قرن که به دنبال آن
بوده ایم ،برسیم؟
چنین باد!

_________________
پ.ن:.
* این عبارت،عنوان نمایشنامه ای
از«ادوارد باند» نمایش��نامه نویس
انگلیس��ی اس��ت و از او وام گرفته
شده است.
* فیلس��وف و جامع��ه ش��ناس
آمریکای��ی آلمان��ی تب��ار (1979
–  )1898از اعض��ای اصل��ی
مکتب فرانکفورت .کتاب «انس��ان
تکس��احتی» مارکوزه به فارس��ی
ترجمه شده است.
-------- 10ژوئیه  19 – 2009تیرماه
 ،1388مونترال – کانادا
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ایران ....

ما دوباره سربلند شدیم!

به دستگیرشدگان دوباره سر خود را هرگاه بتوانند ،دست
پی��ش را میگیرن��د
االهه بقراط وارد میآورن��د تا
میخواس��تم درب��اره ،ب��ه ق��ول بتوانن��د آنه��ا را بلند می کنیم و به که پس نیفتند .حال
آنکه در شرایط فعلی
اس��ماعیل نوری ع�لا« ،وقاحت» محک��وم
کنن��د .جهانمیگوییم:
که ایس��تادگی مردم
برخی مشوقان شرکت در دهمین حال آنکه کسانی
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری ک��ه در انتخاب��ات درستفهمیدید ،ای��ران به پش��تیبانی
یکپارچه نی��از دارد،
اس�لامی بنویس��م که تو گویی با ش��رکت کردن��د،
احتس��اب دقیق رویدادهای پس خیل��ی س��اده ،ماایرانیهستیم! واقع��ا ه��م کم��ی
«وقاحت» میخواهد
از  ۲۲خ��رداد ،هم��گان را به پای رفتن��د رأی دادند
صندوقه��ای رأی ف��را خواندند تا احمدین��ژاد برود و موس��وی تا هر بار برای اثبات نقش بیبدیل
تا س��بب خیزش مردمی ش��وند! بیای��د! در هیچ جای دنیا کس��ی خود بر آنچ��ه در ایران میگذرد،
رأی نمیده��د ت��ا خی��زش نفی تحریمکنن��دگان را به میان
و انق�لاب ش��ود! خ��ود این کشید .آن هم در شرایطی که یک
ما نه با برنامه امتی،
«مفس��ران» نی��ز تمام��ی واقعیت آش��کار را نمیتوان انکار
تحلیلها و محاسبههایشان ،کرد :گذش��ته از آنکه امکان ندارد
نه با شعار محو
که خوش��بختانه نمیتوان از کس��ی را بیابید ک��ه رأی ندادن
اسراییل ،نه با ناسزا به اینترن��ت محوش��ان کرد ،بر خود را اش��تباه ارزیابی کند ،ولی
روی رفت��ن احمدینژاد دور کم نیستند کسانی که رأی دادن
دمکراسی و لیبرالیسم ،میزد .اش��تباه آنها اما نشان خود را که فلهای به حساب رژیم
میده��د که آنها نه حکومت ریخته شد ،اشتباه میشمارند.
نه به اتکای دشمنی
را شناخته بودند و نه جامعه آنچه پس از  ۲۲خرداد پیش آمد،
با اروپا و آمریکا،
را ،و آنق��در در واقعیتهای دقیق��ا در جه��ت تصحیح همین
خودساخته غرق شده بودند اشتباه است.
بلکه با ایستادگی
که نتوانستند دامنه سازمان در واق��ع ،ای��ن رأی نب��ود که از
ستایشبرانگیز نسلهای یافت��ه حرکتی را که بس��ی دست رفت ،تهمانده اعتمادی بود
پیش از چهار سال پیش آغاز که هنوز در برخی وجود داشت .و
پرشور و آرزومند،
شده بود ،و قرار بود به گفته این آرزو نبود که نقش بر آب شد،
کیه��ان تهران به نام «ملت» پنداری بود که هرگز نمیتوانست
دوباره سربلند شدیم!
«کار را تمام کند» دریابند .در چهارچ��وب ای��ن رژی��م ب��ه
ولی آنها حاال که نمیتوانند واقعیت بپیوندن��د .رأیدهندگان
شکس��ت چندب��اره فک��ر و برخ�لاف تحریمکنن��دگان ای��ن
اینان که همواره حتی اشتباهات عمل خ��ود را مانند همیش��ه به را نمیدانس��تند .اکن��ون اما این
ش��ناخت و محاس��به خ��ود را گردن تحریمکنن��دگان انتخابات آگاهی به بهایی سنگین و خونین
ت خویش بیندازن��د ،به جای آنکه مش��وق به دس��ت آمده اس��ت و به همان
نیز به حس��اب فضیل�� 
مینویس��ند ،نمیدانند اتفاقا این وحدت عمل بینظیری باشند که نتیجهای دارد منجر میش��ود که
همان اتهامی است که این روزها ایرانی��ان را در داخ��ل و خارج به تحریمکنندگان میخواستند:
بحران مشروعیت نظام!
کیهان ته��ران و وزارت اطالعات پیکری واحد تبدیل کرده اس��ت،
{>> ادامه در صفحه}11 :

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

نامنویسی ترم پائیزی 2010-2009

مرکز آموزشی بزرگساالن گالیله

به نام خداوند بخشنده مهربان

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

gتهیه و تنظیم اظهارنامه 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
------------------------------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
514-247-1732
(450) 637-7078
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

_______

منایندگان
پارملان
بایدشفاف
سازیکنند

هزین��ه ه��ای غیرعلن��ی
مقامات سیاس��ی در بس��یاری از
کش��ورها ،مورد گفتگو و سوءظن
رس��انه ها و مردم قرار می گیرد و
گاهی هم شایعاتی مبنی بر زیاده
روی ه��ا و اس��راف کاری چنین
مقاماتی ورد زبان هاست.
کمتر اتف��اق می افتد که حقیقت
امر برای همگان آشکار شود.
اخیرا ،در مورد هزینه نمایندگان
پارلم��ان کانادا ه��م گفتگوهائی
در گرفت��ه و س��رمقاله گازت 12
ج��والی هم ب��ه همی��ن موضوع
اختصاص یافته است.
در س��وتیتر مقاله از جمله چنین
آمده است:
«علیرغ��م غرولنده��ا ،نمایندگان
تمام اح��زاب در پارلم��ان کانادا
هزینه ه��ای  128میلیون دالری
خود را از دی��د مالیات دهندگان
پنهان می دارند .اما حاال این سد
شکس��ته می ش��ود یا دست کم
ترک برمی دارد».
در متن مقاله چنین می خوانیم:
موضوع مربوط است به پول هائی
که به مصارفی از قبیل کارمندان
اداری ،بعض��ی مس��افرتها ،آگهی
ها و مقادی��ر محدودی هم جهت
پذیرائ��ی ه��ا می رس��د .پارلمان
کان��ادا خ��ود دارای ی��ک دای��ره
خصوصی برای رس��یدگی به این
قبیل صورت حساب هاست .ولی
هرگز جزئیات امر به آگاهی عموم
نمی رسد .بازرس کل ،شیال فریزر،
خواسته است رس��یدها را ببیند.
ول��ی هم او و هم م��ردم با جواب
های سر باال مواجه شده اند.
تمام نمایندگان پارلمان به مردم
گفته اند:
البته این پول مال شماست ،ولی
به شما نمی گوئیم در کجا مصرف
می شود!
در کب��ک هم وضع به همین قرار
است.

ش��دن
افش��اء
هزین��ه های رس��وا
کنن��ده نماین��دگان
پارلم��ان انگلیس در
به��ار گذش��ته موجب
بازپرداخ��ت های ش��رم
اس��تعفاها،
گینان��ه،
محرومیت ه��ا از انتخاب
مج��دد و حتی تحقیقات
جنائی گردید .تا آنجائی
ک��ه ما (مقاله نویس) می
دانیم ،در اینجا تجاوزاتی
در ای��ن مقی��اس نبوده
اس��ت .اما ما چرا نبای��د بدانیم؟!
چند نماینده پارلمان معتقدند که
مردم می توانند تا حدودی اطالع
داشته باشند.
روزنام��ه تورنت��و -اس��تار ب��ا 37
نماین��ده بط��ور انف��رادی تماس
گرفت��ه و جویای اطالعات ش��ده
است.
نویس��نده مقال��ه از نماین��دگان
دولتی (کنس��رواتورها) با عبارت
موهنی ی��اد کرده و می نویس��د
آنان ،با پیروی از (دستور از باال)،
گفتند به مردم چیزی نگو!
«نیو دموکرات» ها و «بلوکیست»
ه��ا هم س��کوت ش��رمگینانه ای
تحویل دادند.
اما بعضی لیبرالها سلسله مراتب را
شکسته و اطالعات قابل مالحظه
ای به روزنامه نامبرده داده اند که
می توان ای��ن اقدام را یک امتیاز
برای آنان است.
از می��ان آنان ،می توان از مارلین
جنینگ��ز ن��ام برد ک��ه از 1997
نماین��ده حوزه نت��ردام دو گراس
و الشین اس��ت .او دارنده کرسی
محفوظ لیب��رال ه��ا در پارلمان
اس��ت و م��ی تواند از س��نگباران
در امان باش��د (با سنگسار اشتباه
نش��ود!) وی اطالعات��ی درب��اره
هزینه های خود به روزنامه استار
فرستاده است.
اس��تفان دی��ون ،پیت��ر میلیکن،
س��خنگوی مجل��س ع��وام ک��ه
نماینده کینگستون اونتاریو است،
هم چنین جیم کاری جیا نیز ،از
حوم��ه تورنتو نیز اقدام مش��ابهی
انجام داده اند.
اطالعات داده ش��ده ب��ه روزنامه
ها ،بج��ای اینکه از ی��ک افتضاح
مالی پرده بردارند ،موجب تفریح
گردی��ده ان��د .میلیک��ن از خرید
صفح��ه زی��ر ماوس و اج��اره آب
سردکن خبر داده است!
صورتحس��اب کاری جی��ا نیز هم
شامل سیم رابط تلفن  13دالری
است.
جنینگز ب��رای تغییر آپارتمان در
دامنه تپ��ه پارلمان  10000دالر
هزینه کرده است که شامل رنگ

کاری و س��ایر هزینه های انتقال
بوده اس��ت .گفتنی است که این
امر برای نمایندگان ارشد همیشه
متداول بوده است.
خان��م میش��ل سیمس��ون قدری
فراتر رفته و هزین��ه هائی درباره
نوس��ازی وب سایت خود را افشاء
کرده اس��ت ،ک��ه البت��ه هنوز تا
س��قف  27000دالر س��هم خود
فاصله دارد.
به عقیده سرمقاله نویس ،اعضای
انجمن های ش��هر و سایر مقامات
انتخابی نیز باید چنین کنند.
ممکن اس��ت اشخاص نامبرده در
میان همکاران خ��ود چهره های
نامطل��وب به نظ��ر بیایند.اما این
اقدام شجاعانه آنان احتما ل دارد
یخ سکوت را آب کرده و موجب از
بی��ن رفتن مخفی کاری متکبرانه
سایرین شود.
ام��ا آنچه ک��ه ما از این داس��تان
نتیجه می گیریم:
پرواضح است که مالیات دهندگان
حق دارند از نحوه مصرف هر سنت
خود با خبر باشند .در کشورهای
دموکراتیک ،با وج��ود مطبوعات
آزاد ،این آگاهی تا حدودی عملی
می ش��ود .اگر متجاوزین به اموال
عمومی مجازات هم نشوند ،دست
کم رسوا می شوند.
اما در کش��ورهای استبدادی پول
های مردم میلیارد میلیارد حیف
و میل می ش��ود و کسی را یارای
پرسش نیست.
رقم  27000دالر برای هر نماینده
در م��دت چهار س��ال نمایندگی
گرچه پول خوبی اس��ت ،ولی در
مقایسه با ارقام نجومی چیزی به
حس��اب نمی آید و ب��ا این حال،
درب��اره آن این هم��ه گفتگو می
شود و آخر سر هم چیز مهمی از
آن در نمی آید.
حافظ نکته سنج قرنها پیش از این
سخنی گفته است که مصادیق آن
امروز دیده می شود:
ما کجائیم و در این بحر تفکر تو کجا
به بین تفاوت ره از کجاست تا به کجا

ماریا
کُـتنه

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:

021-2398-1005

>> تلفن ویژه ایرانیان خارج از ایران:

514-326-8103

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

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

www. mariacottone.ca

یکفرصتطالئیبراییکدزدی«طال»ئی!

آورده ان��د که یک خزان��ه دار به
حضور پادشاه رسید و ،برای انجام
خوش خدمتی ،خواب نماش��دن
خود را به عرض رساند و از ارسال
خ��راج و هدایای گ��ران قیمت از
س��وی س��ایر پادش��اهان دنیا به
حضور ولی نعمت خود داستان ها
نقل کرد.
پس از گزارش طوالنی خزانه دار،
پادشاه بجای اینکه انعام و خلعتی
به او بخشد ،کلید خزانه را از وی
گرف��ت و او را مرخص کرد .وقتی
خزانه دار علت را پرس��ید ،پادشاه
گفت:
«اگر خزانه دار این همه بخواهد،
خزانه به سرقت می رود».

گوی��ا در ضرابخان��ه خزانه داری
کانادا چنین اتفاقی افتاده است.
سوتیتر گازت  13جوالی:
«فلزات قیمتی از ضرابخانه ناپدید
ش��دند .دزدان توانس��تند ،با حل
کردن فل��زات قیمتی ب��ه ارزش
 15میلی��ون دالر آنه��ا را از دید
کارآگاهان مخفی کرده و از محل
خارج سازند».
آیا واقعا حل کردن طالئی به این
ارزش و نامرئی ساختن آن امکان
پذیر است؟
متخصص��ان صنع��ت تصفیه طال
م��ی گوین��د کلراید ط�لا اگر در
اسید حل شود ،ممکن است برای
کارآگاهان فلزات ،نظیر نگهبانان

تصفیه خانه طال در ضرابخانه ای
که در خیابان  Sussexاوتاوا واقع
اس��ت ،غیرقابل تش��خیص باشد.
ای��ن روش ممکن اس��ت معمای
دزدیده ش��دن نیم ت��ن متریک
( 500کیل��و گرم) ط�لا از خزانه
کانادا را توضیح دهد.
در سال  1940و در جریان جنگ
دوم جهان��ی ،هنگام��ی که آلمان
نازی دانمارک را اشغال کرده بود،
با روش مشابهی ،نشان ها و مدال
های طالی نوبل را از دست نازی
ها نجات دادند.
در ضرابخان��ه کان��ادا ،در یکی از
مراح��ل تصفی��ه طال ب��ه منظور
{>> ادامه در صفحه}19 :

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند
بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید!

شهره آغداشلو

سنگسارثریامیم
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مونتریال :خیانت به اعتماد
ونسانال کروا،

Norbourg
وقصهتلخ
خیانتدر
امانت

حسینصمیمی

هفت��ه گذش��ته انتش��ار
خب��ر آزادی مش��روط «ونس��ان
الکروا» مدیر شرکت منحل شده
مدیریت مالی «نوربورگ» عکس
العمل های احساس��ی بسیاری را
برانگیخت و مایه خش��م عمومی
گردید.
وقتی چش��مم به این خبر خورد
خاطرات ت��ازه و نه چن��دان دور
در مورد کس��انی که از اعتمادها
سوءاس��تفاده کردند و چه بسیار
زندگانی ها را نابود کردند به یادم
آمد.
جمش��ید ترابی ،ونس��ان الکروا،
راب��رت م��ی داف و ...نمونه های
کوچ��ک و بزرگ دیگ��ر که بعضا
ب��ا درس��ت ک��ردن ه��رم ترفند
«پانزی» ،میلیونه��ا دالر داروندار
و س��رمایه دوران بازنشس��تگی و
کهولت م��ردم را ناب��ود کردند و
متاس��فانه قوانین موجود ،علیرغم
ابعاد گس��ترده و تاثیرات عمیق و
شکننده نتیجه این جنایات سفید
ب��ر زندگی مردم ،آنطور که باید و
شاید به صورت سخت با این افراد
برخورد نمیکند.
در گیرودار این افکار بودم که صبح
یکشنبه خبر تازه ای انتشار یافت
مبنی بر اینکه ش��ارالتان دیگری
بنام «ارل جونز» در وست آیلند-
مونترال 50 ،میلیون دالر سرمایه
های صدها نفر از مش��تریان خود
را در ی��ک هرم پ��ون زی از بین
ب��رده و اینک نی��ز از انظار ناپدید
شده و قابل یافتن نیست.
درس��ت مث��ل نوروز س��ال پیش
که آرس��ن لوپن و شیاد هموطن
جامع��ه کوچک ایرانی مونترال به
ن��اگاه از نظرها مخف��ی و ناپدید
شد ...و چه ش��باهت های جالبی
در هر دو مورد:
این یارو هم در تمام مجالس ختم
و سوگواری و کفن و دفن خانواده
های مشتریانش ش��رکت داشته،
آدم دست و دلبازی بوده!!! (پولهای
خودش��ان را خرج میکرده!) و در
فعالیت های اجتماعی وست آیلند
نیز همواره حاضر بوده اس��ت ،به
فرزندان دوستانش را «عموجان»
صدا می زده و...
به مطلب اصلی برگردم.
ونسان الکروا ،در پی مطرح شدن
ش��کایت س��ازمان ناظر ب��ر بازار
اقتصادی و بورس کبک ،و بر پایه
 51مورد خالفکاری ش��رکت وی
از قوانی��ن مال��ی ،در دادگاه عالی
کب��ک ،پ��س از محاکم��ه به 12
سال حبس و پرداخت کمی بیش
از یک میلیون دالر جریمه نقدی
محکوم شد که بدلیل نداشتن پول
(خدا میداند پولهای گم شده کجا
هس��تند؟) جریم��ه ای نپرداخت
ولی راهی زن��دان گردید و الاقل
مایه آرامش قربانیان شد.
اما اینک و پس از س��پری ش��دن
یک شش��م از م��دت محکومیت
برپایه قوانین موجود درخواس��ت

آزادی مش��روط نموده بخصوص
این��ک که ب��ر پای��ه تحقیقات و
پرون��ده تکمیل ش��ده از س��وی
پلی��س ف��درال کان��ادا ،محاکمه
جنای��ی وی از ماه س��پتامبر و در
مقابل هی��ات منصفه آغاز خواهد
شد .براساس قانون «همه در برابر
قانون بی گناه هس��تند مگر آنکه
در دادگاه و توسط هیات
منصف��ه گناه��کار
ش��ناخته شوند»
ل��ذا می بایس��ت
تا موقع محاکمه
آزاد باش��د و ب��ر
همین اساس نیز
با رای یک قاضی
دادگاه کبک ب��ا وثیقه به
مبلغ  5000دالر و ضمانت
 50000دالری
ی��ک ضام��ن
و تحوی��ل
پا س��پو ر ت
خ��ود ب��ه
پلی��س از
ز ن��د ا ن
آزاد و در
یک خان��ه تحت
نظر سیس��تم قضائی Mid
 way Homeدر منطق��ه
سنت هانری ،اقامت گزیده
است.
طبعا رای قاض��ی دادگاه کبک و
آزادی مش��روط «الکروا» ،خشم
و واکنش احساس��ی بس��یاری از
مالباخت��گان را ،ک��ه قربانی��ان او
بودند و بسیاری از ایشان در سنین
کهولت حتی محل مسکونی خود
را از دست داده اند ،برانگیخت.
و ای��ن بح��ث در جامع��ه مطرح
گردی��ده که آیا «قان��ون» آنگونه
ک��ه باید س��خت و خش��ن با این
گونه جنایتکاران جنایات س��فید
برخورد میکند؟
آیا میزان تنبیه آنقدر هس��ت که
عام��ل بازدارنده دیگ��ران که در
آین��ده بخواهند مرتک��ب اعمال
مشابه گردند ،باش��د؟ و پاسخ به
هر دو س��وال عموما منفی بوده و
الاقل در این زم��ان زمینه فکری
قانونگزار و جامع��ه بطور اعم این
مقدار تنبی��ه را کافی میداند چرا
که هیچ قدم��ی در تغییر قوانین
برداشته نشده است و چه بسا اگر
مجازات ها سنگین تر و سخت تر
می بود ،خاطی��ان قبل از ارتکاب
به چنی��ن نامردمی هایی مکث و
تردید می کردند!
در مورد ونسان الکروا ،اینک تمام
م��ال باخت��گان در یک ش��کایت
دس��ته جمع��ی class action
 suitب��ر علیه مس��ئولین AMF
(«س��ازمان ناظر بر بازار اقتصادی
کبک») به دلی��ل ضعف مدیریت
در اج��رای وظای��ف یعنی نظارت
دائ��م و دقیق بر اعمال ش��رکتها،
بص��ورت اع��م و Norbourg
(نورب��ورگ) بخص��وص و علیرغم
وج��ود دهها ش��واهد و دالیل که
نش��اندهنده مسایل داخلی در آن
بوده ،تقاض��ای  130میلیون دالر
جبران خس��ارات مالی نموده اند
ک��ه این خود فصل دیگری از این
کتاب و قصه ناتمام است.
البت��ه بای��د در نظ��ر داش��ت که
زمینه قانونی این ش��کایت دسته
جمعی بر آن اس��ت که نوربورگ
نزد س��ازمان نظارت یادشده ثبت
ش��ده بوده و وکالی مردم ضعف
مدیریت سازمان ناظر را در انجام
وظایف قانون��ی اش دلیل نابودی
سرمایه های مردم میدانند ،حال
ت��ا دادگاه چه نظ��ر دهد موردی
است جداگانه.
اما در مورد قربانی��ان ترابی ،ارل
جونز و  ...که نزد چنین سازمانهای
دولتی احتماال ثبت هم نبوده اند
و حتی قادر به چنین حمله قانونی

___________

جمشید ترابی ،ارلجونز،
ونسان الکروا ،رابرتمیداف
و ...آیا «قانون» آنگونه
که باید سخت و خشن با
این گونه تبهکاران «جنایات
سفید» برخورد می کند؟
___________
نیز نیستند وضع نوع
دیگری است و شاید
زمان بس��یار طوالنی
ت��ری الزم باش��د تا
بتوانند سیس��تم کند
و آهس��ته قانون��ی را
علی��ه ای��ن خاطیان
حتی در غی��اب آنها
بکار انداخته و امیدوار
باشند روزی به چنگ
قانون افتند.
جامعه نیز میتواند با
فشار بر روی وکالی
خود یعنی قانونگزاران
خواس��تار برخ��ورد
جدی تر با این انگل
های اجتماعی گردد
و بخواهد ت��ا قوانین
تعویض و مجازاتهای س��نگین تر
وضع گردد.
مس��لما فش��ار تبلیغات��ی موجود
ناشی از خش��م قربانیان نوربورگ
در نتیجه نهائی داس��تان ونس��ان
الک��روا تاثیرگ��ذار خواه��د بود و
احتماال آغازی برای تغییر قوانین
خواهد شد.
بد نیس��ت متذکر ش��وم که نمی
ت��وان و نباید صددرص��د گناه را
نیز متوجه ای��ن تبهکاران نمود و
مقداری از این سرزنش نیز درخور
سرمایه گذارانی است که به هدف
بدس��ت آوردن بهره بیشتر ،چشم
بر واقعیات اقتصادی بس��ته و در
زمانی که بهترین متوسط بازدهی
و برگش��ت سرمایه گذاری از  5تا
 7درصد تج��اوز نمی کرد ،فریب
شارالتان هائی ش��بیه این آقایان
را خورده که به آنها نوید بازگشت
سرمایه تا مرز  15درصد ،آن هم
بدون نیاز به اعالم آن به مسئولین
اداره مالی��ات میدادن��د ش��دند و
اینک مصیبت دیده و مستاصل از
آنچه بر آنها رفته است ،زانوی غم
در بغل گرفته اند.
آری در بطن دنیای سرمایه داری
زندگی می کنیم که در آن مقیاس
همه چیز پول اس��ت ،اما بسیارند
ش��رکت ه��ای مدیری��ت مالی و
برنام��ه ریزان معتم��د آنها که در
کمال صحت و س�لامت نسبت به
س��رمایه گذاری پولهای مشتریان
خ��ود اق��دام کرده و چ��رخ های
اقتصادی مملکت را به حرکت در
می آورند .طبیعی است در دوران
اقتصادی س��خت رک��ود فعلی در
بس��یاری موارد نیز سرمایه های
زیادی از دس��ت رفته ولی این نه
ب��ر اث��ر دزدی و خیانت در امانت
که بدلیل شرایط اقتصادی جهانی
بوده است.
وق��ت آن رس��یده ک��ه از چنین
تجربیات تلخی که در اطراف همه
ما رخ داده اس��ت درس گرفته و
با دقت و وسواس بیشتری نسبت
به س��رمایه گذاری ب��رای دوران
کهولت بپردازیم ،میزان آگاهی و
آش��نائی با قوانین اقتصادی خود
را باال برده و با شناس��ائی مدیران
معتمد و صالح سرمایه خود را به
آنها بسپاریم تا بازنشستگی آسوده
■
تری را تجربه کنیم.
موفق باشید
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قطعنامه
 18تیر:روزی که هرگز
فراموش خنواهیم
کرد!
اگر ده سال پیش در چنین روزی خیزش نوین دانشجوئی
ایران به خاک و خون کشیده شد ،اما دوره جدید جنبش
دانشجوئی در  30س��ال اخیر دیگر بار آغاز گشته است،
جنبش آزادیخواهانه و عدالت طلبانه ای که اینک به یک
جنبش عظیم مردمی تبدیل شده است.
فریاد آن جوان دانشجو که گفت:
تو بر آنی که مرا پشتی نیست
من برآنم که دماوندم هست
اینک چه زیبا به بار نشسته است.
اینک مردم به س��توه آمده از ظلم سالیان ،در میان بهت
و ناباوری جانیان به خیابانها ریخته و با مخالفت مستقیم
با خامنه ای ،راس هرم قدرت را نشانه رفته و آشکارا نظام
ضد انسانی جمهوری اسالمی را به چالش گرفته است.
در چنین روزهای سرنوش��ت سازی که تحوالت سیاسی-
اجتماع��ی در ایران ش��تاب یافته اس��ت گردهم آمده ایم
تا پژواک فریاد س��تمدیدگان س��رزمینی باشیم که برای
رس��یدن به یک نظم انس��انی برای حفظ کرامت انس��ان
در مقابله با رژیم فاشیس��تی -مذهبی جمهوری اس�لامی
احترام جهانیان را برانگیخته اند.
گردهم آمده ایم تا یاد روزی را گرامی بداریم که اینک به
روزگار پیوند خورده است؛
روزهایی که تاریخ نوین ایران را می سازد؛
روزهای��ی که تداوم مبارزه جویی م��ردم ایران به فعالیت
همه انسان های آزادیخواه نیاز دارد.
در چنین ش��رایطی جلب افکار عمومی جهانی و نهادهای
بین المللی دفاع از حقوق بشر ،یک وظیفه فوری و حیاتی
اس��ت .باید با تم��ام قوا خواس��ت آزادیخواهانه و عدالت
طلبانه مردم آن س��رزمین را فریاد زد ،مردمی که با تداوم
مبارزه خ��ود س��رنگونی رژیم جمهوری اس�لامی را قلم
خواهند زد ،آن روز دیر و دور نخواهد بود.
روزی که با بغض شادی در گلو ،عاشقانه ترین سرودها را
فریاد خواهیم زد.

زنده باد آزادی ،زنده با دمکراسی

کمیته دفاع از مبارزات
مردم ایران -مونترال

 9جوالی  2009برابر با  18تیر 1388

اعرتافات

عسگر آهنین
هی ،رحمتِ الهی ،در ما شیاف کردند
وادارمان ،سر انجام ،به اعتراف کردند
ما را به زورِ تعزیر ،آگاه از هزاران
گمراهی ُو گناه وُ ،هم انحراف کردند
جاسوسِ ُک ّل عالم ،کافی نبود ،گویا
در ارتباط مان با ،سیمرغِ قاف کردند
بینِ منی که بودم ،با این منی که بینی
راهیست پر شکنجه ،کوبیده ،صاف کردند
دیدیم :رهبری را ،در عالم ِ قداست
معصومِ چندم از سر ،تا زیرِ ناف کردند
گفتند :در امانت ،باشد ُگنه خیانت
بُرهانِ ُخلفش آمدُ ،حکمِ خالف کردند
وقتی که اعترافات ،آماده گشت ،انگار
صد بار دورِ کعبه ،آن ها طواف کردند
باری ،شکاف انداخت ،رهبر میانِ ملت
با پخشِ اعترافات ،سترِ شکاف کردند
« خر -مرد -رند » بودند ،نامرد ُو ناجوانمرد
بازندگانِ جر زن ،الفِ گزاف کردند
تاوانِ گند ِ « آقا » ،افتاد گردنِ ما
تا کس نداند آن را ،کآقا چه گاف کردند
مضروب ،شد مجازات ،اما به حکم انصاف؟
ناچار ،ضاربان را « ،آقا » معاف کردند.
لندن 12 -جوالی 2009

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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احمدی نژاد :چاوز..
__________________

پرزیدنت چاوز روز  18ژوئن
انتخاب مجدد احمدی نژاد
را تبریک گفت!
جمهوری اسالمی ،رژیمی
انقالبی نیست بلکه از نابودی
انقالب سر برآورده است.

_____________
جناب رحیمیان گرامی
باسالم و سپاس از خدمات آنجناب در
جامعه ایرانیان
شما بهتر از من میدانید که امروز در
آمریکای التین تحوالت عظیمی به نفع
مردم این منطقه و جهان در جریان است
که دیکتاتورها را در زباله دان تاریخ
دفن می کند و رای اکثریت را به اجرا
میگذارد.
یکی از شخصیت هائی که در این
تحوالت تاریخ ساز نقش عمده بازی
میکند هوگو چاوز است که بخاطر
روابط نزدیکش با ایران یعنی جمهوری
اسالمی ،مورد حمالت انواع قدرتها در
بازار آشفته تبلیغات قرار گرفته است،
البته بجای انتقاد سالم و رفع اشتباهات
و توهمات.
این حقیر چنین فکر میکند انتشار
اطالعیه یک تشکیالت ونزوئالئی در این
رابطه که به طور دقیق و واقع گرایانه به
اوضاع ایران اشاره کرده است می تواند
بسیار مفید باشد.
در صورتی که این نظر را تائید می
فرمائید اطالعیه ضمیمه را به آگاهی
عموم برسانید.

ابوجعفر خدیر (مونتریال)

 9ژوئیه 2009

پاسخ به
رئیس مجهور
هوگوچاوز

«جری�ان انقالبی مارکسیس�تی ونزوئال»،
ط�ی اعالمیه ای ضمن پاس�خ ب�ه رئیس
جمهور خود ،همبستگی خود را با جنبش
توده ها در ایران اعالم داشته اند.
ترجم��ه دقیق این متن را در زیر مالحظه می
کنید:
در ایران مخالفین معتقدند در انتخابات تقلب
ها ص��ورت گرفته اس��ت و ب��رای اعتراض به
نتایج انتخابات ب��ه تظاهرات خیابانی پرداخته
ان��د .از طرفی نیروهای امپریالیس��تی غرب از
این اعتراضات پش��تیبانی م��ی کنند ،با توجه
ب��ه حوادثی که در س��الهای اخی��ر در ونزوئال
گذش��ته ،قابل فهم است که رفقای انقالبی ما
در ونزوئ�لا آنچه که ام��روز در ایران میگذرد،
ب��ا آنچه که دیروز در ونزوئال گذش��ته اس��ت،
مقایس��ه کرده و با ش��باهت های ظاهری که
بین آنهاس��ت آن دو را به موازات هم و ناشی
از شرارت های همیشگی امپریالیست ها علیه
انقالبات مردمی ارزیابی کنند.
در ونزوئ�لا طبقه ثروتمند حاکم در گذش��ته،
دست در دست اجنبی تاکنون چند بار تالش
کرده اس��ت در کش��ور هرج و مرج بکارد و با
فریاد تقلب تقلب! به نتیجه انتخابات ریاس��ت
جمهوری ،اعتراض کرده و سعی کرده پیروزی
انقالبیون و انتخاب هوگو چاوز را تخطئه کند
(س��الهای  2001و  )2004و حتی به کودتای
نظامی دس��ت زد در حالی ک��ه این اتفاقات با
آنچ��ه که در ایران میگ��ذرد اصوال قابل قیاس
نیست.

آیا جمهوری اسالمی یک رژیم
انقالبی است؟

اوال جمهوری اس�لامی ایران یک رژیم انقالبی
نیس��ت .انقالب س��ال  1979به درستی یک
انق�لاب اصیل توده ها بود که در آن کارگران،
جوان��ان ،دهقانان ،زنان و س��ربازان ش��رکت
کردن��د .اعتصاب کارگران ش��رکت نفت عامل
کارسازی بود که به سقوط رژیم شاه انجامید.
میلیونها کارگر در شوراها (کمیته کارخانه ها)
س��ازماندهی ش��دند و کنترل موسسات را به
عهده گرفتند.
(همانط��وری ک��ه در ونزوئال به هن��گام به بن
بست کش��یدن صنایع نفتی به وسیله شرکت
ه��ای خارجی و عوام��ل داخلی آنها توس��ط
کارگران ما ص��ورت گرفت) و میلیونها دهقان
زمین های اربابان را اشغال کردند
(همانط��وری ک��ه دهقان��ان ما ام��روزه آن را
میکنند) ،دانشجویان اداره دانشگاههای خود را
به دس��ت گرفتند و آن را به سمت دموکراسی
هدای��ت کرده به س��لطه طبقه «الیتیس��ت»
(ممتاز) انتصابی شاه پایان بخشیدند؛
همانطوری که س��ربازان در ش��وراها سازمان
ده��ی ش��ده و ارت��ش را از وج��ود ژنرالهای

___ ___ www.paivand.ca
مرتجع و نوکر
ا مپر یا لیس��م
پاک ساختند.
ملیته��ا ی ،
ستمدیده (کرد ،عرب،
آذری ،بل��وچ ،ترکم��ن و )...برای
آزادی و حف��ظ هوی��ت خود بلند
شدند.
ملت ایران پایه های امپریالیسم را
در کل منطق��ه به لرزه درآورد .در
همین حال بین سالهای  1979و
 1983جمهوری اس�لامی بوسیله
آخوندها به مرور اس��تقرار خود را
با س��رکوب و ناب��ودی این انقالب
استحکام بخش��ید و در طی چند
س��ال تمام دس��تاوردهای انقالب
 1979را ویران کرد .دهقانان و بی
سرپناهان از زمین های مالکین و
زمین خواران بیرون رانده ش��دند.
و بج��ای کمیت��ه ه��ای کارگری
شوراهای اسالمی خود را نشاندند،
کارگران از س��ازمان دهی و تجمع
من��ع ش��دند و یک تفس��یر خاص از اس�لام
خودشان را به مردم تحمیل کردند.
حقوق زنان به نحو خشونت باری انکار گردید
و س��تم ایدئولوژیکی در ح��ق اکثریت ملت به
اوج خود رسید .البته انحراف و نابودی انقالب
 1979بدس��ت آخونده��ا ب��دون اش��تباهات
سیاسی سازمانهای چپ ایران میسر نمی شد
که فکر میکردن��د می توانند یک جبهه متحد
ض��د امپریالیس��تی به وجود آورن��د و حقا که
بهای سنگینی به این اشتباه خود پرداختند.
جمهور اس�لامی با تهاجم خشونت باری طی
چند س��ال پایه های خود را استحکام بخشید.
آخونده��ا برای این��کار الزم بود ماس��ک ضد
امپریالیس��تی ب��ر چه��ره خود بزنن��د و برای
اینکار حادثه گروگانگی��ری را آفریدند و برای
سرکوبهای خود از جنگ عراق ماهرانه استفاده
کردند.
در س��ال  1983تمام س��ازمان ه��ای چپ (با
وج��ود حمایت اولیه آنه��ا از خمینی) ممنوع
و غیرقانون��ی ش��دند و باالخ��ره 30هزار فعال
سیاسی چپ ،اصالح گرا ،ملی ...و انقالبی قتل
عام ش��دند .به این ترتیب جمهوری اس�لامی
فعلی ایران بنا گردید.
بنابرای��ن یک همچون رژیمی انقالبی نیس��ت
بلکه از نابودی انقالب سر برآورده است.

آیا تقلب انتخاباتی حقیقت دارد؟

بعضی ه��ا معتقدن��د در انتخاب��ات  13ژوئن
تخلف صورت نگرفته اس��ت ،در حالیکه دالیل
زیادی هس��ت که وقوع تخلف را ثابت میکند.
اما اصوال انتخابات باطل اس��ت زیرا کسانی که
بخواهند کاندیدا شوند باید از صافی یک گروه
 12نف��ره ریش س��فیدان بگذرند که ش��ورای
نگهبان نام دارد.
اما در رابطه با خ��ود تقلب ،فقط به یک مثال
اکتفا میکنیم.
محسن رضائی یکی از چهار کاندیدای محافظه
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کار ک��ه نه در تظاهرات ش��رکت ک��رده و نه
دعوت به تظاهرات نموده ،معتقد است در 80
تا  170شهر تعداد ش��رکت کنندگان از آرای
داده ش��ده کمتر بوده و در تمام این ش��هرها
احمدی ن��ژاد در  21ژوئ��ن  80تا  90درصد
رای آورده است.
بع��د از یک هفت��ه تظاهرات ش��ورای نگهبان
اجبارا بخشی از تقلبات را تایید کرده و سخن
گوی آنها عباس علی کدخدائی گفت :تقلبات
در  80ت��ا  170ش��هر ک��ه مخالفی��ن مدعی
هستند صورت گرفته درست نیست و فقط در
 50ش��هر تقلب اتفاق افتاده و چون بیش از 3
میلیون رای را شامل نمی شود ،نتیجه را نمی
تواند تغییر دهد؟!

آیا احمدی نژاد یک انقالبی
است؟

احم��دی نژاد نی��ز مانند آخونده��ا در 1979
ب��ه ف��ن س��خن وری و موضعگی��ری ه��ای
ض��د امپریالیس��تی و طرف��داری از فقی��ران
(مس��تضعفین) توده ها را ب��ه دور خود جمع
و آنه��ا را برای مدتی متوهم س��اخت .اما بهتر
اس��ت اوضاع ای��ران را در ریاس��ت جمهوری
احمدی نژاد با اوضاع ونزوئال مقایسه کنیم.
اوال در ونزوئ�لا انق�لاب ب��ه رش��د نیرومن��د
س��ازمانهای س��ندیکائی و فعالی��ت سیاس��ی
کارگ��ران منج��ر ش��د .رئیس جمه��ور چاوز
کارگران را به اشغال موسسات متروکه و اداره
امور آنها دعوت نمود.
در ایران کارگران نه حق س��ندیکائی و نه حق
اعتصاب دارند و زمانی که بخواهند این قوانین
ض��د دموکراتیک را ندیده بگیرند ،وحش��یانه
مورد سرکوب و تعقیب قرار میگیرند.
بعنوان مثال  3000راننده اتوبوس��های تهران
وقتی به تش��کیل سندیکا دس��ت زدند آنها با
اخراج و سرکوب روبرو شدند و پلیس رهبران

{>> ادامه در صفحه}19 :

و به زبان فارس��ی در ایران (-2004س��اختار
شناسی و شکلهای تصریفی فعل های فارسی)
به چاپ رسیده است.

نگاهی گذرا به کتاب:

 این کتاب نخس��ت به فرانس��ه نوشته
ش��د برای فرانس��وی زبانانی که فارسی می
آموختن��د .پیش از این ،کتابی ک��ه صرفاً به
آموزش صرف افعال فارسی و ساختارهای آن
بپردازد ،درفرانسه وجود نداشت.
 پیش فرض نادرس��ت تقسیم افعال به
منظم و نامنظم ،در تدوین روشهای آموزشی
زبان فارس��ی در ایران و مهمت��ر از آن ،نبود
اثری که در قالبی نو ،قانونمند بودن س��اختار
افعال فارس��ی را نش��ان دهد ،نویسنده را بر
آن داش��ت که کتاب یاد ش��ده را به فارسی
برگردانده و در ایران منتشر کند.
 نبود اثری در این حوزه در کشورهای
انگلیسی زبان (از جمله کانادا و آمریکا) ،دیگر
ضرورت ترجمۀ کتاب حاضر به انگلیسی بود.

از مشخصات کتاب:

 فهرس��ت كامل فعل های پربس��امد
فارسی امروزه ایران،
 فع��ل های��ی كه به س��طوح گوناگون
زبان ،فرهنگ ها و به نواحی گوناگون فارسی
زبان تعلق دارند،
 شناساندن یك الگوی ساختاری ساده
فراگیر برای فعل های فارسی،
 شناس��اندن شکل تصریفی فعل ها
با استفاده از بافتهای ساده جمله ای.

بخش های مختلف کتاب:




دوباره سربلند شدیم...
{>> ادامه از صفحه}8 :

از همین رو باید به قول شاملو ،از خود بر
آمد و در خود نگریس��ت ،و در همان حال
این سخن فردوسی را به هنگام هر تحلیل
و تفسیر صد در صدی به یاد آورد:
چو گویی که وام خرد توختم
همه ،هر چه بایستی ،آموختم
یکی نغز بازی کند روزگار
که بنشاندت پیش آموزگار

جقجقه قانون اساسی
آری ،میخواس��تم درب��اره ای��ن موضوع
بنویس��م و به برخی از آقایان بگویم کمی
کوتاه بیایید و از توسن خیال و انتزاع پیاده
شوید تا در سنگالخ واقعیت با هم برویم!
ولی فکر کردم ،مگر همه اینها گفته نشده
اس��ت؟ مگر خود واقعیت کوبندهتر از این
سخنان نیس��ت؟ لیکن کسی که نخواهد
ببیند ،نمیبیند و کسی که تصمیم گرفته
باش��د نفهمد ،حتما نخواهد فهمید .پس
بپردازی��م به این روزها که معلوم نیس��ت
نس��ل ما تا چه اندازه فرصت خواهد شد،
ی��ک دوره تاریخ��ی دیگر و ی��ک رویداد
شگفتانگیز دیگر را تجربه کند.
در کشاکش این تجارب ،تغییرات بسیاری
نی��ز در فکر انس��انها روی داده اس��ت.
دیواره��ای بس��یاری نیز در اندیش��ههای
س��نگواره فرو ریخته است .در آن سالهای
دور ،آن زمانی ک��ه تظاهرات و اعتراضات
علیه رژیم پهلوی در ایران جریان داشت،
هرگز در ذهن کسی نمیگنجید که سرود
«ای ایران ،ای مرز پر ُگهر» را بخواند .دلیلی
هم نداش��ت .کسانی که رهبری انقالب را
به دس��ت گرفته بودند ،از دوران مشروطه
بر این باور بودند که نه «مرز پرگهر» بلکه
«دین مقدس»ش��ان در خطر قرار گرفته

اس��ت .آنها آمدند تا دین را از دست شرق
و غرب نجات بدهند و اینک پس از س��ی
سال تا گلو در وابستگی اقتصادی به غرب،
و در پس��ماندههای ایدئولوژیک و امنیتی
شرق فرو رفتهاند.
سی سال پیش این «مرز پر گهر» نه تنها
در خط��ر نبود بلکه گروهی از به اصطالح
روشنفکران چه بسا با نفرت از خاک خود،
و عش��ق به جهانی که حتی گوش��های از
آن را نمیش��ناختند ،ش��عر کلبیمسلک
«ای مرز پرگهر» ف��روغ فرخزاد را زمزمه
میکردن��د که با نگاه��ی تلخ ،صنف ادبی
خود و جامعه متناقض ایران را زیر ضرب
میگرفت و میسرود« :آغوش مهربان مام
وطن /پس��تانک س��وابق پرافتخار تاریخ/
جق جقجقه
الالیی تمدن و فرهنگ /و جق ِ
قانون .»...فروغ نمیدانس��ت بس��یاری از
همانهایی که در انتقاد به آن «مام وطن»
انقالب کردند ،امروز دل به جقجقه قانون
اساسی جمهوری اسالمی خوش کردهاند.
قانونی که در سرش��ت خود چیزی بیش
از قانون مش��روطه ندارد .در مقدمه خود،
دهها گام از آن عقبتر اس��ت .و در عمل
خود ،بنا ب��ه تناقضهای انکارناپذیری که
بی��ن حق حاکمیت مردم و اختیارات ولی
فقیه و نهادهای انتصابی قائل شده است،
حتی به خویش نیز پایبند نیست!

زمان تاریخی

سی سالی جای «پستانک سوابق پرافتخار
تاریخ» را همانا پستانک «هویت اسالمی»
و «میهن اس�لامی» و «ایران اس�لامی»
گرفت .جقجقه قانون به دس��ت نهادهای
سرکوب س��پرده شد .و کس��ی ،از جمله
همانهایی ک��ه همواره چندی��ن رهنمود
در جیب دارن��د ،ندید که چگونه هیوالی

ناسیونال اسالمیسم به تدریج زاده میشود.
روزمرگی کسالتبار
سیاستزدگی ناب و
ّ
همه چیز را به واکنش در برابر آنچه درون
هیئت حاکمه و رقبای خودی میگذشت
کاه��ش داد .احزاب و گروههای سیاس��ی
ممنوعه و غیرقانونی به حذف خود عادت
کردن��د .آن را پذیرفتند و نقش س��یاهی
لشکر گروههای «حسینی» و «یزیدی» را
ک��ه در ذهن خود پ��رورده بودند ،برعهده
گرفتند .کس��ی خود را ادعا نکرد .بلکه هر
بار برای ادعای دیگران و به قدرت نشاندن
دیگران به میدان آمد.
نس��لهای جدی��د ام��ا در ح��ال و هوای
دیگری بس��ر میبرند .چه کس��ی فکرش
را میکرد آن انزجار روش��نفکرانه از «مرز
پرگهر» پس از سی سال به فریاد میلیونی
«ای ایران ،ای مرز پرگهر» در خیابانهای
ایران تبدیل ش��ود و بطور مکرر در فضای
ش��گفتزده خیابانه��ای معروفتری��ن
شهرهای اروپا و آمریکا طنین اندازد؟ چه
کس��ی فکر میکرد کتیبه کورش به مثابه
نخس��تین منادی حقوق بش��ر از حنجره
نسل جوان ایران به فارسی و دیگر زبانها،
بازگش��ای تظاهرات اعتراض��ی در دفاع از
حقوق مردم در خارج از کش��ور شود و هر
کسی که پس از آن سخن میراند ،سخنی
فرات��ر از آن ب��رای بیان حق��وق بنیادین
انسان نداشته باشد؟
نسل ما و نسل پیش از ما ،اما هنوز آلوده
اس��ت .نس��لی که چپ اس��ت و از کتیبه
کورش رو تُرش میکند .نس��لی که راست
است و «همبس��تگی بینالمللی» برایش
تداعیکننده «انترناس��یونال کمونیستی»
است .فکر نمیکنم بتوان به بخش بزرگی
از این نسل ،امید تغییر به معنای بازیافت
هوی��ت ملی و بردباری جهانی داش��ت .از
همی��ن رو واقعا فکر میکنم نس��ل ما هم
باید بمیرد ت��ا راه کامال برای نس��لهای
جوانتر باز ش��ود .آلودگی نسل ما و نسل
پیش��ین به پیشداوریهای ایدئولوژیک،

یکی از موانع جدی دمکراسی در ایران
به ش��مار م��یرود .وقت��ی در تظاهرات
اخی��ر برلی��ن ،دخت��ر جوان��ی کتبیه
کورش را میخوان��د ،من مطمئن بودم
از پیچیدگیه��ای روان��ی و عقدههای
سیاسی نسلهایی که انقالب اسالمی را
بر دوشهای خ��ود حمل کردند ،کامال
پ��اک اس��ت .چقدر خوب اس��ت که ما
س��موم و زهرهای فکری خود را با خود
به گور میبریم.
نمونه دیگری را از زاللی فکر جوانترها در
خانه خود تجربه کرده بودم .من عکس
روی جلد چند مجله اش��پیگل را که به
نظرم جالب میآمدن��د ،قاب کرده و به
دیوار زدهام .از چهگوارا و گاندی تا آنگال
م��رکل و فروید! چند ماه پیش که یکی
از خوانندگان لطف ک��رد و از کتابخانه
شخصی خود یک ش��ماره مجله اشپیگل
مربوط به ماه اوت  ۱۹۵۲را برایم فرستاد،
یکی از دخترانم گفت آن را هم قاب کنم
و در کن��ار آنهای دیگر ب��ه دیوار بیاویزم.
روی جلد ،که ش��کل و ش��مایل نخستین
ش��مارههای مجله اشپیگل را دارد ،عکس
سیاه و س��فیدی از سهرخ محمدرضا شاه
جوان اس��ت که کاله نظامی بر سر دارد و
میخندد .درست یک س��ال پیش از ۲۸
مرداد .۱۳۳۲
نس��لهای جوان نه تنها ب��ا فاصله زمانی،
بلکه با فاصله تاریخی به رویدادهای ایران و
شخصیتهای آن نگاه میکنند .برای خود
الزام ایدئولوژیک قائل نیس��تند .از همین
رو بردبارتر و فکرشان فراگیرتر است .این
در حالیس��ت که زمامداران جنایتکار را با
هیچ فاصله تاریخ��ی نمیتوان جز آنگونه
که در زمان خ��ود بودند ،یعنی جنایتکار،
دید.
نمونه روشن این پاالیش فکری را میتوان
در ایستادگی مردمی دید که پس از اعالم
نتایج انتخابات به خیابانها ریختند و هر
روز به ش��کلی اعتراض مدن��ی خود را به

افعال)

ساختارشناسی فعلهای فارسی
دستور مختصر زبان فارسی (در حوزۀ

 نمای��ه ه��ای ص��رف افعال (س��اده،
پیشوندی و ترکیبی)
 لیس��ت کامل افعال فارسی و ترجمه
آنها به انگلیسی
مطالعه این کتاب به تمامی دانش��جویان
دپارتمانه��ای ایرانشناس��ی در خ��ارج و نیز
جوانان انگیسی زبان ایرانی تبار و عالقه مند
ب��ه فراگیری آم��وزش زبان فارس��ی توصیه
می شود.
محل عرضه و سفارش:
Maison Culturelle SABA
5124-Sherbrooke west
Montreal, Quebec H4A- 1T1
Tel: 514-481-1433
---------------------------------------

نمای��ش میگذارند .بر مبنای این پاالیش
تاریخی و با این نوع اعتراضات اس��ت که
ما دوباره در جهان سربلند شدیم .ما نه با
برنامه اتمی ،نه با ش��عار محو اسراییل ،نه
با ناسزا به دمکراس��ی و لیبرالیسم ،نه به
اتکای دش��منی با اروپ��ا و آمریکا ،بلکه با
ایستادگی ستایشبرانگیز نسلهای پرشور
و آرزومند ،دوباره سربلند شدیم .نسلهایی
ک��ه اقتدار خود و غرور ملی ایرانیان را در
واکنش به تحقیری که حکومت نسبت به
آنان روا داشت ،در برابر جهانیان به نمایش
گذاش��تند ،تا مردمان اینجا با تحسین به
ما بنگرند و ما هم پس از این همه س��ال
در این س��وی جهان ،دوباره س��ر خود را
بلند کنیم و بگوییم :درست فهمیدید ،ما
ایرانی هس��تیم! همان کس��انی که شب و
روز با دس��ت خالی ،با سکوت ،با صف ،با
طنز ،و با شعارهای فاخر به نبرد حکومت
ولی فقیه و به جنگ دس��ت کم پنج نهاد
س��رکوب میرون��د .آری ،با ایس��تادگی
آنهاست که ما نیز دوباره سربلند شدیم.
_________________
■
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خداوندیعیسیمسیح

ش جالل عادل
شی

پیغام دادند که ایلعازر مریض است.
عیسی جواب داده گفت:
مترسید زیرا که این بیماری منجر
به مرگ او نخواهد شد بلکه وسیله
ای ب��رای جالل یافتن خداس��ت.
عیس��ی به ش��اگردانش گفت :به
یهودیه برویم.
گفتند :استاد هنوز چند روز از واقعه
ای که یهودی ها می خواستند ترا
سنگسار کنند نگذشته است .آیا باز
می خواهی که به یهودیه بروی؟
عیس��ی گفت :دوس��ت ما ایلعازر
خوابیده است ،می خواهیم برویم
او را بیدار کنیم.
شاگردانگفتند:
اگر او خوابیده است ،حتماً خوب
خواهد شد .عیسی از مرگ ایلعازر
س��خن می گفت ،اما شاگردانش
تصور می کردند مقصود او از خواب
معمولی است.
آنگاه عیسی واضحاً به آنها گفت:
ایلعازر مرده است.
هنگامی که عیسی به آنجا رسید،
چهار روز بود ک��ه او را دفن کرده
بودن��د .در آن وق��ت بس��یاری از
یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند
که به خاطر مرگ برادرشان آنها را
تسلی دهند .همین که مرتا شنید
عیسی در راه است ،به استقبال او
رفت.
مرتا به عیسی گفت:
خداوندا اگر تو اینج��ا می بودی،
ب��رادرم نمی مرد .با وجود این می
دان��م که اآلن هم هر چه بخواهی
به تو عطا خواهد شد .عیسی گفت:
برادرت زنده خواهد شد.
مرتا گفت :می دان��م که در روز قیامت زنده
خواهد شد.
عیسی گفت:
من قیامت و حیات هستم ،کسی که به من
ایمان آورد ،اگر مرده باش��د زنده گردد و اگر
زنده باشد و ایمان آورد ،هرگز نخواهد مرد.
یهودیانی که برای تس��لی مرتا و مریم آمده
بودند ،ب��ه خاطر ایلعازر دلتنگ ش��ده ،می
گریستند .عیسی نیز متأثر گشته ،گفت:
او را کج��ا گذارده ای��د .او را به نزدیک قبر
بردند که ایلعازر در آنجا دفن شده بود.
عیسی گفت:
سنگ را از در قبر بردارید.
مریم گفت:
خداوند اآلن چهار روز است که فوت شده و
تا به حال متعفن گردیده است.
عیسی گفت:
آیا به شما نگفتم اگر ایمان آورید جالل خدا
را خواهید دید.
آنگاه عیسی س��ر خود را به سوی آسمان
بلند کرده ،گفت:
خداوندا ترا ش��کر می کنم که سخن مرا
شنیده ای .من می دانستم که تو همیشه
سخن مرا می شنوی .به خاطر کسانی که
اینجا ایستاده اند ،این را گفتم تا آنها ایمان
آورن��د که تو مرا فرس��تاده ای .پس از آن
عیسی با صدای بلند گفت:
ایلعازر بیرون بیا.

ک

س��ال ها با او زندگی کردند و اعمال و رفتار
او را دیدن��د و به کلم��ات ملکوتی او گوش
دادند و به محبت بدون تبعیض او نسبت به
گناهکاران پی بردند ،او را خداوند خود خوانده
اند .حتی شعرا و عرفا او را شکر کرده و مقامی
باالتر و واالتر از مقام انسانی به او نسبت داده
اند .عیسی مسیح اعمالی که انجام داده ،عالم
انس��انی را به آن واداش��ته که او را خداوند و
حیات بخش بدانند و بخوانند.
خود نیز ادعا کرده و به شاگردی که به او می
گوید ،اگر پدر را به ما نشان دهی ما را کافی
اس��ت ،جواب می دهد که ای توما این مدت
که با شما بوده ام مرا نشناخته اید .هر که مرا
دید ،خدا را دیده است.
شاعر عالی مقام مولوی سخن عیسی را
تأیید کرده ،می گوید:



دوستان عزیز

مشاهده می شود که رؤسای دینی قوم یهود،
ناخ��ودآگاه اقرار نمودند که ب��ه غیر از خود
خدای این جهان کسی دیگر قادر به بخشش
گناهان نمی باش��د .فقط عیس��ی است که
دارای این چنین قدرتی است که گناهان را
بیامرزد .از زن زناکار تا مفلوج ناتوان.
متی 8 – 1 : 9

قدم ششم

>> بخش
پایانی
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در قدم ششم قدرت خداوندی عیسی مسیح
را بر عالم اموات را نیز مش��اهده می نماییم.
عیسی مس��یح به اتفاق شاگردانش به شهر
نایین رفتند .همین که به دروازه شهر نایین
رسیدند با تشییع جنازه ای روبرو شدند که
پسر یگانه بیوه زنی بود .بسیاری از مردم شهر
همراه او به جهت تدفین پسرش آمده بودند.
وقتی ک��ه آن مادر را دید ،دلش به حال وی
بسوخت .عیسی جلو رفته تابوت را لمس کرد
و آن را بر زمین نهادند.
عیسی مسیح فرمود:
ای جوان به تو می گویم برخیز.
هماندم میت در داخل تابوت نشسته و شروع
ب��ه صحبت نمود .عیس��ی او را ب��ه مادرش
سپرد .حاضرین خدا را ستایش کرده ،گفتند:
پیامبری بزرگ در میان ما ظهور کرده است.
همچنین می گفتند :خدا آمده است تا قوم
خود را رستگار سازد .بلی خداوند قادر به زنده
کردن مردگان نیز می باشد.
لوقا 17 – 11 : 7

عیسی مسیح با خانواده شخصی به نام ایلعازر
و خواهران او به نام های مرتا و مریم دوست
بود .ایلعازر مریض شد ،مرتا و مریم به عیسی

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

چون مرا دیــدی خـــدا را دیــــده ای
گرد کعبــــه صدق بر گردیــــده ای
عمل مــن طاعـت و حمــد خـــداست
تا نپنداری کـــه حـق از من جداست
چشم نیکو باز کــــن در مـــن نگــــر
تا ببینی نــــــور حــــق انـــــدر بشر
چون ولی حق ،خــــوی حق گـــرفت
نــــــور گشت ،تابش مطلق گــرفت
شکر یــزدان را و عیســی را که مــا
گشته ایم این دیـن حــق را رهنمــــا
ایضاً مولوی می گوید:
تو مبین ز افسون عیسی حرف و صوت
آن ببین کـــز وی گریزان گشت مــوت
تــــو مبیـــن ز افسونش آن لهجات پست
آن ببین کــــه مـرده بر جست و نشست

آن مرده در حالی که دس��ت ها و پاهایش با
کفن پیچیده شده بود و صورتش نیز بسته بود
بیرون آمد که عیسی دستور داده  ،گفت:
او را باز کنید و بگذارید برود .آنگاه بسیاری از
یهودیان که این امر بزرگ را دیده بودند به او
ایمان آوردند و خدا را ستایش کردند.
یوحنا 46 – 1 : 11
عیسی مسیح با زنده نمودن مردۀ چهار روزه،
خداوندی خود را بر عالم انسانی ثابت ساخته
اس��ت .زیرا زنده نمودن و حیات بخش��ی به
مرده چهار روزه کار انس��ان نیست بلکه در
قدرت خالق این جهان است .پس الزم است
که ما هر امری را منصفانه قضاوت نماییم .آن
وج��ودی که از آینده مطلع و وقایع را قبل از
وقوع بداند و حتی نحوۀ مرگ خود بر صلیب
را بارها پیشگویی نماید و انسان را از امراض
گوناگون شفا بخشد و بر عالم طبیعت قدرت
داش��ته طوفان و امواج مخوف دریا را ساکت
گرداند .از عمق دریا اطالع داش��ته باشد و بر
عالم ارواح مسلط باشد و اسیران ارواح خبیث
را آزاد س��ازد و گناه های مخرب انس��ان را
بیامرزد و بر عالم اموات قدرت داشته مردگان
را پس از چهار روز از عمق گور ،زنده نموده و
حیات بخشد .چنین وجود آسمانی را به چه
نامی و یا مقامی جز خداوند بایستی بخوانیم.
مسیحیان مقام خداوندی را از خود به عیسی
نداده اند ،بلکه انجیل و تورات و رسوالنی که

ش��اعر عالی قدر فردوسی طوسی نیز حیات
بخشی عیسی را تأیید کرده ،می فرماید:
چو عیسی ،من این مردگان را تمام
یکایک همــــه زنــده کردم بـه نام
مس��یحیان خدای خالق خ��ود را عمالً در
عیس��ی مسیح دیده اند .از این جهت خدای
واحی و خیالی را پرس��تش نمی کنند ،بلکه
خدای تجس��م یافته در عیس��ی مس��یح را
عبادت می کنند.
چنانکه در انجیل یوحنا  1 : 1می فرماید:
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه
خدا بود .کلمه جسم گردید و میان ما ساکن
شد پر از فیض و راستی.
صفی علی شاه درباره وجود خالق چنین
میفرماید:
پیش از آن یعنی که باشد هیچ شیء
بــــو ِد اندر بو ِد خود موجــود ،وی
بــود و غیــــر او بـــــودی نبـــــود
هـم نخواهد بود ،بودی در وجـــود
همچنان بـــــوده و خواهــد بود باز
نیست با بودش وجـودی ز امتیـــاز
هست هستی هــا همــه از هست او
و از مـی توحیــــد او ســرمست او
پایان

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

)
514-999-5168

Montreal

Mont Royal
Mont
Royal



ST-DENIS

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

)(Metro: Mont Royal

405 Marie-Anne E

Mary Anne

خداوند محبت است

هر شنبه

هر یکشنبه
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هم مرگ بر جهان مشا نیز بگذرد!
شعری از سیف فرغانی
در ایام حمله مغول
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
هم رونق زمان شما نیز بگذرد
وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب
بر دولت آشیان شما نیز بگذرد
باد خزان نکبت ایام ناگهان
بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد
آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد
ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز
این تیزی سنان شما نیز بگذرد
چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد
در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت
این عوعو سگان شما نیز بگذرد
آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست
گرد سم خران شما نیز بگذرد
بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت
هم بر چراغدان شما نیز بگذرد
زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت
ناچار کاروان شما نیز بگذرد
ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن
تأثیر اختران شما نیز بگذرد
این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید
نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد
بیش از دو روز بود از آن دگر کسان
بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد
بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم
تا سختی کمان شما نیز بگذرد
در باغ دولت دگران بود مدتی
این گل ،ز گلستان شما نیز بگذرد
آبیست ایستاده درین خانه مال و جاه
این آب ناروان شما نیز بگذرد
ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع
این گرگی شبان شما نیز بگذرد
پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست
هم بر پیادگان شما نیز بگذرد
ای دوستان! به نیکی خواهم دعای سیف
یک روز بر زبان شما نیز بگذرد

مقام ملت

ستارخان گفت":من سگ ملتم"
اکنون اى فرماندهان سپاه
شما سگ که باشید؟!
آیا شما هم سگ ملتید یا سگ دیگرى؟
بدنبال ملت میگردى؟
به لوله تفنگت نگاه کن
اگر لوله تفنگت رو به آس��مان ب��ود میگفتم آنجا
خداى ملت جاى دارد
اگ��ر لوله تفنگت رو ب��ه زمین ب��ود میگفتم آنجا
شهیدان ملت خفته اند
به لوله تفنگت نگاه کن
درست در انتهاى لوله
ملت آنجاست! در مقابل تو
اگر برگردى
خ��ودت در کنار مل��ت و لوله تفنگ��ت رو به قلب
کسى قرار میگیرد
که کشتار ملت را فرمان میدهد
اگر برنگردى
یک سگ دیگرى
همچون ده ها سگ ولگرد در خیابانها
آرى ستارخان گفت":من سگ ملتم"
و سردار ملت شد
امروز تو بگو سگ که هستى
تا فردا
بر"دار" ملت نشوى!

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

اجنمندوستدارانزرتشت
انجمن دوستداران زرتشت تاریخ برگزاری
جشن های ملی را به آگاهی هم میهنان گرامی میرساند:
شنبه  3اکتبر2009
• جشنمهرگان			:
شنبه  19دسامبر 2009
• جشن یلدا (زادشب مهر)		:
شنبه  23ژانویه 2010
			
•جشن سده:
سه شنبه 16مارچ 2010
• جشن چهارشنبه سوری		:
شنبه  27مارچ 2010
• جشن نوروز و زاد روز زرتشت		:
یکشنبه  4آوریل 2010
			
• سیزده بدر:
2010
یکشنبه  28جون
			
• جشنتیرگان:
همچنین از سازمان ها و انجمن های دانشجوئی و فرهنگی که مایلند در برگزاری
این جشن ها با ما همکاری و یا همیاری نمایند ،دعوت می شود به ما بپیوندند تا با
یاری یکدیگر گوشه ای از فرهنگ ایران را ،که مجموعه ایست از آداب و رسوم آن
که در ذهنیت ما نهادینه شده را به نسل آیند شناسانده و انتقال دهیم.
______________________________
در این راستا مهر ورزیده با روابط عمومی انجمن پیوند بگیرید.
)514( 865 -7146
)514( 325-3012
---------------------------------------------

دکتر على صحروى
(مونتریال)

« Auditionگروه تئاتر صورتک» Audition
دعوت به همکاری برای اجرای منایش «شام آخر ژاندارک»
گروه تئاتر صورتک برنامه دارد و در تالش است تا نمایشنامه «شام آخر ژاندارک» که به زبان انگلیسی
اس��ت ،بر صحنه ببرد .این نمایش��نامه از آثار «رجب محمدین» نمایشنامه نویس ،سناریست ،کارگردان
تئاتر ،عکاس و سینماگر با سابقه ایران است.
« شام آخر ژاندارک » روایتی نمایشی بر اساس زندگی واقعی ژاندارک برای زمانه ماست.
نگارش نس��خه نهایی این نمایش��نامه در س��ال  1997به انجام رسیده است« .ش��ام آخر ژاندارک» برای
نخستین بار در سال  1998در تئاتری حرفه ای در آمستردام هلند به کارگردانی خود نویسنده ،به یاری
انستیتو تئاتری  The Netherlands-AIDAبه اجرا درآمد و از آن استقبال گسترده ای شد.
«گروه صورتک» در جس�تجوی چهار هنرپیشه زن و همینطور همکاران اجرایی دیگر برای به
صحنه بردن « شام آخر ژاندارک » است.
برای بازی نقش ژاندارک به هنرپیش��ه ای که بین  16تا  19و یا  20س��ال سن داشته باشد و برای سه
نقش دیگر بازیگران زنی بین  25تا  45س��ال نیاز اس��ت .علی شریفیان کارگردانی « شام آخر ژاندارک »
را بر عهده دارد.
از عالقمندان به بازی در این نقش ها و همکاری در دیگر امور اجرایی «ش��ام آخر ژاندارک» دعوت می
کنیم هر چه زودتر با «گروه تئاتر صورتک» برای اطالعات بیشتر تماس بگیرند514- 544- 1298 :

ندا و سهراب...
{>> ادامه از صفحه}6 :
گس��ترده تر و متحدتر به ای��ن کارزار
بپیوندیم و
 از دولتها بخواهیم به جمهوری اسالمیدر مورد عواقب سرکوب گسترده مردم
ایران هشدار دهند.
 از دولته��ا بخواهیم ب��ه رهبری ایرانبگویند س��رکوب مردم ای��ران ،به وضع
تحری��م های ش��دید علیه رژی��م ایران
خواهد انجامید.
 از دولتها بخواهیم در صورتی که رژیمایران به خواس��ت توقف خون ریزی در
ای��ران تن ندهد ،رژیم ای��ران را تحریم
کنند.
 از رس��انه ه��ای بی��ن الملل��ی یاریبخواهیم که اخبار مربوط به رویدادهای
ایران را منتش��ر کنند و سانس��ور وضع
شده از سوی رهبری ایران را بشکنند.
 از م��ردم آزادیخ��واه سراس��ر جهاندعوت کنیم ب��ه تظاهرات جهانی علیه
سرکوب در ایران بپیوندند■ .

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.

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

Tel.: 514-223-3336
تبدیل سیستم های ویدیوئی
دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ما و همه آیندگان ما به این
مرجع بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

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

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.com
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■
گی از صفحــه ویژه یادمان
بر

تاریخ معاصر ایران
ه�دف از گش�ایش این
ص
فح
�ه گفتگو با
شماس�ت.
برگزاری نه فقط پی�ش ،بلک�ه از بعد از
این تک مراسم یادمان سپتامبر  2009نیز
ب
دهد ،رگ را تا زمانی که توان مان یاری
خد
خواهیم مت تمامی وجدان های آگاه تقدیم
کرد.
در ای�ن می
ان
ت
وض
یح
چن
�د
ن
کته 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
ند
رج برعهده
نویسندگان آن است.
دوم :نظر
سازنده ات پیش�نهادات و بویژه انتقادات
خ
ود را از ما دریغ ندارید.
س�وم :ل
(ورد) ب طفا مطالب خود را با تایپ فارسی
رای ما ارسال دارید.
چهارم :س�پاس و بازهم
سپا
س
از حمایت
های بی دریغ شما آزاد اندیشان
__
___________________________
ایمیل تماس با ما:
il.com

Koshtaredahe60@gma

ندای ایران

نعمت آزرم

ای خون به لب ای ندای ایران
ای خون دل از لب تو جوشان
ای دختر پاکباز معصوم
ای کشته فتاده در خیابان
تندیس دو نسل غرق خونی
از دشنهی کین دین فروشان:
یکچند به خاوران و یکچند
درگیر نبرد یا به زندان
در سوگ تو خلق شد سیهپوش
گیتی به عزای توست گریان
نام تو ندای خلق ایران
یک خلق گریست از نگاهت
زان گردش چشم بیگناهت
خون ریخته از دهان به صورت
گلگون شده گیسوی سیاهت
میمردی و باورت نمیبود
گم گشته درون سینه آهت
خورشید دمان غروب کردی
نشکفته هنوز صبحگاهت
هرگز نرود غروبت از یاد
وان خواهش جان بیپناهت
بیگانهوخویشدادخواهت
سوگ تو هزار الله داغ است
بر گم شده گورها چراغ است
وان داعی امر مسلمین را
از خون جوان به کف ایاغ است
سی سال شکسته سرو و شمشاد
آتش زده بیشمار باغ است
تنها نه شکسته شاخه ی گل
سوزنده ز ریشه باغ و راغ است
گم گشته ترانهی چکاوک
در باغ غریو تلخ زاغ است
سوگ تو هزار شعله داغ است
تا خلق توان بیازماید
کوشید که باز ره گشاید
پر شور به رای روی آورد
پیروز شد آن چنان که باید
دزدید فقیه رای مردم
آن گونه که دزد زر رباید
برخاست خروش خلق چون سیل
سیلی که ز کوه ره گشاید
سامانهی نحس این خالفت
زین بیش به هیچ رو نپاید
هر چند خشونتش فزاید
این دور نبرد واپسین است
ویران شدن دکان دین است
نابودی دودمان ضحاک
با پرچم کاویان یقین است
یابد وطن از ستم رهایی
با خون ندا سرشته این است
آزادی و سرفرازی ما
تقدیر نوشته بر جبین است
نیروی سپاه دانش و کار
گوینده حرف واپسین است
فرمان زمانه این چنین است
-----------پاریس  ۵تیرماه ۱۳۸۸

nemat_azarm@hotmail.com

___ ___ www.paivand.ca
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یادمانکشتارزندانیانسیاسیدهه 60درایران
در سی سال گذشته جمهوری اسالمی
اینگونه در معرض خطر سقوط و فروپاشی
نبوده است.
ایران:

خیزش مردم در مبارزه با رژیم
جمهوری اسالمی

شفافیتدر
نظروعمل
مهرداد امیری (مونتریال)

در تاری��خ جه��ان کمتر ملتی را س��راغ داریم
ک��ه در یک فاصله صد س��اله ،چهار انق�لاب یا جنبش
اجتماعی را تجربه کرده باش��د و بخصوص در یک دوره
س��ی س��اله زمانی دو انقالب و برآمد اجتماعی را دیده
باشد.
بدیهی اس��ت به علت فاصله زمانی کوتاه این دو برآمد،
نزدیکی ها و شباهت هایی به لحاظ زبان ،گفتار ،خواست
ها مشاهده میشود و نیروهای اجتماعی موجود ،علیرغم
پوالریزه شدنشان همان خواستها را دنبال می کنند.
جمالتی مانند وحدت کلمه ،امت مس��لمان ،بحث بعد
از مرگ ش��اه ،در حکومت آینده همه آزادند ...به گوش
نس��لی که برآمده از انقالب  57است بسیار آشنا بوده و
برای خود حامل محتوی و جهت خاصی از نظر دورنمای
سیاسی آینده را ترسیم می کند .با توجه به اینکه بیش
از س��ه هفته از برخاستن مردم ایران در مبارزه با رژیم
جمهوری اس�لامی می گذرد ،این نوشته به دو وجه از
جنبش اجتماعی در خارج از کشور اشاره می کند:
در بحث اول داشتن شفافیت در سازماندهی اعتراضات
و رهبری آن بوده و
دوم ب��ه آزادی بی��ان و اندیش��ه در ای��ن اعتراض��ات
می پردازم.
نیروهای اجتماعی با خاستگاه های متفاوت سیاسی بر
مبنای حداقل هایی ،خود را سازماندهی کرده و موظف
هس��تند که با دعوت از همگان ب��رای همکاری در یک

پروسه دمکراتیک دس��ت به عمل بزنند؛ باید قبول
کرد در رابطه با نقش نیروهای خارج از کشور عالوه
بر افش��اگری ،اعمال فشار بر دولتها و نهادهای بین
المللی با آمدن جمعیت بیش��تر کار را آسانتر کرده
و خ��واه ناخواه گوش ش��نوای بیش��تری را پیدا می
کنیم.
این ممکن نمیشود مگر آنکه حداقل ها واقعا حداقل
باشد.
آیا مجموعه خواس��تها در ح��د بیانیه جهانی حقوق
بشر می تواند ،این مبنا باشد؟!
یا اینکه خود را در محدوده به اصطالح دانش��جویان
و اص�لاح طل��ب ها نگه داری��م و با افتخ��ار بگوئیم
سیاس��ی نیستیم و ما خواس��تهای مردم را در ایران
پی گیری می کنیم .اگر در ده ش��ب فریاد خاموش
دانش��جویان و دیگر دوس��تان بط��ور خودجوش؟!
مراس��م را س��ازماندهی و کنترل میکردند با رش��د
جنب��ش در ایران و باال رفتن س��طح مطالبات مردم
این دانشجویان عزیز باید تکلیف خود را روشن کرده
و هزین��ه نرفتن به ایران را بدهند همانطور که زنان
و م��ردان در ایران با جانش��ان هزینه می کنند .این
هزینه یعنی بطور دقیق و شفاف خواست ها را طرح
و خود را موظف به رعایت خط قرمزی نکنند.
در اینجا رفرمیس��ت های همیش��گی ،که نقش ُمحلل
رژی��م را بازی م��ی کنند ،چاره ای ندارن��د که با چهره
خود وارد شده و ش��عارها و خواست هایشان را از زبان
خودشان بگویند.
تکلی��ف دیگر نیروهای جامعه مش��خص اس��ت .طیف
سرنگونی طلب نیز از چپ و راست دارای شاخص های
خود بوده و اگرچه در ش��کل (تظاهرات) می توانند در
کنار هم باشند ،شعارها و قطعنامه ها این نیروها گویای
افق های متفاوت سیاسی آنهاست.
از اشتباهات انقالب  57دنباله روی کورکورانه از دیگران
و ذوق زدگی به مناسبت تحول انقالبی بوده است؛ واضح
است که در طول س��ی سال گذشته جمهوری اسالمی
اینگون��ه در معرض خطر س��قوط و فروپاش��ی نبوده و
جمعی��ت های میلیون��ی اینطور در خیاب��ان ها حضور
گسترده نداشته اند و این برای کسانی که در این مدت
یا در مبارزه و یا صرفا در انتظار بودند ش��دیدا شورانگیز
است که در یک مدت کوتاه این برآمد توده ای را نظاره
کنند ،این شور و هیجان علیرغم آنکه احساس همدلی
و یگانگ��ی را قوی می کند اما آس��ان گی��ری و تقلیل
گرایی را در تفکر موجب میشود.
س��ئوال این اس��ت اگر با داش��تن تریبون و بحث آزاد
مس��ائل و مش��کالت مردم و به مبارزه مطرح میشد آیا

ش��کلی ایجاد میکرد و یا چه نیروی��ی از طرح مباحث
سیاس��ی ابا دارد اگر امکان طرح مباحث در یک محور
آزاد در ای��ران وجود ندارد آیا در اینجا به فریاد خاموش
میشود اکتفا کرد و فقط با سبز و سکوت ایام گذراند.
پاس��خ این پرسش اینگونه اس��ت که نه ما باید بتوانیم
تمام پرس��ش هایی که در این س��ی س��ال داشتیم را
طرح کنیم ،از حجاب و زن س��تیزی و سنگسار ،عدالت
اجتماعی آزادی بیان و عقیده ،لغو ش��کنجه و اعدام ،نه
به داش��تن زندانی سیاسی ،نه به اس�لام سیاسی ،و به
سرنگونی جمهوری اسالمی.
پاس��خ ه��ر نیرو به این پرس��ش ها ک��ه در هر جنبش
اجتماعی مطرح اس��ت ،بیان کننده آنس��ت که ما آزاد
و متمدنان��ه ب��ه بحث و ابراز نظ��ر میپردازیم و با توجه
ب��ه آن حرکت اجتماعی خود را ش��کل می دهیم دیگر
نمی توان گفت وحدت مان با اختالف نظر خدش��ه دار
میش��ود و یا نظر گروه سیاس��ی خاصی است و مباحث
مورد اختالف باید به آینده محول شود.
این بار با زنان و جوانان و اینترنت نوع دیگری از حرکت
اجتماعی آغاز شده است که پیروزیش در گروی پایداری
همه مردم می باشد.
با آرزوی پیروزی

بیانیه مشترک علیه موج جدید سرکوب و اختناق در ایران
مردم مبارز ایران!
انسان های آزاده جهان!
تظاه��رات میلیون��ی م��ردم در اکث��ر
ش��هرهای ایران در روزهای اخیر نمایش
عظی��م قدرت مردمی بود که بیدادگری،
عوامفریبی و س��رکوب م��داوم این رژیم
را به چالش می طلبیدند .چالش��ی که با
اعمال خشونت حاکمیت ضددموکراتیک
نظام جمهوری اسالمی و نیروهای امنیتی
اش پاس��خ داده شده است .تاکنون ،آمار
دهه��ا کش��ته و صده��ا زخم��ی قطعی
اس��ت .گزارشات رس��یده به ما حاکی از
دس��تگیری یا ناپدید ش��دن هزاران نفر
از فعالی��ن و معترضی��ن رژیم جمهوری
اسالمی می باشد .در این میان ،خوابگاه
ه��ای دانش��گاه ه��ا از اولی��ن هدفهای
حمله نیروهای سرکوبگر رژیم بودند که
منجربه کشته و زخمی شدن دهها تن و
دستگیری تعداد بیشماری از دانشجویان
گردید .موج وسیع دستگیری های شبانه
و خانه به خانه جوان��ان ،روزنامه نگاران
و دانش��جویان و ناپدید ش��دن تعداد ی
دیگر ،ترس و هراس سالهای دهه شصت
(دهه هشتاد میالدی) را برای ما یادآوری
میکند .انبوه بازداش��ت شدگان عالوه بر
زندانهای ش��ناخته ش��ده همچون اوین،
گوهردش��ت و ،...در پ��ادگان ه��ا ،مراکز
بس��یج و مکان های نامعلوم نگه داش��ته
می شوند.
با وجود سانسور شدید ،گزارشها ،تصاویر
و فیلم های ارس��ال شده ،اسناد غیرقابل
انکاری هس��تند که نش��ان م��ی دهند
ابعاد ش��کنجه ها ،بی رحمی و قس��اوت

ش��کنجه گران به ابعادی غیرقابل تصور
در جمهوری اسالمی رسیده است .ضرب
و شتم ،پرتاب زندانیان و دستگیرشدگان
از ارتفاع با چش��مان و دس��تانی بسته،
به همراه ش��کنجه های طاقت فرس��ای
جس��می و روح��ی دیگر ،پرون��ده رژیم
جمه��وری اس�لامی را در نقض آش��کار
حقوق بش��ر س��نگین ت��ر از پیش کرده
است.
روش ش��ناخته ش��ده رژیم برای ایجاد
هراس در میان مردم  ،ش��کنجه مداوم و
فرسایشی زندانیان برای "اعتراف گیری"
از آن��ان و مصاحب��ه ه��ای تلویزیونی ،از
جمله جنایت هایی است که این روزها در
ابعادی گسترده دیده میشود .زندانیان به
طور شبانه – روزی زیر شکنجه قرار دارند
تا در هم شکسته شوند و برخالف میل و
اراده ش��ان زندگی ،ارزش ها و آرمانشان
را در این "اعتراف گیری ها" نفی کنند.
م��ا از هم اکنون اعالم می کنیم که وادار
ساختن زندانی به اعترافهای دیکته شده
هیچ اعتباری ندارد و تنها سند محکمی
برعلیه رژیم جمهوری اس�لامی است که
فرد مصاحبه ش��ونده را تحت فش��ارها و
شکنجه های سخت قرار داده است.
خان��واده ه��ای دستگیرش��دگان در بی
خبری از فرزندان و وابستگان خود هیچ
منبع��ی برای پیگیری و روش��ن ش��دن
وضعیت و سرنوشت عزیزان خود ندارند.
خبره��ای نگ��ران کنن��ده ای مبتنی بر
کش��تن زندانیان و دفن مخفیانه اجساد
آنه��ا نگران��ی خانواده ها و ج��و ترس و
هراس را در سطح جامعه گسترده است.
تالش مادران دستگیرشدگان اخیر برای
یافتن فرزندانشان با تجمع های مکرر ،با
دستگیری خانواده های معترض از سوی

رژیم روبرو می ش��ود .قتل های خیابانی
و آدم ربایی در لحظات فعلی در دس��تور
کار نیروه��ای امنیتی رژی��م قرار دارد و
خطر آغ��از اعدام های سیس��تماتیک و
گس��ترده ،پیش روی ما ق��رار دارد .آنان
بی رحمانه ،سیس��تماتیک و ب��ا برنامه،
به س��رکوب اپوزیس��یون فعال و پیگیر
در ای��ران مش��غولند ،رون��دی که بدون
اعتراضات وسیع در سطح ایران و جهان،
هر لحظه می تواند به کشتاری وسیع از
سوی رژیم تبدیل شود.
تع��دادی از امضاکنن��دگان ای��ن بیانیه،
زندانیان سیاسی ای هستند که زندان و
شکنجه را در سالهای دهه شصت (هشتاد
میالدی) تجربه کرده اند .بسیاری از آنان
جان بدربردگان و ش��اهدان کشتارهای
سالهای  1360و  1367هستند.
به همین دلی��ل یقین دارن��د که دامنه
س��رکوب ،شکنجه و کش��تار رژیم بسی
فراتر از گزارش��ات انتشار یافته در سطح
افکار عمومی است.
با توجه به این دالئل ما خواس��تار اقدام
فوری ،وسیع و همه جانبه برعلیه وضعیت
موج��ود در زندانها و ش��کنجه گاه های
ایران هس��تیم .امید که این اقدامات در
سطح بین المللی و نیز در میان ایرانیان
خارج کش��ور بازتابی شایسته با وضعیت
حساس کنونی یابد.
م��ا ضمن هش��دار به س��ازمان عفو بین
الملل و صلیب س��رخ جهان��ی در مورد
تک��رار جنایت��ی دیگر برعلیه بش��ریت،
از ای��ن نهادها میخواهیم ک��ه از تمامی
اهرم ه��ای خود جه��ت باز داش��تن از
تکرار چنین جنایاتی اس��تفاده نموده و
از کلی��ه زندانهای علنی و غیرعلنی رژیم
جمهوری اس�لامی بازدید به عمل آورند

و برای نجات ج��ان زندانیان از هر اقدام
ممکن دریغ نورزند.
 ما خواهان آزادی بی قید و شرط کلیهزندانیان سیاس��ی و ممنوعی��ت هر نوع
شکنجه در زندانها هستیم.
 م��ا خواه��ان لغ��و بدون قید و ش��رطمجازات اعدام در ایران هستیم.
مردم آزادیخواه!
بیائید با تم��ام امکانات خود برای آزادی
زندانیان سیاسی بکوشیم.
ما زندانیان سابق رژیم جمهوری اسالمی
ب��رای حمایت از مب��ارزات آزادیخواهانه
مردم کشورمان و آزادی تمامی زندانیان
سیاسی به ویژه دستگیرشدگان حوادث
اخیر و برای جلوگیری از کشتارسراسری
دیگری در روزهای  24و  25جوالی در
برلی��ن ( )Brandenburger Torدس��ت
ب��ه اعتصاب غذا میزنیم و از همه فعالین
سیاس��ی ،س��ازمانها ،نهاده��ا ،مدافعین
حقوق بش��ر و آزادیخواهان میخواهیم با
ش��رکت در این اعتصاب سهمی کوچک
در جلوگی��ری از کش��تاری دیگ��ر ایف��ا
نمایند.
در روز نخست اعتصاب غذا 24 ،جوالی،
س��اعت  11زندانیان سیاس��ی س��ابق از
تمامی رس��انه ها و خبرگزاری ها دعوت
می کنند تا به گزارش��ات و شهادت های
عینی آنان درباره وض��ع زندانهای ایران
گوش فرا دهند.
ش��رکت کنندگان در اعتصاب می توانند
امضاء خود را به نشانی زیر ارسال کنند:
puyeshtv@yahoo.com

حمایت کنن��دگان از اعتصاب می توانند
امضاء خود را به نشانی زیر ارسال کنند:
puyeshtv@yahoo.com

 سال  15شماره  24  908تیر 1388

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!

	• گریم و میک آپ عروس
همراه با تکنیک کاموفالژ

--------->> تلفن514-799-8330 :

	• 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

مژده مژده بزودی
چلوکبابی یاس

ا
ا نواع ک
ب
ا
ب
ها
نواع
خ
و
ر
خوش ش های
مزه
ایران
ی
ب
ا
ک
یفی
ت عالی

Professional Grooming
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در قلب NDG

با باسابقه ترین آشپز
ایرانی

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

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...

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

__________________________________

;; 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
______________________

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

لوله کشی ونصب شوفاژپارس

RESTO YASS

5563 rue UpperLachine
)(NDG

Tel.: (514) 483-0303
توپولف
{>> ادامه از صفحه}3 :
هواپیماهای ش��رقی وابسته شده
ایم .ش��رکت هواپیمایی کاسپین
تمام ناوگان هوای��ی اش توپولف
است".
بناب��ر گفت��ه آق��ای مهاج��ر
هواپیماهای��ی که از کش��ورهای
شرقی تهیه می شوند هم کهنه و
هم ارزان قیمت هستند.
در س��الهای گذش��ته جامعه بین
الملل تحری��م هایی را علیه ایران
اعمال کرده است.
مس��عود مهاجر معتقد اس��ت اگر
تحریم ها علیه ای��ران ادامه پیدا

کند وابس��تگی ایران به
ن��وع ش��رقی هواپیماها
بیشتر خواهد شد.
آق��ای مهاج��ر همچنی��ن گفت:
"دولت م��ی تواند از طریق قیمت
گ��ذاری صحیح صندل��ی پروازی
و باز گذاش��تن دس��ت شرکت ها
در تعیی��ن نرخ بلیط های ش��ان
امکانات��ی فراهم کن��د که حداقل
ش��رکت هایی ک��ه بای��د تزانامه
مثبت��ی داش��ته باش��ند ،بتوانند
هواپیماه��ای نو تر ش��رقی تهیه
کنند .هواپیماهایی که ما در حال
حاض��ر از بلوک ش��رق می خریم
معموال باالی  15تا  17سال سن
دارند .فکر می کنم هواپیمایی هم
که به تازگی سقوط کرده بیش از
این مدت خریداری شده که درآن

زمان هم کهنه بوده است".
در گذش��ته بارها گفته ش��ده که
ناوگان هواپیمایی ایران به شدت
فرس��وده اس��ت و ایران به دلیل
تحریمه��ای آمریکا نتوانس��ته در
سه دهه اخیر ناوگان هوایی خود
را بازسازی کند.
ش��رکت هواپیمای��ی کاس��پین،
شرکتی خصوصی است که شانزده
سال پیش تاسیس شد .این خط
هوای��ی که ب��ا هم��کاری نیروی
هوایی ایران مشغول کار است ،در
هفته بی��ش از  ۵۰پرواز داخلی و
خارجی دارد.
این هواپیم��ا پنجمین هواپیمای
ساخت روس��یه در خطوط هوایی
ایران است که طی  ۹سال گذشته
دچار سانحه مرگبار می شود.

	•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

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
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مسیرامظفری
WWW.SAMIRAINS.COM

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
ی بدون نصب دیش

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

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

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

دس

ترسی به  12شبکه

ودی به بیش از 24
(بز

صداو سیمای ایران

ال خواهد رسید!)
کان

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

G

6963 ُSherbrooke W.
(514) 489-6901

S
H
A
H
R
Z
A
D
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________________
<< >>اینک بزرگتر از همیشه

خنستین شرکت بیمه ایرانی

برای >> اتومبیل و >> خانه شما
برترین سرویس کمترین بها
______
CAR
Assurance
HOUSE
Elegance
TAXI
Insurance
_______
MOTO
>> with
monthly
instalment
__________

1388  تیر24  908  شماره 15 سال

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید

BMW 323I 2006

COMMERCIAL

Prix : $ 21900
Kilométrage : 59000
Garantie / Financement: Disponible
Mensuel : 389.00
LEASING DISPONIBLE
Classification : Berline
Transmission : Auto. Cylindres : 6
Carburant : Essence Motricité : RWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Argent
Type : Berline

NISSAN ALTIMA 2005

Prix : $ 8995
Kilométrage : 95000
Garantie / Financement : Disponible
Mensuel : 134.00
LEASING DISPONIBLE
Moteur : 2.5L Classification : Berline
Transmission : Automatique
Cylindres : 4 Carburant : Essence
Motricité : FWD Portes : 4
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Gris foncé
Type : Berline

assurance@eleganceleasing.com

تابستــــــــانگرم وخوشرابا
کتابخانهنیماجشنبگیریم

پیک نیک در پارک آنگرینیون
 جوالی26 یکشنبه
 بعدازظهر7  صبح تا10 از ساعت
به همراه دی جی و رقص و شادی



کباب
ک
و
ب
ی
د
ه
+
جوج
ه
ک
ب
ا
ب
+ گوجه+ نان
 ساالد+
فق
 دالر8 ط

_________________
<<مخارج این جشن توسط
دوستداران فرهنگ ایران
.تامین شده است
______________
:<<تلفن های آگاهی

)514( 485 -3652

)514( 961 -7973
______________

:>> توجه

در صورت بارانی
،بودن به هفته بعد
 اگوست2 یکشنبه
.موکول می شود

:مشاور امالک
مسکونیوجتاری

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

____________
Jaleh Hafezi

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

207-9000

ژاله حافظی

Clinique Dentaire PEARL

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

دکتر علی شفیعی
جراح دندانپزشک

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

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

________________________
4531 Boul Des Sources
نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

&

ما به کیفیت می اندیشیم؛

اعتماد شما افتخار ماست

Open week-ends
& evenings
>> Financing
Available

 راهنمای،ساده و کارآ
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

...ارزان

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

کلینیکزیبایی

و اسپـای

مراسم پایانی تومار سبز در مونترال
Monday, July 13, 200910:30am - 12:00pm

درباره پروژه :

در روزه��ای  ۱۰تا  ۱۲جوالی (ژوییه) ،از س��اعت  ۵تا  ٨بعد
ازظه��ر در تمام نقاط دنیا در محل های مناس��ب ،پارچه ای
ب��ا رنگ س��بز می آویزیم و از ایرانی ه��ا امضا جمع کنیم که
"احمدی نژاد ،رییس جمهور ایران نیست ".سپس همه پارچه
ها را به محلی که در روز آخر امضا گیری اعالم میشود ،ارسال
می کنیم تا به هم دوخته ش��ود .س��پس از رس��انه های بین
المللی و نیز موسس��ه رکورد گینس دعوت کنیم و تومار را از
یکی از س��اختمان های بلند و مش��هور دنیا نظیر برج ایفل یا
برج تورنتو می آویزیم ،و س��پس برای ثبت در تاریخ ،به موزه
سازمان ملل متحد می فرستیم.
 -۱این کار ،احمدی نژاد را به عنوان منفورترین رییس جمهور
وارد کتاب رکورد خواهد کرد.
 -۲تم��ام دنیا را با این جمله "احم��دی نژاد  ،رییس جمهور
ایران نیست" ،آشنا خواهد کرد.
 - ٣این کار که قبل از مراس��م سوگند خوردن انجام میشود،
این مراسم را از آنچه که هست هم ننگ آلود تر خواهد کرد.
 -۴س��بب می شود دولتهای خارجی در به رسمیت شناختن
این دولت تعلل کنند.
 -۵اتحاد ایرانیان خارج از کشور را نشان خواهد داد.
 -۶ب��ه مردم داخ��ل قوت قلب می دهد ک��ه هزینه هایی که
داده اند بیهوده نبوده و اقال باعث وحدت عمل خارج نشینان
شده.
 -۷اگر خوب کار ش��ود ،صف های طویل��ی برای امضای این
تومار تش��کیل خواهد ش��د که انعکاس بی��ن المللی خواهد
یافت...
برای دریافت اطالعات بیش��تر می توان به آدرس زیر مراجعه
کرد:

www.esthemedica.com
از بین بردن موهای زائد
با لیـــزر

½½لب باال هر بار  29دالر -زیر بغل و بیکینی  39دالر
½½الغری -زدودن سلولیت ،سفت کردن پوست هر بار  70دالر
½½لیف ماساژ برای چنی و چروک ،لیزر و بوتاکس
½½پیلینگ بد جوش ها و لک و مک قهوه ای هر بار  99دالر
½½لیزر برای رگ های پا و پوست قرمز ،فیشیال ،مانیکور ،پدیکور

مشاوره رایگان با خامن دکتر

Acupuncture

& Natural medicine

طب سوزنی و داروهای طبیعی
Soliman Noory

N.D.
ختصص در درمان بیماری های مزمن مانند:
Í Íکمر درد ،سیاتیک ،شانه درد ،زانو درد ،میگرن و
دردهای مفاصل  ،ضعف جنسی ،ترک سیگار و اعتیاد
Í Íداروی طبیعی برای مرض قند و کلسرتول موجود است.
Í Íکپسول و عسل  DGSبرای تقویت سیستم دفاعی
موجود است

&

http://greenscroll.blogspot.com

>> عکس ها :مراسم پایانی توماردر برابر ساختمان
شهرداری مونتریال ،روز  12ژوئیه 

_____________

Tel.: (514) 772-5787
Tel.: (514) 482-3653
Tel.: (514) 290-5277
Tel.: (514) 659-4726

_______________________

6584 Sherbrooke West
)(corner Cavendish

)(Metro Vendome, Bus: 105: W

رستوران گیالن
انواع

ایرانیان در خارج از کش��ور ،با امض��ای توماری تحت عنوان
«احمدی نژاد رئیس جمهور ما نیست» ،قصد دارند بزرگترین
توم��ار جهان را در اعت��راض به کودتای انتخابات��ی در ایران
بس��ازند .تا کنون شصت شهر در سراسر جهان برای مشارکت
در ای��ن اقدام اعالم آمادگی کرده ان��د .این تومار بعد از تهیه
شدن مدتی از بلندترین برج جهان به نمایش گذاشته خواهد
شد و سپس به موزه ی سازمان ملل سپرده می شود.
به همین منظور سایتی در اینترنت ایجاد شده است که در آن
از جمله در مورد اهداف این حرکت چنین آمده است:

همبستگی با
ایرانیاندر
۷۰شهردنيا

اهای محلی گیالن
غذ

کلچهاشنی ها
ک
ز باب
یتو
و
ر
بادمجن پر ده
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

 ۲۵ژوئیه :۲۰۰۹

روز جهانی
اقدام برای
حقوق بشر
درایران

نیس��ت و هدف آن تضمین حقوق
مردم ایران اس��ت که بطور جهانی
به رسمیت شناخته شده است.
برگزار کنندگان ای��ن روز جهانی
اق��دام بر ای��ن باورند که مس��ائل
سیاس��ی پی��ش روی ای��ران تنها
توسط مردم ایران قابل حل است
اما س��رکوب خش��ونت بار حقوق
تضمین ش��ده بش��ر م��ردم ایران
دغدغه همه مردم جهان است.
روز اق��دام جهان��ی حقوق بش��ر
مردم ایران برای دس��تیابی به این
خواسته ها برگزار می شود:
 .۱جامع��ه جهانی این موضوع
را که حقوق بش��ر مردم ایران یک
دغدغ��ه جهانی اس��ت ،تائید می
کن��د و تاکی��د می کند ک��ه دبیر
کل س��ازمان ملل متحد باید برای
بررس��ی وضعیت زندانیان و تعداد
بسیار زیاد ناپدیدشدگان هئیتی را
فورا به ایران اعزام کند.
 .۲هم��ه زندانیان سیاس��ی و
عقیدتی از جمل��ه روزنامه نگاران،
دانشجویان و فعاالن جامعه مدنی
باید بدون قید و ش��رط و فورا آزاد
شوند.
 .۳ب��ه خش��ونت های دولتی و
مورد حمایت دولت باید پایان داده
ش��ود و دولت ب��رای جنایاتی که

اتفاق افتاده باید پاسخگو باشد ،و
 .۴آزادی تجم��ع ،آزادی بی��ان و
آزادی مطبوع��ات ک��ه در قان��ون
اساس��ی ایران تضمین ش��ده و از
الزام��ات بین الملل��ی ایران تحت
پیمان ها و میثاق های بین المللی
است ،باید تامین شود.
حامی��ان اولیه روز جهان��ی اقدام
عبارتند از :ش��یرین عبادی؛ برنده
جایزه صلح نوب��ل ،جامعه دفاع از
حقوق بش��ر در ایران (ال دی دی
اچ آی) ،کمپین بین المللی حقوق
بش��ر در ایران ،دیده ب��ان حقوق
بشر ،گزارش��گران بدون مرز ،عفو
بین المل��ل -امریکا ،ابت��کار زنان
برن��ده جای��زه صل��ح ،و مروجان
حقوق بشر امید.
برای اطالعات بیشتر با
هادی قائمی ،با ایمیل

فع��االن حق��وق بش��ربطور
هماهنگ روز جهان��ی اقدام برای
حقوق بشر در ایران را برای تاریخ
س��وم مرداد ماه سازماندهی کرده
ان��د ت��ا در آن خواس��تار رعای��ت
حقوق بشر مردم ایران شوند .آنها
همچنی��ن برای ابراز همبس��تگی
جهان��ی خ��ود با جنب��ش حقوق
شهروندی مردم در ایران دست به
united4iran@gmail.com
تظاهرات خواهند زد.
تماس بگیرید.
س��ازمان های عمده حقوق بشری
برای آخرین اطالعات و شهرهایی
از حامی��ان این اق��دام روز جهانی
ک��ه تظاه��رات روز اق��دام جهانی
هستند.
در آنه��ا برگزار می ش��ود ،به وب
در سراس��ر جه��ان ،م��ردم برای
سایت
همبس��تگی با م��ردم ایران تجمع
www.united4iran.com
خواهند کرد .بیش از یک ماه است
مراجعه کنید■ .
مردمی که در تجمعات مس��المت
آمیز خواهان حقوق خود هس��تند
مورد س��رکوب های
گس��ترده دولت��ی
قرارم��ی گیرن��د.
بس��یاری از مردم در
خیاب��ان ها کش��ته
گزارش کمک های مالی
شدند ،چند صد نفر
 660دالر
در خیاب��ان ها مورد  -کمک های مالی در شب اول این گروه  20ماه جون
1270
ض��رب و ش��تم قرار  -کمک های مالی در روز اول تظاهرات 21ماه جون		
گرفت��ه و مج��روح  -کمک های مالی در شبهای شمع و غیره 22و 23ماه جون 290
کل 2220 :دالر
ش��ده ان��د و بنظ��ر 					
می رسد که حداقل
مخارج این گروه شامل تهیه:
 ۲۰۰۰نفر بازداشت  -ش��مع ،بلندگ��و ،دی.جی ،ژنراتور برق ،پوس��تر ،چاپ ،مخ��ارج News Service
شده اند.
 ،Canada، Telbecپارچه و مارکر برای امضای تومار سبز			
روز جهان��ی اق��دام 2230
در دف��اع از حق��وق
 10دالر
					
باقیمانده:
بش��ر م��ردم ای��ران برای اطالعات بیشتر با بیژن تماس برقرار کنید.
)514( 258 -8186
وابسته به هیچ گروه )514( 258-8186
و برنام��ه سیاس��ی

کمیته"همبستگی با مردم ایران"
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ایران :دربرابر سرکوب عریان...

مخملباف
کیست؟

>> نامه ی سرگشاده گروهی
از تشکل های هنری ،هنرمندان و
زندانیان سابق به پارلمان اروپا

تریبون مجامع بین املللی را
در اختیارالبی های جمهوری
اسالمی نگذارید!

__________________
اخبار روز:
www.akhbar-rooz.com
 ۱۴ژوئیه ۲۰۰۹
رونوشت :مطبوعات ورادیو تلویزیون
ها ودیگر وسایل ارتباط جمعی
• هم��راه ب��ا امضاء و تائی��د  ۱۱کانون
فرهنگ��ی /هن��ری و سیاس��ی ۴۵،
ش��خصیت سیاس��ی و حق��وق دان و
سینما و تیاتر سازان و دیگر هنرمندان
در اروپا ،امریکا و کانادا
به پارلمان اتحادیه اروپا
با احترام خانمها وآقایان
اخیرا آقای محس��ن مخملباف در یک
س��خنرانی در پارلم��ان اتحادی��ه اروپا
کوشیده است که خود را نماینده مردم
ای��ران جا بزن��د و در رابطه با مس��ائل
مربوط به خی��زش مردم ایران موضوع
را واژگون��ه نش��ان دهد .او کوش��یده

اس��ت تا با دفاع از بخشی از حاکمیت
جمهوری اسالمی ،خیزش عظیم مردم
ای��ران در دفاع از حقوق خود را که در
سی س��ال گذش��ته به طور مستمر و
سیستماتیک از جانب همه جناحهای
حکومت��ی جمهوری اس�لامی پایمال
ش��ده اس��ت طور دیگری جلوه بدهد.
ایش��ان کوشیده اس��ت تا با الپوشانی
جنایتهای بخش معترض کنونی جناح
حاک��م ،راه حل بح��ران کنونی جامعه
م��ا را دفاع مردم از جن��اح مغلوب در
انتخابات ریاس��ت جمعهوری در ایران
نشان دهد.
ما بخش��ی از زندانیان سیاسی ،فعالین
فرهنگی ،نویس��ندگان و فیلمس��ازان
تبعی��دی که ناچار ش��ده ای��م در اثر
فش��ارهای وارده جمه��وری اس�لامی
س��رزمین خ��ود را ت��رک کنی��م و به
کش��ورهای دیگر پناه بیاوریم ،خود در
طول زمان اقامت م��ان در ایران بارها
دچ��ار ش��کنجه و آزار و بدرفتاریهای
بس��یار قرارگرفته ایم و حتی از جانب
کس��ی که اکنون خود ظاه��را مخالف
بخش��ی از حاکمیت جمهوری اسالمی
اس��ت ،یعن��ی آقای محس��ن مخلباف
مورد آزار و اذیت بسیار قرار گرفته ایم،
بر آن ش��دیم تا با ن��گارش این نامه به
شما واقعیت وجودی محسن مخملباف
و جناحی از جمهوری اس�لامی را که
وی از آن حمای��ت میکند برای ش��ما
و مردم اروپا روش��ن سازیم تا واقعیت
پنهان نماند..
آقای مخملباف کسی است که در آغاز
استقرار رژیم جمهوری اسالمی ،مامور
ایجاد و س��ازماندهی سینمای اسالمی
ش��د و در ای��ن راه ب��ه ناب��کاری های

>> امیرکامران

خودکشی
فجیع هموطن
در مونرتیال

ب�اری دیگر تراژدی به قلب
جامع�ه ایرانی�ان مونتری�ال
ش�بیخون زد و دس�ت نابکار
تقدیر یکی دیگر از جوانان ما
را ب�ه فجیع ترین وجه از میان
ما ربود.
روز پنجش�نبه  2ماه جوالی ،امیرکامران مصدق ،ایرانی 38
س�اله ،با انداختن خود از طبقه  9ساختمانی در ناحیه NDG
به زندگی اش خاتمه داد.
در یک تماس تلفنی ،کارآگاه پلیس ،خانم کمبل از علت دقیق
خودکشی امیر اظهار بی اطالعاتی کرد .وی تنها گفت زمانی
که سرایدار ساختمان ،همراه با دو مامور ویژه شهرداری ،در
پی اخذ اج�اره که چند ماه به تعویق افتاده بود ،به آپارتمان
امیر رفته بود ،او دست به انتحار فجیع می زند.
تاکنون به گفته کارآگاه کمپل ،پلیس موفق نش�ده اس�ت از
بس�تگان و خویش�ان امی�ر اطالعی به دس�ت آورد و معلوم
نیس�ت که جس�د وی در مونتریال دفن خواهد ش�د و یا به
ایران ارس�ال خواهد گردید .در این می�ان تنها وصیت نامه
ای به ش�کل یک دستنوش�ته کوتاه ،در کنار برخی اس�باب
و لوازم زندگی کوچک او به دس�ت پلیس افتاده اس�ت .این
دستنوش�ته که اینک برای ترجمه رسمی ارسال شده است،
ت�ا زمان پایان یافتن بررس�ی و تحقیقات پلی�س در اختیار
رسانه ها قرار نمی گیرد.
________________________
عکس :امیر در پیک نیک مدرسه دهخدا :سال پیش
با سپاس از رضا بالدی

بس��یاری دست
زد .وی ضمن اخراج بس��یاری از دست
اندرکاران سینمای ایران از محیط کار
و فعالیت خود و محروم س��اختن آنها
از خالقیت در عرص��ه فرهنگی ،مامور
دس��تگیری و آزار و اذیت کسانی شد
ک��ه پیش از آن ب��ا وی در زندان زمان
ش��اه زندانی بودند .ما مدارک بسیاری
در این زمینه داریم که اگر ش��ما مایل
باش��ید میتوانی��م در اختیارت��ان قرار
دهیم تا چهره و شخصیت آقای محسن
مخملباف را بیشتر بشناسید
محسن مخملباف در گروه بالل حبشی
مس��ئول ش��کار نیروهای مخالف نظام
جمهوری اسالمی به خصوص مخالفان
چ��پ گرای رژی��م بود و اگ��ر اینان به
چنگش گرفتار می آمدند دستگیرشان
م��ی ک��رد ( )۱و تحوی��ل الج��وردی
مع��روف به جالد زن��دان اوین می داد
( ،)۲در زندان های جمهوری اس�لامی
محس��ن مخملب��اف خ��ود بازجوی��ی
زندانیان را بعهده می گرفت ،زندانیان
زن��دان ع��ادل آب��اد را به زور اس��لحه
حکومت علیرغم میلشان در پروپاکاندا
فیلمی به اسم بایکوت شرکت داد و در
عن��وان بندی فیلم ،آنه��ا را زیر عنوان
تواب و جاسوس رژیم معرفی کرد .این
زندانیان علیه وی همان زمان شکایتی
تنظیم وبه مجامع حقوق بشری ارسال
کردند که با جو آن زمان و زیر سیطره
خمینی واندیشه مسمومش که در اوج
قدرت بود هیچگاه ش��کایت و فریاد در
گلو خفته شاکیان انعکاس نیافت.
در زندان های ج .ا خواندن کتاب های
مخملباف برای زندانی��ان اجباری بود
وهمین طور زندانیان باید به تماش��ای
فیل��م های مخملباف می رفتند وس��ر
پیچی از این دستور ،شکنجه وشالق
را به دنبال داشت ،خود وی نیر کالس
تواب سازی در زندان دایر کرده بود.
البته او بعد از سالها خدمت مستقیم
ب��ه بقاء جمهوری اس�لامی به خاطر
قرار گرفت��ن در جناحی از حاکمیت
که س��همش توس��ط جن��اح حاکم
نادیده گرفته میشد ،چنین ادعا کرد
که آزادیخواه شده است .اما این تصور
واقعیت نداش��ت؛ بلکه او تنها ماسک
تح��ول و ترقی را به چه��ره ارتجاعی
خود گذاش��ت ( )٣در این سالها ،هر
گاه از او خواسته شد نسبت به جنایت
ه��ای ر ِژیم موضع بگی��رد این ادعا را
مطرح م��ی کرد که دیگ��ر میخواهد
فق��ط کار فرهنگی بکند ام��ا هرگاه
شرایطی پیش آمد که نظام جمهوری
اس�لامی در موقعی��ت متزل��زل قرار
گرفت ،ماسک چهره هنری  /فرهنگی
را برداش��ت وبا ماس��ک سیاس��ی به
می��دان آمد .نمونه قاب��ل ذکر هم را
همین روزها شاهد هستیم .مخملباف
با آن سابقه نابکارانه ،میخواهد جمع
عظیم ایرانیان رانده ش��ده از ا یران را
در مس��یری قرار دهد که بلکه رژیم
اس�لامی با تعویض برخی از مهره ها
حفظ شود .اطالعیه هایش را از طرف
م��ردم ایران امضاء می کند وادعا می
کند مردم شجاع ایران که جلوی رگبار
گلوله پاس��داران و قمه وچاقو و پنجه
بوکس لباس شخصی ها  -نیروی شبه
نظامی نظام -ایستاده اند اورا نماینده
خود میدانند ،اما پیدا نیست کجا ودر
چه ش��رایطی چنین نمایندگی برای
ایش��ان صادر شده است؟ این توهین
بزرگی اس��ت برای مردم ما که کلیت
نظام را به بن بس��ت کشانده اند.آیا او
شایس��ته این هس��ت که در پارلمان
اروپا م��ردم ایران را نمایندگی کند و
از این طری��ق در افکار عمومی توهم
بیافریند؟ او دقیقا بعد از روی خوشی
که از اتحادیه اروپا دید اکنون گستاخ
تر ش��ده و حضورش رادر میان زخم
خوردگان رژیم اس�لامی برجسته تر
کرده است .شما میدانید الیا کازان از

{>> ادامه در صفحه}19 :
انق�لاب
در
ونزوئ�لا ب��ه
رون��د خصوصی
س��ازی پای��ان
داده ش��د و تعدادی از موسسات بزرگ
ملی ش��دند در حالی ک��ه احمدی نژاد
سیاس��ت خصوص��ی س��ازی را در اول
برنام��ه اقتص��ادی خ��ود ق��رار داد و با
تغییر اصل  44قانون اساس��ی به روند
خصوصی سازی شدت بخشید و از سال
 2007بیش از  400موسسه به سرمایه
های خصوصی واگ��ذار گردیدند ،از آن
جمله مخابرات ،فوالد س��ازی مبارکه،
و کارخانج��ات پتروش��یمی اصفهان و
سیمان کردستان ،موسسات گاز و نفت
و بیمه و تعدادی بانک ها و غیره.
وقت��ی احمدی نژاد به امپریالیس��م در
حرف حمله می کن��د قصدش انحراف
افکار عمومی از مشکالت داخلی است.
او نش��ان داده اس��ت که در مب��ارزه با
امپریالیس��م خیلی هم جدی نیس��ت.
دخال��ت آمری��کا در ع��راق با س��کوت

احمدی نژاد و چاوز...
{>> ادامه از صفحه}11 :
س��ندیکا را م��ورد تهاجم ق��رار داد ،از
جمله دبیر کل س��ندیکا اوس��انلو را به
زندان انداخت.
در س��نندج وقتی فعالین س��ندیکائی
خواس��تند به مناس��بت اول ماه مه به
برپائی جشن و تظاهرات بپردازند مورد
هجوم پلیس قرار گرفته و  11نفر از آنها
به شالق و جریمه محکوم شدند .امسال
در تهران نی��ز  2000فعال کارگری در
اول ماه مه مورد ضرب و ش��تم و زندان
قرار گرفتند و بعض��ی از آنها هنوز هم
در زندان بس��ر میبرند .میلیونها کارگر
ایران��ی ماه هاس��ت دس��تمزد خود را
نگرفته اند و وقتی به مقام مطالبه برمی
آیند ،به شدت سرکوب می شوند.

رضایت آمیز ایران صورت گرفت و ایران
در ایج��اد تفرقه بین فرقه های مذهبی
در این کش��ور نقش عم��ده باری کرده
است و در افغانستان سیاست همکاری
با دولت دست نشانده آمریکا را در پیش
گرفت و با کرزای عقد برادری خواند.
موس��وی ی��ک اصالح طلب اس��ت و با
احمدی نژاد تفاوت چندانی نمی کند و
ملت ایران در میان دو جریان ارتجاعی
قرار دارند اولی معتقد اس��ت اگر در باال
اصالح صورت نگی��رد در پائین انقالب
ص��ورت میگیرد و دومی معتقد اس��ت
اگر رفرم و اصالح در باال اتفاق افتد در
پائین انقالب می شود.
اما این ش��کاف در باال فضای مناس��ب
ب��رای یک جنب��ش اصیل ت��وده ای را
فراه��م کرد .آیا کوچکترین تردیدی در
خصلت مردم��ی و انقالبی این جنبش
وجود دارد؟
بای��د ببینی��م در ای��ن رابطه پیش��گام
کارگ��ران ایران چ��ه موضع��ی گرفته
اس��ت .اغلب سازمانهای س��ندیکائی و
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عشق را ...

عشق را در خیابان ها به رگبار می
بندند
فرزندان عشق را می ُکشند و می
ُکشند
اما اگرعشق را بکاریم و نگذاریم
دروش کنند
درخت تنومندی می شود و تمامی
گیتی را
دربرمی گیرد
میوه های این درخت ،پربارتر از
همیشه
جایی برای تنفر و سیاهی باقی
نخواهد گذاشت
و زین پس ،من و تو بیش از پیش
جان می گیریم
و دوباره ما عشق را می کاریم و می
کاریم
تا عشق را در خیابان ها به رگبار
نبندند
------------- 10ژوئیه 2009
کارگ��ری که در عین ح��ال غیرقانونی
هس��تند ب��ه هن��گام انتخاب��ات برای
هی��چ کدام از کاندیداه��ا تبلیغ نکردند
زی��را هیچک��دام از کاندیداه��ا طبقات
زحمتک��ش را نمایندگ��ی نمی کردند.
اما به محض اینک��ه جنبش به حرکت
درآم��د س��ندیکای رانندگان ش��رکت
واحد اتوب��وس رانی تهران پش��تیبانی
کام��ل خود را از جنب��ش اعالم نمود و
همین طور کارگران خودروسازی ایران
که بزرگترین در خاورمیانه اس��ت برای
ابراز همبس��تگی نیم س��اعت دست از
کار کشیدند .هم اکنون فعاالن سیاسی
در حال مذاکره برای س��امان دهی یک
اعتصاب همگانی میباشند.
م��ا بعنوان یک انقالب��ی باید با هرگونه
دخالت امپریالیس��تی در ایران مخالفت
کنی��م همانط��وری که هوگوچ��اوز در
گردهمائ��ی هائی ک��ه در مجامع بین
المللی داشته دخالت امپریالیسم را در
ام��ور داخلی ایران به درس��تی محکوم
کرده است در همین حال فاجعه خواهد

ترندز
TRENDS:
4 Place Du Commerce
Nun’s Island

(514) 482-3477
کانادا :دزدی طالیی...
{>> ادامه از صفحه}9 :
بدس��ت آوردن طالی خالص تا
میزان  99/99درصد ،فلز شامل
طال را در اس��ید هیدروکلریک
حل می کنن��د .بهترین درجه
خلوص طال در جهان 99/999
درصد اس��ت .در جریان اینکار،
فل��ز به دانه های ری��ز غیرقابل
تشخیص کلراید طال تبدیل می
شود که در یک مایع سیاهرنگ
شناورند.
ضرابخان��ه کان��ادا ب��ه منظ��ور
حفظ رموز خود از بحث درباره
جزئیات امر خودداری می کند.
اما یک سخنگوی ضرابخانه می
گوید ما روشی برای بازرسی این
مایع داریم .با توج��ه به تدابیر
امنیتی در ساختمان ضرابخانه
اتاوا ،روش ح��ل کردن طال در
اس��ید تنها راه ممکن دزدی به
نظر می رس��د ،مگر آنکه فیلم
س��ازان هالی��وود روش ه��ای
دیگری اختراع و ابداع کنند.
کارشناسان آمریکائی معتقدند
بود اگ��ر ارتجاعیون را از انقالبیون جدا
نسازیم .انقالب بولیواریائی ونزوئال باید
در کنار م��ردم ،جوانها زنان و کارگران
در کوچ��ه پس کوچه ه��ای ایران قرار
گی��رد و از آنان در براب��ر احمدی نژاد
مرتجع و منفور دفاع نماید.
 18ژوئ��ن پرزیدن��ت چ��اوز انتخ��اب
مج��دد احم��دی ن��ژاد را تبریک گفت
و همبس��تگی ونزوئال را در برابر فش��ار
س��رمایه داری جهان��ی اع�لام نم��ود،
موضعی که جریان چپ مارکسیس��تی
ونزوئ�لا با آن مخالف اس��ت و مس��ائل
مطرح ش��ده در باال می توانند به بحث
های سیاسی ما دامن بزنند.
تصاویر س��رکوب و تجاوز خش��ن رژیم
مرتجع ،خش��م و انزج��ار همه جوانان،
زنان و کارگ��ران جه��ان را برانگیخته
است.
در این میان نش��ریات خبری بورژوائی
تالش دارند شرایط ونزوئال را با ایران و
هوگوچاوز را با احمدی نژاد یکی جلوه
دهند و در این راه ع��وام فریبی لحظه

خ��ارج ک��ردن ط�لای جام��د
غیر محتمل به نظر می رس��د.
البته این مقدار طال تنها اش��یاء
مفقوده نیس��ت ،بلک��ه مقداری
نقره و س��ایر فلزات قیمتی هم
ناپدید شده اند .سئوال اینست
ک��ه ضرابخانه چگون��ه رد این
اشیا را کم کرده است.
تاری��خ گ��م ش��دن ط�لا بین
آوری��ل و اکتب��ر  2008ب��وده
اس��ت .این همان وقتی اس��ت
که یک سیس��تم جدید کشف
کامپیوت��ری در حال نصب بود.
یک بررس��ی  8ماهه بوس��یله
پرس��نل ضرابخانه و بازرس��ان
درونی و برونی هرگونه اش��تباه
ناش��ی از ثبت و ضبط و س��ایر
اش��تباهات را منتفی دانس��ته
است.
ب��ا اینحال ،آن��ان امیدوارند که
در تحقیق��ات بع��دی ام��کان
محاسبات اشتباه آمیز در میزان
تولید یا اش��تباه در محاس��بات
دالیل این گم ش��دن را توضیح
دهد.
ای درنگ نمی کنند.
با مقایسه این دو رژیم نشریات سرمایه
داری س��عی دارن��د در می��ان عناص��ر
ترقیخواه سردرگمی ایجاد کنند.
جوان��ان و کارگ��ران ونزوئالئ��ی بدون
بحث های جدی در ماهیت رژیم ایران
نمی توانند اهداف ش��وم سرمایه داری
را خنثی کنن��د .ما باید تاریخ مبارزاتی
مردم و ش��رایط فعلی ای��ران را مطالعه
کنیم و از جنبش ب��رادران و خواهران
ایرانی خود برای بدس��ت آوردن حقوق
اساس��ی و آزادیهای اجتماعی که ما در
ونزوئال از آنه��ا برخورداریم دفاع کنیم.
ما باید س��رکوب رژیم ارتجاعی ایران و
دخالت امپریالیسم را هم زمان محکوم
کنیم.
___________
■
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گوناگون...

در باره بیماری
سلیاک چه
میدانید؟

ک
ی آلرژی 
ی بیمار 
بیماری س��لیاک ،نوع 
گوارشی است که سبب آسیب به پرزهای
روده کوچک و س��بب اختالل در جذب
مواد مغذی میشود.
افرادی که به بیماری سلیاک مبتال هستند
 ،پروتئین��ی به نام گلوتن را که در گندم،
جو ،چ��اودار و احتماالً جودو س��ر وجود
دارد ،نمیتوانند تحمل کنند.
ی است
ی س��لیاک ،ارث 
ب موارد بیمار 
اغل 
ن
ی معموالً ب ه هن��گا م دورا 
ن بیم��ار 
 .ای 
ی
ی (دو هفتگ 
ل کودک 
ی یا اوای 
شیرخوارگ 
ک سالگی) آغاز میشود .تغذیه با شیر
تا ی 
مادر ،کودکان را در برابر بیماری سلیاک
محافظت می کند.
ت ب ه
ن اس�� 
در بزرگس��االن ،عالی م ممک 
ی چند
ض چند ماه یا حت 
ج و در عر 
تدری 
ل پدیدار شوند.
سا 

عالئم بیماری سلیاک:
ن
ن روند وز 
ن یا آهس��ت ه ش��د 
ش وز 
کاه 
ن
ک شیرخوار بعد از اضاف ه کرد 
نی 
گرفت 
ت ب ه رژی م غذایی ،بیاشتهایی ،مدفو ع
غال 
شل ،ک م رنگ ،حجی م و بدبو؛ دف ع گاز زیاد،
تور م شکم؛ دردهای تکرار شونده شکمی،
ی یا کمبود ویتامین،
زخ م دهانی ،کمخون 
ت پوستی،
گ پریدگی ،بثورا 
خستگی ،رن 
ن مختصر
س برداشت 
ن  ،قو 
درد اس��تخوا 
ی
پاها (پا پرانتزی) در کودکان ،خس��تگ 
ن زودهنگا م  ،تور م
س افت��اد 
مبهم ،از نف 
پاها ،اسهال
خو ن��ی
ی
ی بیمار 
ه��ش ،نوع 
کا
اسهال
وزن،
ک گوارشی
آلرژی 
چ��ر ب ،
کمخون��ی
غیرقابل توضیح ،نفخ ،انقباضات عضالنی،
خستگی ،تاخیر رش��د ،درد در مفاصل،
تش��نج  ،آفته��ای دردن��اک دهان��ی،
آسیبهای پوس��تی دردناک ،تاخیر در
قاعدگ��ی یا نامنظم ش��دن دوران عادت
ماهانه ،تاخیر در رشد دندانها.
عالوه بر آن متأسفانه بیماری سلیاک به
طور غیر مس��تقیم می تواند اثر منفی بر
قابلیت باروری داشته باشد و خطر مرده
زدای��ی و م��رگ قبل از تول��د را افزایش

فارسی

برای این که

دهد.
تشخیص بیماری سلیاك با یك آزمایش
خون میسر اس��ت افرادی كه آزمایش
آنان مثبت باشد ،باید دستگاه گوارششان
با دستگاه آندوسكوپی مورد بررسی قرار
گی��رد به دنبال تایید بیماری س��لیاک
توسطنتایجآزمایشگاهیوعالئمموجود،
پزشک ممکن اس��ت بخش کوچکی از
روده کوچک را برای تعیین میزان آسیب
به پرزه��ای روده کوچک از طریق نمونه
برداری ،مورد بررسی قرار دهد.

بیماران مبتال به سلیاک میتوانند رژیمی
متعادل با انواع غذاها ،ش��امل نان  ،كیك
و محصوالتی از این دست داشته باشند.
برای مثال به جای آرد گندم از آرد سیب
زمینی ،برنج ،س��ویا و آرد لوبیا اس��تفاده
کنند .گوش��ت ،ماهی ،برنج ،انواع میوه و
سبزی ،فاقد گلتون هستند .بنابراین این
گروه از بیماران میتوانند به راحتی از این
گروهه��ای غذایی در برنامه غذایی روزانه
خود استفاده کنند.
زمانی که در رس��توران یا مدرسه و ...غذا
میخوری��د ،باید مراق��ب منابع پنهانی
گلوتن که ش��امل نگهدارندهها و تثبیت
کنندههای استفاده شده در مواد غذایی
مختلف هستند که در محصوالت غذاهای
تولید ش��ده در داروها و دهان ش��ویهها
وجود دارند.

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی

>> به ترتیب حروف الفبا

درمان بیماری سلیاک :
با نردبان به آسمون نمیشه رفت
اساس درمان بیماری سلیاک ،رژیم غذایی
با همین پرو پاچین ،میخواهی بری چین و ماچین؟
فاقد گلوتن اس��ت ک��ه در آن کلیه مواد
باید گذاشت در کوزه آبش را خورد
غذایی حاوی گلوتن حذف میشوند.
با یکدست دو هندوانه نمیشود برداشت
با یک گل بهار نمیشه
بجای شمع کافوری چراغ نفت می سوزد
اش��یا و ناتوانی در انجام کارهای ظریف و  -به منظور جلوگیری از بروز یبوس��ت و
بچه سر پیری زنگوله پای تابوته
کمآبی در این بیماران باید آب و مایعات
ساده هستند.
بچه سر راهی برداشتم پسرم بشه ،شوهرم شد
باشد.
بیشتر
ایشان
مصرفی
بخور و بخواب کار منه ،خدا نگهدار منه
 از آنجایی که این بیماران بهطورمعمولبد بخت اگر مسجد آدینه بسازد/
توصیههای تغذیهای :
قادر نیس��تند ب��ه تنهایی غ��ذا بخورند،
یا طاق فرود آید ،یا قبله کج آید
 در ای��ن بیماری ،غ��ذای بیمار باید در باید ب��رای کمک به غذا خوردن ایش��انبه درویشه گفتند بساطت و جمع کن/
وعدههای بیش��تر و با حجم کمتر در هر برنامهریزی کرد.
دستشو گذاشت در دهنش
 به س��بب آنکه این بیماران اغلب دچاروعده مصرف شود.
بدعای گربه کوره بارون نمیاد
 ب��رای جلوگی��ری از بروز یا تش��دید مشکل در بلع هستند ،غذای آنها بیشتربدهکار رو که رو بدی طلبکار میشه
ُ
آلزایمر نوع��ی بیماری عقلی اس��ت که افس��ردگی یا اضطراب در ای��ن بیماران ،باید به شکل مایعات غلیظ و پوره باشد.
برادران جنگ کنند ،ابلهان باور کنند
بهطورمعمول در اواخر دوره میانسالی بروز باید برنامه غذایی این بیماران به ش��کلی  -به دلیل وجود بیاشتهایی در بسیاری از
مییابد.مبتالیانبهآلزایمردچارمشکالتی مناسب و متعادل تنظیم شود و از افزایش مبتالیان به آلزایمر ،باید به سالیق و عادات این بیماران نیز به جلوگیری و رفع یبوست برادر پشت ،برادرزاده هم پشت
خواهرزاده را با زر بخر با سنگ بکش
کمک میکند.
همچون اختالل در درک و بیان مطالب ،از یا کاهش وزن بدن ایش��ان جلوگیری به ایشان هنگام تهیه غذا توجه کرد.
برادری بجا ،بزغاله یکی هفت صنار
 وجود مقدار کافی فیبر در رژیم غذاییدستدادنحافظه،حواسپرتی،نشناختن عمل آید.
برای کسی بمیر که برات تب کنه
برای همه مادره ،برای ما زن بابا
مسجد نمی بندند
برای یک بی نماز ،در
ُ
½½در مکانهای عمومی مانند اس��تخر ،ساحل ،دوش
برای یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه
های عمومی و غیره حتما از کفش استفاده کنید.
بر عکس نهند نام زنگی کافور
½½بعد از استخر بخاطر داش��تن کلورین زیاد در آب از
به روباهه گفتند شاهدت کیه؟ گفت :دمبم
کرم های نرم کننده اس��تفاده کرده و پای خود را
دویدن متناوب و روی برنامه میتواند روند پیر شدن
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
ماساژ دهید.
افراد را به شکل چشمگیری به تعویق بیندازند.
بزک نمیر بهار میاد /
ی شما ممکن است در ½½ در رودخانهها ،دریاچهها و برکهها کفشهای حفاظت
افراد میانس��الی که بدن خود را ب��ه دویدن عادت
در طول ماههای تابس��تان پاها 
کمبزه با خیار میاد!
کنندهبپوشید.
دادهان��د کمتر از دیگر همس��ن و س��االن خود به
معرض آسیبهایی قرار گیرد.
جمله
از
تان
ی
پاها
روی
بر
،

اس��ت
برهنه
تان
ی
پا
اگر
½
½
شوند.
ی
م
مبتال
سرطان
حتی
و
ناگهانی
های
گ
مر
تابس��تان
طول
در
پاها
حفاظت
با رعایت نکاتی چند به
بز گر از سر چشمه آب می خوره
ضدآفتاب
کرم
پا
قوزک
و
پا
کف
پا،
روی
،

پا
پنجه
دردهای
و
ب��رده
لذت
تر
م
س��ال
زندگی
از
دوندگان
کمک کنید:
به شتره گفتند شاشت از پسه/
.
د
لی
ا
بم
س��ن
رفتن
باال
با
را
کمتری
های
ی
ناتوان
و
عضالنی
کنید.
استفاده
تابستانی
های
ش
کف
یا
صندل
½½ از
گفت :چه چیزم مثل همه کسه؟
بنوشید.
آب
زیادی
مقدار
روز
هر
½
½
کرد.
خواهند
تجربه
خود
امکان
رفتن
اه
ر
برهنه
پا
کنید.
پرهیز
رفتن
اه
ر
برهنه
پا
½½ از
به شتر مرغ گفتند بار ببر/
اید.
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ی
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ا
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شدن
عفونت
دچار
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پا
شدن
ح

مجرو
گفت :مرغم ،گفتند :بپر ،گفت :شترم!
بعد از چهل سال گدایی ،شب جمعه را گم کرده
بعد از هفت کره ،ادعای بکارت
به قاطر گفتند بابات کیه؟ گفت  :آقادائیم اسبه
کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان
به کیشی آمدند به فیشی رفتند
به گربه گفتند ُ
گ...ت درمونه/
خاک پاشید روش!
در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
به کچله گفتند :چرا زلف نمیداری؟
گفت :من از این قرتی باری ها خوشم نمیاد!
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال514-223-3336 :
بگو نبین ،چشممو هم میگذارم،
بگو نشنو در گوشمو میگیرم،
اما اگر بگی نفهمم ،نمیتونم!
بگیر و ببند بده دست پهلوون
گرانیت،مرمر،سنگهای
سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را
به مالت نناز که به یک شب بنده/
وسیله ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم
به حسنت نناز که به یک تب بنده
ساختمانی و کابینت
www.nationaldrivingschool.ca
به ماه میگه تو در نیا من در میام
نقــد و اقسـاط
به مرغ شان کیش نمیشه گفت!
_____________________
به مرگ میگیره تا به تب راضی بشه
NOW Financing Available
بوجار لنجونه از هر طرف باد بیاد ،بادش میده
13 months, No payment
بهر کجا که روی آسمان همین رنگه
No interest
به یکی گفتند :سرکه هفت ساله داری؟
_____________________
گفت :دارم و نمیدم ،گفتند :چرا؟
گفت :اگر میدادم هفت ساله نمیشد!
تولید گرانیت مان به دست پرتوان
به یکی گفتند :بابات از گرسنگی مرد.
هموطنان مان اجنام می شود.
گفت :داشت و نخورد!؟
کابینت،گرانیتوسرامیک-بمیر و بدم!
_____________________
به گاو و گوسفند کسی کاری نداره
رضا علیدوستی
بیله دیگ ،بیله چغندر !
پا را به اندازه گلیم باید دراز کرد
1625 Maisonneuve W.
حتی بیش از گذشته
Suite: 308
Guy
در خدمت هموطنان خوب
ادامه دارد
:(514) 937-2888

مراقبتهای
تغذیهای در
بیماری آلزایمر

بدوید تا پیر نشوید

چگونه از پاهایتان در
تابستان محافظت کنید

آموزشگاهرانندگی

)Tel.: (514
996-2725

ناسیــونال
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بهداشت و خانواده ...پوكیاستخوانچیست؟
عالئم پوكی
استخوان
چیست؟

كمبودكلسیم در پوكی
اس��تخوان باعث میشود که بخش
داخلی استخوانها متخلخلشود.
این حال��ت را از دس��ت رفتن توده
استخوانیمینامند.
ای��ن عارض��ه در طول زم��ان باعث
ضعیفشدن اس��تخوانها و افزایش
احتمال شکستگی در آنها میشود.
پوكی استخوان بیشتر در بین زنان
رایج اس��ت تا مردان .ب��ه این دلیل
كه حجم اس��تخوان در زنان كمتر
از مردان است .معموال عمر زنها از
مردان بیشتر و مصرف كلسیم در آنها
كمتر است ،و برای قوی نگهداشتن
استخوانهایش��ان به هورمون زنانه
استروژن نیز دارند.

اگر عمر م��ردان آنقدر زیاد باش��د،
آنها نیز ش��اهدخطر ابتالء به پوكی
استخوان در اواخر عمرشان خواهند
بود.
هنگامی ک��ه توده کل اس��تخوانی
ی ب��ه اوج خود
در حدود  35س��الگ 
میرسد ،همه بزرگساالن از  35سال
به بعد شروع به از دست دادن توده
استخوانیمیکنند.
در زن��ان می��زان از دس��ت رفتن
استخوان پس از یائسگی که میزان
هورمون اس��تروژن اف��ت پیدا می
كند ،سرعت میگیرد .از آنجایی که
تخمدانها استروژنمیسازند،اگرهر
دو تخمدان با عمل جراحی برداشته
شوند ،به سرعت از دست رفتن توده
ا ستخوانی افزوده میشود.

ممكن نیس��ت بدانی��د پوكی
اس��تخوان دارید ت��ا وقتی كه
عالئم ج��دی آن را احس��اس
كنید .عالئم این بیماری شامل
شكستگی استخوان ،كمر درد یا
قوز پشت است.
همچنین ممكن است قد شما
در طول زمان كوتاهتر شود ،زیرا
پوکی استخوان میتواند باعث
متالشیشدن مهرهها (استخوانهای
ستون فقرات شما) شود.
این مش��كالت معموال پس از آنكه
مقدار زیادی از كلس��یم موجود در
استخوان از بین رود اتفاق میافتد.

عوامل خطر ابتالء به
پوكی استخوان:

 99یائسگی قبل از  48سال
 99جراحی برداشتن تخمدانها قبل
از یائسگی
99كمبود كلسیم دریافتی
 99ورزش نكردن به قدر كفایت
 99استعمال دخانیات
 99س��ابقه پوك��ی اس��تخوان در

خانواده
99مصرف مواد مخدر
 99ب��دن الغر و هیكل اس��تخوانی
كوچكتر
99پوست روش��ن (سفید پوست یا
نژاد آسیایی)
 99پركاری تیروئید
 99استفاده طوالنی مدت از داروهای
استروئیدیخوراکی
م��وارد فوق فهرس��تی از چیزهایی
اس��ت که احتمال پوكی استخوان
را افزایش میدهن��د .در این زمینه
با دكت��ر خانوادگی خ��ود در مورد
عوامل خطرساز برای پوکی استخوان
صحبتكنید.

مقدار كلسیم مورد نیاز

قبل از یائس��گی ه��ر روز به 1000
میلی گرم كلس��یم نیاز است .بعد
از یائس��گی اگر اس��تروژن مصرف
میكنی��د هر روز ب��ه  1000میلی
گرم كلسیم نیاز دارید .اگر استروژن
مصرف نمیكنید هر روز به 1500
میلی گرم كلسیم نیاز دارید.
معم��وال بزرگترین حج��م گرفتن
كلس��یم از غذا اس��ت .منابع خوب
كلس��یم ،فرآوردهه��ای لبنی بدون
چربی و كم چرب هس��تند .از دیگر
منابع كلسیم شامل باقال خشكیده،
ماهی ریز(س��اردین) و كلم بروكلی
است.

در هر یك از موارد ذیل در حدود
 300میل�ی گرم كلس�یم وجود
دارد:
ی�ك فنجان ش�یر یا ماس�ت2،
پیمان�ه كلم بروكلی ،ی�ا  6تا 7
ماهی ریز (ساردین).
اگرشما با خوردن غذا كلسیم كافی را
نگیرید ،ممكن است پزشك به شما
قرص كلسیم پیش��نهاد كند .آن را
در بین وعده های غذایی یا با ش��یر
مصرف كنی��د .ویتامین  Dو الكتوز
(قند طبیعی ش��یر) به بدن شما در
جذب كلسیم كمك میكند.

روشهای قوی نگه
داشنت استخوانها
»» ورزش
»» رژیم غذایی متعادل که دست كم
روزانه حاوی  1000میلی گرم
كلسیمباشد.
»» ترك س��یگار .كش��یدن س��یگار
باعث تشدید پوكی استخوان
میشود.
با پزش��ك خ��ود در م��ورد "درمان
جایگزینی هورمونی" یا  HRTپس
از یائس��گی و یا داروهای پیشگیری
و درم��انکننده پوكی اس��تخوان
مشورت کنید.

دقت بچه های دو
زبانه بیشتر است!

پژوهش��گران ایتالیایی دریافتند که
قدرت شناختی و دقت بچه های دو
زبانه ای ک��ه در خانواده هایی بزرگ
می ش��وند که پدر و مادر به زبانهای
مختلفی سخن می گویند بیش از بچه
های تک زبانه است.
دانشمندان عصب زبانشناسی کشف
کردند:
"بزرگ شدن در یک خانواده دو زبانه
موجب می شود که نه تنها فرایندهای
بنیادی کالمی در کودک افزایش یابد
بلکه موجب می ش��ود دقت کودک
نسبت به مسائل مختلف نیز افزایش
یابد".
این دانش��مندان معتقدن��د" :قبل از
ح��رف زدن ،کودک دو زبانه از لحظه
تولد ب��رای تش��خیص و تمایز زبان
م��ادری از زبان پدری خود آماده می
شود و بنابراین نسبت به یک کودک
تک زبانه سازگاریها و انعطاف پذیری
زبانی بیش��تری دارند ام��ا این بدان
معنی نیس��ت که بچه های دو زبانه
باهوش��ترند اما مغز آنها کارآزموده تر
از مغز بچه های تک زبانه است .مغز
انس��ان انعطاف پذیری بسیار باالیی
دارد و از این قابلیت برخوردار اس��ت
که تحریکات زیادی را بپذیرد .از  7تا
 12ماهگی مغز توسعه شناختی خود
را آغاز می کند و یک کودک دو زبانه
از همان ابتدا یاد می گیرد که مسائل
پیچیده تری را حل کند و ساختارهای
زبانی مختلفی را تشخیص دهد".

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

>> حل جدولها در همین شماره :لطفا ورق بزنید:

با کتابخانهنیما
جشنبگیریم

پیک نیک در پارک
آنگرینیون
یکشنبه  26جوالی
از ساعت  10صبح
تا  7بعدازظهر

MOVING
کلیهامورحملونقل
 در مونرتیال 
به بهای مناسب
سرویس عایل

(514) 704-7358
saeedapr-june09

22

___ ___ www.paivand.ca

 سال  15شماره  24  908تیر 1388

پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

پای دیابتیک

(کبک)

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

(بخش اول)

پای دیابتیک مشکل پیچیده ایست
ک��ه احتیاج ب��ه هم��کاری چندین
متخصص دارد.
در این جا مکانیزم فیزیوپاتولوژیک،
امتحان کلینیک و درم��ان آن مورد
مطالعه قرار میگیرد.
آینده درمانی برای این مش��کل باید
در پیش��گیری آن باشد و باید مراکز
درمانی «چندتخصصی» بوجود آید تا
میزان قطع عضو کمتر بشود.
بیماری قند یک بیماری ایست که به
سرعت در جهان پیش میرود.
در س��ال  135 ،1995میلی��ون نفر
به این بیم��اری دچار بودند؛ این رقم
احتم��اال در س��ال  2025ب��ه 300
میلیون خواهد رسید.
عده زی��ادی از بیماران ب��ه نوع دوم
بیماری دچار هس��تند که احتیاج به
تزریق انس��ولین ندارد .پیشرفت این
نوع ،ساالنه  40درصد در کشورهای
پیشرفته و  170درصد در کشورهای
در حال پیشرفت می باشد.
یک بیمار دیابتی 4برابر بیشتر احتمال
بستری شدنش در بیمارستان است
و از این تعداد چهار برابر به مش��کل
عصبی آن دچار می شوند.
در کش��ورهای پیشرفته علت اصلی
بستری شدن و قطع عضو همین پای
دیابتیک است.
بنظر میرس��د که  10درصد بیماران
دیابتیک دچ��ار صدمه زخم پای آن
خواهند ش��د و حدود  10درصد آنها
مجب��ور به قطع عضو مه��م همراه با
مرگ زودرس خواهند بود.
مطالعات نشان میدهد مخارج برای
زخم پا ح��دود  25000دالر و برای
قطع آن بی��ن  40تا  60ه��زار دالر
خواهد بود.
نوشته این شمار یادآوری وضع کنونی
دان��ش ما در رابطه ب��ا پای دیابتیک
و همچنین نش��ان دادن چشم انداز

آن در آینده است.

معا لجه

فیزیوپاتولوژی

باید چهار موضوع مهم زیر را بخاطر
بسپاریم:
 -1نوروپاتی neuropatrine
 -2آرتریوپات��ی _ایس��کمی)
)arteriopathie (ischemie
 -3عفونت
 -4تغییر دادن بدنه کالژن
وج��ود یک یا چند عام��ل باال نقش
مهمی در پیشرفت زخم های دیابتیک
و عواقب وحشتناک آن اگر بسرعت و
کفایت درمان نشود دارد.

ÍÍنوروپاتیدیابتیک
 60درصد بیماران دیابتیک در طول
زندگی خود دچار نوروپاتی می شوند.
تمام فیبرهای عصبی دچار این عارضه
می ش��وند ،حتی اعصاب سیس��تم
 neurovegetatifک��ه مس��وول عدم
احساس گرما و درد در شخص مبتال
هستند ،که امکان تولید زخم را زیاد
می کند.
دچار شدن سیستم عصبی خودکار
باعث می ش��ود که غدد تولید عرق
کمتر فعال باشند و در نتیجه پوست
خشک شده ،آمادگی بیشتری برای
ت��رک خوردن پیدا می کند و همین
طور سیستم گردش خون پاها بخوبی
کار نکرده ،باعث شل شدن و گشادی
عروق پا می ش��ود ،که در نتیجه آن
اس��تخوانها الغر ش��ده ،تغییر شکل
میدهند ،که در مرحله آخر تولید پای
شارکوت  charcotمی کنند.
مبتال ش��دن اعصاب حرکتی باعث
الغری عضالت پا ش��ده که در مدت
طوالنی باعث تغییر ش��کل انگشتان
پا بصورت انگش��ت چکش��ی و پای
شارکوت می شود.
نوروپاتیدیابتیکبعضیمواقعمیتواند
در اعصاب مرکزی باشد و در  5درصد
بیماران خود را بصورت Plexopathies
،
mononeuropathies،

 radiculopathiesو
غیره نشان دهد.

ÍÍآتریوپات�ی
( ا یس�کمی )
Ateriopathies
)(Ischemie
مبتال شدن سیستم
عروقی ی��ک بیمار
دیابتی به سه طریق
خود را نش��ان می
دهد.
آتریواسکلروز عروق
ب��زرگ ،آنژیوپاتی
بس��یار
ه��ای
کوچک و مش��کل
ت��ر و مبوآمبولیک
(آمبولی کلسترول
که عالمت آن آبی
رن��گ ش��دن حاد
انگش��تان پ��ا می
باشد).
آنژیوپاتیهایبسیار
کوچک مخصوص
بیم��اران دیابت��ی
اس��ت که به مویرگ ه��ا حمله می
کند و باعث خراب شدن سلول های
آندوتلیال و ضخیم شدن غشاء اولیه
پوست می شود.
کمب��ود اکس��یژن در باف��ت ب��ر اثر
اختالالت عروقی
 L'ischemic Peripheriqueتم��ام
قس��مت پا و یا قس��متی از آن را در
معرض خطر قرار میدهد.
باید در نظر داشت که ایسکمی سبک
درم��ان پذی��ر اس��ت ،درصورتی که
ایس��کمی کامل بر اثر تخریب عروق
سطحی ،درمان پذیر نیست؛ حتی اگر
اکسیژن گیری در ریه ها بخوبی انجام
پذیرد.
ÍÍعفونت
مس��ئله عفونت در بیم��اران مرض
قندی زیاد دیده می ش��ود و بیش از
 30درصد زخم ها عفونی هستند.
عل��ت ای��ن عفونتها صدم��ه دیدن
اعصاب ،عروق ،بهم خوردن متابولیسم

کسری بودجه
Accounting
 Tax Solutionsآمریکا از مرز یک
___________ تریلیون دالر
Tax Service
 Incomeگذشت
_______________
تنظیماظهارنامهمالیاتی
در خدمت هموطنان
و دانشجویان در مرکز شهر
----------------Tel : 514-844-9731
Cell : 514-867-8379
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نرخ بی�کاری ه�م در آمریکا در
حال افزایش است.
کس��ری بودجه س��ال مال��ی جاری
آمریکا ب��رای اولین ب��ار از مرز یک
تریلیون دالر گذش��ته است .وزارت
خزانه داری آمریکا پیشتر این تحول
ک��ه بس��یاری آن را نگ��ران کننده
دانسته اند را پیش بینی کرده بود.
بر اس��اس آمار منتشر شده از سوی
وزارت خزانه داری آمریکا ،کس��ری

>> حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

(سوخت و ساز) و تغییر عمل گلبول
های سفید لوکوسیت Leucocytes
می باشد.
دو گ�روه عوامل بیم�اری زا روی
پاهای دیابتیک دیده می شود.
قارچها ک��ه معم��وال روی ناخن ها
و پوس��ت دیده می شود و می تواند
زیاد مهم نباش��د و یا بعنوان بس��تر
ی��ک عفونت مهم باکترهائی باش��د.
ای��ن باکتری ها معموال باکتری های
هوازی گرم مثبت مثل استرپتوکوک
یا اس��ترپتوکوک طالئ��ی ،یا «گرم»
منفی مثل  E.Coliیا  Proteusباشد
و یا باکتری های غیرهوازی که خیلی
کمتر دیده می شوند ولی تولید تابلوی
کلینی��ک خیلی بد مث��ل قانقاریای
گازی می کنند.
(بخش پایانی در شماره آینده)

بودجه این کش��ور در م��اه ژوئیه به
یک تریلیون و هشتاد و شش میلیارد
دالر رسیده است.
آمریکا در پایان س��ال مالی گذش��ته
( )2008ب��ا کس��ری بودج��ه 455
میلیارد دالری مواجه بود.
هنوز حدود سه ماه تا پایان سال مالی
 2009در آمریکا باقی مانده اس��ت و
انتظار م��ی رود که کس��ری بودجه
آمریکا تا پایان ماه سپتامبر امسال به
حدود یک میلیارد و دویست میلیون
دالر نیز برسد.
دلیل اصلی این تحول که ناظران آن
را نگران کننده می دانند ،طرح هایی
به ارزش صدها میلیارد دالر است که
دول��ت آمریکا در ماه های اخیر برای
نجات نظ��ام مالی و تقوی��ت اقتصاد
کشور به اجرا گذاشته است.
آمریکا از اواخر س��ال  2008میالدی
ت��ا کن��ون ،ی��ک
طرح  700میلیارد
دالری برای نجات
بانک ها و شرکت
های بیم��ه بزرگ
این کش��ور و نیز
یک طرح محرک
اقتصادی به ارزش
 787میلیارد دالر
برای جلوگیری از
رش��د بیکاری در
کش��ور اجرا کرده
است.
خزانه داری آمریکا
در عم��ل بخ��ش
اعظ��م هزینه این

طرح ه��ای کالن را با ص��دور اوراق
قرضه هایی ک��ه بزرگ ترین خریدار
آن بانک های آس��یایی به ویژه بانک
های چین است تامین می کند.
بس��یاری از ناظران نگرانند که روند
ادامه افزایش کس��ری بودجه آمریکا
در آین��ده به افت ش��دید ارزش دالر
آمریکا و تورمی شدید در این کشور
منجر شود.
چین باره��ا درباره به خط��ر افتادن
سرمایه گذاری هایی که اوراق قرضه
دولت آمریکا دارد ،ابراز نگرانی کرده
اس��ت ،هرچند مقام های آمریکایی
ای��ن نگران��ی ه��ا را بی اس��اس می
دانند.
دولت ب��اراک اوباما ،رئیس جمهوری
آمریکا ،با وجود کسری بودجه کالن،
درصدد اص�لاح نظام بیم��ه درمانی
این کش��ور نی��ز هس��ت ،اقدامی که
میلیارده��ا دالر دیگر در س��ال های
آینده برای دول��ت آمریکا هزینه در
برخواهد داشت.
با این همه ،دولت باراک اوباما انتظار
دارد که از طریق افزایش نرخ مالیات
طبقه ثروتمند و نیز با در نظر گرفتن
مالی��ات های جدیدی برای ش��رکت
ه��ای آلوده کننده ه��وا ،هزینه های
طرح ه��ای اقتص��ادی کالن خود را
تامین کند.
در ح��ال حاضر میانگین نرخ بیکاری
در آمری��کا ب��ه  9.4درصد رس��یده
است ،تحولی که در  26سال گذشته
بی سابقه بوده اما دولت آمریکا برای
مهار آن تالش می کند■ .

ناسزا
گفنت
درد
جسمی
را کاهش
می دهد
کمتر پی��ش می آید که
بشنویم ناسزا گفتن کار
خوبی است .اما دانشمندان
در انگلس��تان متوجه ش��ده اند
که ناس��زا گفتن ممکن است به
کاهش درد بدن کمک کند.
محققان می گوین��د دواطلبانی
که در تحقیق آنها شرکت داشته
اند و به اراده و اختیار خودش��ان
ناسزا گویی کرده اند ،توانسته اند
در مقایسه با گروهی که فحاشی
نک��رده بود مدت طوالنی تر درد
فیزیکی را تحمل کنند.
محققان در دانشکده روانشناسی
دانش��گاه کی��ل در انگلس��تان،
برای این تحقیق از  64داوطلب
خواس��تند یک دس��ت خود را
در ظرفی پر از ی��خ فرو کنند و
تا جایی که تحم��ل دارند آن را
همان جا نگه دارند.
آنه��ا همچنی��ن از داوطلب��ان
خواستند در حال که دستی در
توده یخ فرو کرده اند ،یک کلمه
ناسزا را که خودشان آن را انتخاب
کرده اند ،دائما تکرار کنند.
این آزمایش یک بار دیگر تکرار
ش��د ،اما این بار داوطلبان باید از
گفتن ناسزا خودداری می کردند.
دانشمندان مش��اهده کردند که
داوطلبان "ب��ا ادب" قادر نبودند
دس��ت خود را به هم��ان مدت
زمان آزمایش قبلی ،در ظرف یخ
نگه دارند.
گروهی که فحش نداده بود یک
دست خود را به طور میانگین به
مدت یک دقیقه و پانزده ثانیه در
یخ نگه داشته بود .اما آنهایی که
ناسزا گفته بودند توانستند درد

ناش��ی از فرو کردن دست
در ظرف یخ را نزدیک به دو
دقیقه طاقت بیاورند.
دکتر ریچارد اس��تیونز ،که
سرپرستی این تحقیقات را
بر عهده داش��ته است ،می گوید
در حالی که دلی��ل و چگونگی
این ارتباط روش��ن نیست ،این
باور وجود دارد که درد را کاهش
می دهد چون فحاش��ی به طور
غریزی واکنش "جنگ یا فرار" را
در انسان فعال می کند.
او گفت "ما فک��ر می کنیم که
با ناس��زا گویی انس��ان به نوعی
میزان خش��ونت خود را کاهش
می دهد .ما همچنین می دانیم
اگر واکنشی عاطفی وجود داشته
باش��د ،تحمل و طاقت انسان در
برابر درد افزایش می یابد".
دکتر اس��تیونز می گوید او باور
دارد که ناسزاگویی کارآیی دارد
چون وقتی داوطلبان نفرین کنند
و فحش بدهند ،ضربان قلب آنها
افزایش می یابد  ...که خشونت را
کاهش می دهد و به انسان کمک
می کند ب��ا هر ضعف و خطری
مقابلهکنند.
او افزود این واکنش ممکن است
همچنین توضی��ح دهد که چرا
ناس��زاگویی قرن هاست بخش
الینفک ارتباط اجتماعی انسان
ها بوده است.
اما دکتر اس��تیونز یادآوری کرد
که ناسزاگویی برای کاهش درد
فقط زمانی موثر است که فرد در
محاوره های روزمره خود عادت
نداشته باشد ناسزا بگوید.

بنیاد فرهنگی نیما
برگزار می کند

ایران در آستانه حتول
>> از  3دیدگاه
جمعه  24جوالی ساعت 7:30
>> سخنرانی :
 خامن زهره ارشادی
دکتر شریف نائینی
سیامک قبادی

* همراه با پرسش و پاسخ
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

چه باید کرد؟

حبثی درباره
اسرتاتژی های
پیش روی جنبش
زنان پس از 22
خرداد 88

شادی صدر

جنب��ش برآم��ده از وقایع پس از 22
خ��رداد  ،88هرنامی که به آن بدهیم ،به
دلیل ابع��اد گس��ترده و باورنکردنی اش،
به دلی��ل پیامهای روش��ن اش ،به دلیل
روش��های بدی��ع اش ک��ه ه��ر لحظه در
خیابان خلق می ش��د و می ش��ود ،برای
فعاالن جنبش های اجتماعی ،به خصوص
جنبش زنان قابل نادیده گرفتن نیست.
از ای��ن فراتر می روم و بر این اعتقادم که
اساس��ا پس از  22خرداد  ،88و با ش��کل
گیری این جنبش سیاس��ی جدید ،دیگر
هی��چ دری در جنب��ش زنان ،ب��ه همان
پاشنه سابق نخواهد چرخید.
به عبارت دیگر ،با تداوم جنبش سیاس��ی
مردمی ،جنبش زنان ناگزیر است نه تنها
در گفتارها و اس��تراتژی های اصلی خود
ک��ه حت��ی در تاکتیک ها و روش��هایش
تجدی��د نظ��ر کند ت��ا بتواند خ��ود را با
موقعیت جدید پیش رونده تطبیق دهد.
این مقاله کوتاه ،تالشی است برای نشان
دادن پاس��خهای ممکن به این سئوال که
 :نس��بت جنبش زنان با جنبش سیاسی
مردمی چیس��ت؟ جنب��ش و فعاالن آن
کج��ای جنبش عموم��ی ایس��تاده اند و
چگونه رابط��ه خود را ب��ا آن تنظیم می
کنند؟ و در نهایت نگارنده ،وضعیتی را که
در رابطه با جنبش زنان در شرایط کنونی
مطلوب می داند ،تش��ریح خواهد کرد؛ با
دعوت��ی از همه فعاالن جنبش زنان برای
پاسخ دادن به سئوالهای ناگزیر.

محتمل اس��ت که س��عی می کنم خیلی
خالصه به این پنج پاس��خ ک��ه برخی از
آنها در نوش��ته های پراکن��ده این روزها
یا بحثه��ای درون و میان گروهی مطرح
ش��ده ،بپردازم؛ تذکر این نکته الزم است
که فرضهای  3 ،2و  ،4حالت طیفی دارند
و بسیار به هم نزدیکند اما به دلیل تفاوت
عمل��ی که به بارخواهند آورد ،به ش��کلی
جدا بررسی شده اند.

 .1ذوب در جنبش عمومی،
غیر مستقل ،فاقد خواستههای
جنسیتی:

جنب��ش زنان ،کار خود را در زمینه ایجاد
آگاه��ی جنس��یتی و نی��ز ،تداوم س��نت
اعتراض به وضع موجود ،انجام داده است
و حاال ،دیگر وقت آن است که بدون تمایز
گذاردن بر خواس��ته های جنس��یتی ،که
به تفکیک و ش��قه شدن جنبش عمومی
خواه��د انجامید ،تم��ام تجربیات خود از
جمله تجربه س��ازماندهی و یا روش��های
مبارزه بدون خشونت را در اختیار جنبش
عموم��ی بگ��ذارد و ب��دون هی��چ هویت
مستقلی در آن مستحیل شود.

 .2غیر مستقل اما اصالحگر
جنسیتی جنبش عمومی:

جنبش زن��ان ،خود را نه ب��ه عنوان یک
جنبش مستقل ،با گفتارها ،استراتژی ها و
فعالیتهای جداگانه ،بلکه به عنوان بخشی
از جنبش عمومی ،بازتعریف کند ولی در
عین حال ،سعی در جاری سازی خواسته
های جنسیتی در جنبش مردمی کند که
حاال دیگر ،جزیی از آن است و نگذارد که
جنبش عمومی" ،کورجنس" شود؛ اصالح
شعارهایی که ناشی از گفتمانهای ضد زن
و مردس��االر اس��ت و نق��ش پررنگ زنان
را در جنب��ش عمومی نادی��ده می گیرد
(شعارهایی مثل "می کشم ،می کشم ،آن
که برادرم کش��ت ،یا برادر شهیدم ،رایتو
پس می گی��رم و ،)...یا رویت پذیر کردن
نقش زن��ان در جنبش مردمی و قرائت و
تحلیل دالیل جنس��یتی اشکال حضور و
اطوار مبارزه آنان ،ماموریت جنبش زنان
در این حالت خواهد بود.

پاسخهای محتمل برای یک  .3مستقل اما با نقش دوسویه:

سئوال ناگزیر

یک بار دیگر سئوالی که در تحوالت یک
ماهه اخیر ،ه��ر روز ،پررنگ تر از دیروز،
پیش روی فعاالن جنبش زنان نهاده شده
اس��ت را مرور می کنم :با ب��اور به اینکه
جنب��ش سیاس��ی مردمی ،ن��ه تنها تمام
نشده که تازه آغاز آن است ،جنبش زنان،
به عنوان یک جنبش دیرپا و موجود ،باید
چه رابطه ای با جنبش جدید اما پرانرژی
عمومی برقرار کند؟
تنها با پاس��خ به این سئوال است که می
توان اس��تراتژی ه��ا و فعالیتهای جنبش
زنان را براس��اس شرایط جدید ،بازتعریف
کرد .در فرض ،پنج پاس��خ به این سئوال

جنبش زن��ان در حال حاضر نقش��ی دو
س��ویه دارد؛ در عین اینکه باید استقالل
خود را به عن��وان جنبش زنان ،با اهداف
و برنام��ه های جداگان��ه ،از جمله همین
جنب��ش مردمی موجود حف��ظ کند ،در
عین حال نمی تواند نس��بت به امکانات،
پتانس��یلها و فضاهای ت��ازه آن بی تفاوت
بماند .حتی در یک نگاه غیر داد و ستدی
نیز جنبش مردمی ،بس��یاری از خواسته
ه��ای جنبش زن��ان را در خود حمل می
کن��د که نمی توان از کنار آنها بی تفاوت
گذشت.
بنابرای��ن ،الزم اس��ت جنب��ش زن��ان با
جاری س��ازی خواس��ته های جنسیتی،
در ش��عارها و گفتارها از کورجنس شدن

کند

جنب��ش جلوگیری
(ف��رض س��وم ،مطرح
ش��ده در باال) ،اما این کافی نیست ،بلکه
جنب��ش زن��ان در روندی دوس��ویه ،باید
خواس��ته های جنب��ش عمومی را هم در
گفتارها ،اس��تراتژی ها و فعالیتهای خود
ج��اری کند ت��ا دچ��ار "کورزمینه گی"
(ندیدن بستر سیاسی-اجتماعی) نشود.

 .4مستقل با طرح
خواستههای جنسیتی در میان
جنبش عمومی:

جنبش زنان باید با صف مستقل خود در
جنبش عمومی ش��رکت کند و نیروهای
خود را برای طرح خواسته های جنسیتی
در درون جنب��ش س��ازماندهی کند .در
غیراینص��ورت ،اگر آزادی و دموکراس��ی
خواسته های اصلی جنبش عمومی باشد،
آزادی و دموکراسی که در نهایت به دست
خواهد آمد ،فاقد وجه جنس��یتی خواهد
بود ،فی المثل ،حق انتخاب آزاد در عرصه
سیاست به رسمیت شناخته می شود بی
آن که به حق انتخاب نوع پوشش یا حق
انتخ��اب در حوزه سکس��والیته تعریضی
ش��ود .برای جلوگی��ری از تجربه ای که
ی��ک ب��ار در انقالب  57اتف��اق افتاده ،از
ه��م اینک باید بر این نکت��ه که آزادی و
دموکراس��ی بدون حقوق زن��ان متحقق
نمی شود پافشاری کرد.

 .5مستقل اما فاقد هر گونه
ارتباط با جنبش عمومی:

جنب��ش زنان ،باید برای حفظ اس��تقالل
خ��ود از جنب��ش عمومی و نیز پیش��برد
خواسته های جنسیتی ،فعالیتهای عادی
و س��ابق خود را ،که تقریب��ا همگی آنها
به حال��ت تعلیق درآمده اس��ت ،از س��ر
بگی��رد و فع��االن جنبش ،م��ی توانند به
دلخواه خ��ود به صورت فردی در جنبش
عمومی ش��رکت کنند یا نکنند .مس��اله
جنب��ش عمومی کامال از مس��اله جنبش
زنان جداس��ت :جنبش زنان یک جنبش
اجتماع��ی خاص اس��ت و جنبش فعلی،
یک جنبش سیاسی با اهداف کالن و بین
ای��ن دو نه در ماهیت و نه در هدف ،نقاط
مشترکی نیست.

نظریه جاری سازی دوسویه
هرچن��د در توضی��ح و نق��د ه��ر یک از
حالتهای پیش��گفته ،می ت��وان مفصل تر
نوش��ت ،اما به ضرورت مفی��د و مختصر
بودن نوش��ته های اینترنتی ،از همه آنها
در م��ی گ��ذرم و تنها توضی��ح می دهم
که چرا خ��ود ،با حالت س��وم که نام آن
را "جاری س��ازی دو طرف��ه" می گذارم
موافقم .از نظر من ،چند اصل کلی وجود
دارد که در تعیین اس��تراتژی های نحوه
ارتب��اط جنبش زنان ب��ا جنبش عمومی،
باید مثل قطب نما عمل کند.
{>> ادامه در صفحه}29 :

خاله شیوا
دربند است

نادر طالبی*

 19تیر 1388

برای شیوا نظرآهاری
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان ،دیگر خاله شیوا ندارد!
خاله شیوا در بند است؛
جایی حوالی دربند.
اما این جا در پاسگاه نعمت آباد ،نورالله و بسم الله معلم ندارند.
و هر پنج شنبه در دفتر جمعیت دفاع،
حتی اگر جای نفس کشیدن هم نباشد،
یک صندلی همیشه خالی است.
...
خاله شیوا بی تربیت است.
اگر خوب تربیت شده بود.
یاد می گرفت که باید سرش را در آخورش کند.
و هر وقت که می گفتند بع بع یا به به کند.
و یا حتی رو به دوربین چه چه بزند.
خاله شیوا خسیس است.
نه خودش از پول های کثیف خارجی چیزی می خورد.
و نه برای ما حتی یک پفک خارجی می خرید.
خاله شیوا از هیچ انگشتش هم هیچ هنری نمی ریخت!
زیرا اینجا خانه ی بی هنران است!
چون تمام هنرهای خوب را در تلویزیون نشان می دهند.
و جمعیت دفاع در تلویزیون نمی باشد.
خاله شیوا از تمام غذا ها ،فقط تخم مرغ را بلد بود.
البته در جمعیت دفاع همیشه فقط تخم مرغ درست می کنند.
و به جان مادرم تمام مرغ های شهر از این جا بدشان می آید.
خاله شیوا در جمعیت دفاع بنایی هم می کرد.
در این جا خاله ها و عموها خودشان بنایی می کنند.
همین عید امسال!
خاله شیوا مهندس عمران است.
اما نمی داند که با شیشه ی شکسته نباید گچ کاری کرد.
خاله شیوا با پول های بزرگ خارجی حتی برای بنایی کردن هم ابزار نمی خرید.
خاله شیوا از بهداشت فقط چسب زخم را بلد بود.
وگرنه با دست های بریده و خونی گچ کاری نمی کرد.
که همه ی دیوار خونی بشود و بعد چسب زخم بزند.
و باز دیوار بچیند و باز چسب و باز خون و باز گچ و باز...
همی��ن طور یک هفته تا آخر عید که وحید که فال می فروخت را ماش��ین بزند و کار
تعطیل شود.
وحید که ُمرد خاله شیوا خیلی ناراحت شد.
خاله شیوا از قضا قدر و قسمت و این ها خوشش نمی آمد.
خاله شیوا به کار تمام بشرهایی که می گویند حقوقی دارند کار داشت.
خاله شیوا اسپری فلفل و گاز اشک آور و تمام جنبش ها را دوست داشت.
خاله شیوا بلند می خندید
و به جان مادرم تمام ناظم های اخمو از خاله شیوا و جمعیت دفاع بدشان می آید.
....
خاله ش��یوا مثل تمام کودکان کار دوست داشت درس بخواند اما نمی گذاشتند درس
بخواند.
خاله شیوا ستاره دار بود.
پس چرا می گویند آسمان کودکان کار یک ستاره هم ندارد؟
_______________________________
* نادر طالبی ،عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
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برنامه ریزی مالی خانوادهk ...

سیستمفکری،تغیریارزشهایفردیواجتماعی

حسین انصاری
مونترال
پیش��تر از ای��ن ها گفت��م ک��ه تا
افکارم��ان تغییر نکنن��د ،زندگی
تغییر پیدا نخواهد کرد.
زنندگ��ی هر فرد براس��اس اعتقاد
به یک سیس��تم ارزش��ی ساخته
می ش��ود .بحث در مورد ارزش��ها
موضوعی جداگانه است اما داشتن
ارزش��های مثبت ی��ا منفی ،همان
داش��تن سیس��تم فکری مثبت یا
منفی است.
هیچ کس قادر نیست که موفقیت
کس��ی را تضمی��ن کن��د ،اما من
تضمی��ن می کنم که اگ��ر معتقد
نباش��یم ک��ه ق��ادر ب��ه موفقیت
(سیس��تم فکری مثبت) هستیم،
هرگز موفق نخواهیم شد.
موفقی��ت مال��ی و ف��ردی ،واجد
فعالی��ت و زحم��ت زیادی اس��ت
و نی��از به تصمیم ج��دی و اعالم
آمادگ��ی برای فعالی��ت دارد .نوع
این فعالیت را بعداً توضیح خواهم
داد ام��ا قبل از آن الزم اس��ت که
تصمیم جدی و پاکس��ازی فکری
از افکار منفی که باعث اجتناب از
فعالیت می باشد را انجام دهیم.
بسیار خوب.

قدم اول!
شناسایی افکار منفی:
صبح زود اس��ت و با اف��کار تازه و
امید ب��ه آین��ده از خ��واب بیدار
شده اید و احساس می کنید که با
تمام وجود آماده شروع یک روش
ت��ازه ،زندگی و ی��ا روابط متفاوت
و کوشش��ی جدید ب��رای موفقیت
دیگری هستید ...که ناگهان سقف
فک��ری فرو می ریزد و مانند اینکه
پاهای انسان را در سیمان گذاشته
باش��ند ،هر نوع اب��داع و حرکتی
متوقف می شود.
اینجا چه اتفاقی می افتد؟
هی��چ واقعه جدیدی در دنیا پیش
نیامده ...زلزله و طوفان و ...نشده...
تنها اتفاقی که افتاده این است که
افکار منفی بر اف��کار مثبت پیروز
ش��ده اند و این جنبش فکری در

نطفه خفه شده است.
افکار منفی سیستم خود را دارند...
انسان به آن معتاد می شود؛ تفاوتی
ب��ا اعتیاد به س��یگار و پرخوری و
غیره ندارد.
برای بس��یاری از اف��راد زندگی با
قرض مفرط کارت اعتبار و انتقال
قرض ،از یک کارت به کارت دیگر
و از یک بانک به بانک دیگر عادت
ش��ده! اگر هزار دالر پ��ول نقد در
جیب داش��ته باش��د ،ت��ا آن را به
خرج نرساند ،آرام نمی گیرد.
این نوعی بیماری فکری است و از
کنترل فرد خارج است.
به قرض معتاد شده و ترک اعتیاد
نیز یک شبه انجام نمی شود.
این نوع اعتیاد یکی از منفی ترین
ارزش های فردی است که بسیاری
را به بدبختی رسانده است.
فردی را می ش��ناختم ک��ه خانه
ای داش��ت که از عهده مخارج آن
برنمی آمد.
پس از مدتی اقدام به فروش خانه
کرد که البته او را تش��ویق کردم،
ولی متوجه ش��دم که قصد خرید
خان��ه دیگری با قیمت باالتر دارد!
دلش هم خوش ب��ود که با مقدار
پول نقدی که به دستش آمده ،هم
اکنون پیش قس��ط خانه بهتری را
می دهد و قادر است تا  95درصد
آن را وام بگیرد!
چگونه این حرک��ت را به قضاوت
می گذارید؟ به جز اعتیاد به قرض
و زندگ��ی ب��ا ترس و وحش��ت از
عدم پرداخت  obligationچه نام
دیگری به آن می گذارید؟
ای��ن ف��رد ب��ه س��ادگی ع��وض
نمی ش��ود .حتی اگر مبلغ گزافی
در دس��ت داشته باش��د ،اقدام به
پرداخ��ت ق��روض و از بین بردن
نگرانیهای ش��بانه روزی نمی  کند
و در ع��وض س��وراخ دیگ��ری باز
می کن��د و خرج گ��زاف دیگری...
چرا؟ زیرا عمیقاً معتقد اس��ت که
زندگی بدون قرض و بدون نگرانی
و دوندگ��ی ش��بانه روزی ام��کان
ندارد .ای��ن ارزش منفی جزئی از
وجود او شده است.
وق�ت آن رس�یده ک�ه ای�ن
ارزش�های منفی را شناس�ایی
کنیم.
س��عی خواهم داشت که روشهای
موثری را پیشنهاد کنم.
فراموش نفرمایید که این ارزشهای

منفی فردی مانند تله ای هس��تند
که بخوبی در مسیر زندگی مخفی
هستند.
ت��ا زمانی ک��ه این تله ه��ا مخفی
باش��ند ،امکان گرفت��اری در آنها
باالتر است .باید تله ها را از مخفی
به عیان بیاوریم.
وقتی که تله ها را از خفا درآوریم،
بع��د از مدت��ی نم��ودار زنگ زده
گذش��ته دردن��اک خواهن��د بود.
همین و بس!
هی�چ ک�س پ�ا در تل�ه ب�از
نمی گذارد.
و اما توضیح چند تله مخفی:

حتی ب��ه خرید بلیط بخت آزمایی
معت��اد ش��ده و تنه��ا سیس��تم
برنامه ری��زی طوالن��ی م��دت در
خرید بلیط بخت آزمایی است.
سیس�تم زندگی «همه چیز یا
هیچ چیز» از اعتیاد به هروئین
خطرناکتر است.
کوچکترین مش��کلی (ب��اور کنید
ک��ه هیچ موفقیتی بدون مش��کل
نیست) او را از حرکت باز می دارد
و« ...می دانستم که فایده ندارد...
اص ً
ال این چیزها ب��ه ما نیامده» و
دوباره به خرید بلیط بخت آزمایی
بازمی گردد.
می دانم که وقتی سیس��تم (-20
 )50-30را معرفی کردم بسیاری
آن را قب��ول نکردند و ش��اید هم
برای چن��د لحظه مورد قبول قرار
گرفت اما کدامیک از ما س��عی به
انجام آن کردیم؟
آیا ارزش های منف��ی ما را از این
مثبت تری��ن و نجات دهنده ترین
سیس��تم برنامه ری��زی مال��ی باز
می دارد؟
بولوار آرزوهای برباد رفته؟
و بدست آوردن آن به هر قیمتی؟
حتی به قیمت ق��رض و قروض و
باز هم قرض؟
سیس��تم ( )50-30-20ب��ه نظر
سیس��تم س��اده ای می آید اما تا
زمانی که افکار منفی و ارزش��های
ف��ردی و مال��ی و خانوادگ��ی را
دوب��اره تعریف نکنی��م قابل اجرا
نیس��ت .آنچه را که در این سری
تحت عنوان «برنامه ریزی مالی
خانواده» توضی��ح داده ام ،برنامه
یک شبه نیست.
یک راه حل تسکینی هم
نیست!
بلکه ی��ک معالجه طوالنی مدت و
البته در بدو شروع دردناک خواهد
بود؟
قب� ً
لا گفته ام که «عوض ش�دن
و تغیی�ر درد دارد» هم��ان درد
رشد را می گویم! ما زمانی که درد
اوضاع فعلی از درد رش��د بیش��تر
نشده باشد ،اقدام به رشد نخواهیم
کرد.

 بودجه و بودجه گذاری هیچ
وقت موفق نیست.
 اعتب��ار من که نابود ش��ده...
پس چرا س��عی به پرداخت
قرضها کنم؟
 اگر قرار باش��د ک��ه به کارت
اعتب��اری بدهکار نباش��یم،
پ��س کارت اعتب��اری برای
چیست؟
 هرگز ،همیش��ه ،تا
ابد و غیره از جمله
کلمات��ی اس��ت
که اف��ردی که به
سیس��تم« :یا همه
چیز یا هیچ چیز»
ک��ه از منفی ترین
ی
سیس��تمها
ارزش��ی ش��ناخته
ش��ده می باش��د،
معتقدند.
فک��ری
سیس��تم
ای��ن
TRADE BALANCE
ای��ن
ب��ه
خطرن��اک
(صادرات منهای واردات)
می انجامد که اگر نتوانم
مانند یک بیلیونر زندگی
حسین انصاری مونترال
کنم ،سعی به بهبود فقر
کسری مراودات بازرگانی (صادرات
کش��نده و از بین بردن
منهای واردات) در کانادا هم چنان
ق��رض خانم��ان برانداز
در حال رشد است .فقط از ماه آوریل
نخواهم کرد.
ت��ا مه  ،2009ی��ک میلیارد دالر به
روزی چن��د بلیط بخت
کس��ری مراودات کانادا افزوده شده
آزمای��ی می خ��رد و
است و این رقم در حال حاضر 1/4
سپس در خلوت فکری
میلیارد می باشد.
خود مجسم می کند که
صادرات کان��ادا در حدود  7درصد
بلیط��ش برنده ش��ده و
نزول پیدا ک��رد در حالیکه واردات
هدایایی را به دوستان و
 3/5درصد نزول را در پایان ماه مه
فامیل می دهد و سپس
نشان می دهند.
چند مستخدم می گیرد
در بخ��ش ص��ادرات ،عل��ت عمده
و س��رکار نم��ی رود و
رک��ود ،در بخش نف��ت و اتوموبیل
به ماش��اءالله خان فخر
سازی س��ازی گزارش ش��ده است.
می فروشد.
هنوز در انتظار گزارش��ات اقتصادی

اقتصاد کانادا:

کسری
ُمراودات

آنچه ک��ه باعث عدم ش��ناخت و
حس درد فعلی می شود ،عادت به
این درد لعنتی است.
عادت به درد یکی از عمیقترین
تله هایی است که بر سر زندگی
زناش�ویی ،ام�ور مال�ی و امور
سیاسی و اجتماعی ماست.
ف��ردی که از زندگی با همس��رش
راضی نیس��ت و ه��ر اقدامی برای
حل مس��ائل ب��ه نتیجه نرس��ید،
مجبور به جدایی است!
فک��ر می کنید که بع��د از جدایی
خوشحال است؟
به هیچ وجه!
بع��د از جدای��ی فغ��ان او باالت��ر
می رود که خمار درد قبلی اس��ت
و برای حتی بخش کوچکی از آن
درد حاضر به هر فداکاری است.
اکث��ر ما همی��ن روش را در مورد
امور مالی استفاده می کنیم.
با ه��زار تالش و کوش��ش خود را
از یک قرض نجات می دهیم ولی
با همان ت�لاش دوباره به وضعیت
قبلی و حتی بدتر برمی گردیم!
می دانم که رس��یدن به سیس��تم
( )50-30-20آسان نیست.
شاید تعهدات طوالنی مدت داشته
باشیم .شاید در این رکود اقتصادی
اوضاع شغلی به هم خورده باشد...
شاید هم خنجری از فامیل همسر،
یا دوس��ت و رفیق و همس��ایه به
پشت داشته باشید...
این را درک می کنم.
آنچه باید کرد این است که افیون
«همه چیز یا هیچ چیز» را از س��ر
پاک کنیم و اگر قادر به (-30-20
 )50نیستیم ،حداقل به جای 20
درص��د ذخیره 5 ،درصد ذخیره را
شروع کنیم .اگر مخارج اجباری را
نتوانیم به  50درصد محدود کنیم،
حداقل آن را حول روش  60تا 70
درصد محدود کنیم.
اگ��ر از زندگ��ی ل��ذت نمی بریم،
زیرا تم��ام  30درصد مخارج لذت
را خ��رج مخارج اجباری و چش��م
و هم چش��می و س��وزاندن جگر
دوس��تان می کنیم ،حداقل قدری
لذت کم خرج را بیاموزیم.

ماه ژوئن هس��تیم و اگر این گزارش
کسری مراودات ()Trade Balance
اقتص��ادی را تح��ت کنترل نش��ان
نده��د و فاصل��ه بی��ن ص��ادرات و
واردات همچنان در حال رشد باشد،
می توان به راحتی ادعا کرد که تمام
مراودات خارج��ی کانادا در اصل به
ضرر کانادا خواهد بود و رشد خالص
کان��ادا را تح��ت تاثیر منف��ی قرار
خواهد داد.

>> امالک

در ماه ژوئن ،پروانه شروع ساختمان
در کانادا به میزان 700/140واحد
در مقایس��ه با ماه م��ه (300/130
واحد) افزایش پیدا کرد.
ای��ن دومین ماه اس��ت که ش��روع
س��اختمان س��ازی ک��ه یک��ی از
اساس��ی ترین محک های اقتصادی
است در حال رشد است و حاکی از
این است که رکود بخش امالک کم
و بیش به پایان رسیده است.
این رش��د در نقاط مختلف کانادا به
شرح زیر است:
½ ½ آلبرتا 44/2 :درصد
½ ½ بریتیش کلمبیا 21 :درصد
½ ½ اونتاریو 2/9 :درصد
½ ½ آتالنتی��ک :منه��ای ()2/8

حسین انصاری

Hosein Ansary RLU

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

Cell.: 514-804-5756

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

ق��دری به خود بیائی��م و تله ها را
شناسائی کنیم:
½ ½م��ن از ام��ور مالی س��ر در
نمی آورم.
½ ½من از حساب و کتاب متنفرم
و پول اعصابم را می خراشد.
½ ½شما درک نمی کنید ،زندگی
من بسیار پیچیده است.
اگر حتی با یکی از واژه های تله که
در باال ذکر کردم موافق هس��تید،
ش��ما هم به خ��ود می گوئید که
ثروت مال دیگران است.
و البته دلیل خوبی هم دارید:
در این وانفس��ای خارج م��ا نه از
بازار سهام س��ر در می آوریم و نه
از کس��ری بودج��ه دول��ت و نه از
سیاس��ت های مالی بانک��ی ،نه از
بیمه و نه از سبد سهام و...
این روزه��ا هم که هر مش��اوری
دس��ت ب��ه تقل��ب و کاله برداری
زده اس��ت ...آقا جان به فکر امروز
باش!
حقیقت این اس��ت که اکثر مردم
حت��ی ثروتمن��دان از واژه ه��ا و
سیاس��تهای دولت��ی و غیره س��ر
درنمی آورن��د! اما سیس��تم فردی
و ارزش��های مثبت خود را بخوبی
شناس��ایی کرده ان��د و از تله های
فکری منفی اجتناب می کنند.
در هر جامعه ای خوب و بد وجود
دارد و هم��ه را ب��ا ی��ک تازیان��ه
نواختن ،تله فکری دیگری اس��ت
ک��ه در طوالنی مدت پای ما را در
مسیر زندگی از حرکت باز خواهد
داشت.
بسیار خوب.
احس��اس می کنم که بحث جالب
و ت��ازه ای را ش��روع کرده ای��م و
وقت��ی به اط��راف خود ن��گاه می
کنم ،مثال ها و تش��بیهات زیادی
از تله ها و افکار منفی و ارزشهای
مخرب می بینم.
در شماره آینده ادامه خواهم داد.
خوش قول و خوش حساب باشید
______________
■

درصد (رشد منفی)
½ ½ کبک :منه��ای ( )5/1درصد
(رشد منفی)

شغل

ب��ازار کار تعداد ش��غل های بس��یار
کمتری از آنچه انتظ��ار می رفت از
دس��ت داد .در حالیک��ه پیش بینی
ش��ده بود که ماه ژوئ��ن تعداد 40
هزار بیکاری دیگ��ر در کانادا اضافه
کند ،فق��ط تعداد  7400ش��غل از
دست رفته در کانادا به ثبت رسید.
در  3ماهه اول سال  2009بیش از
 90هزار ش��غل از دست رفته است
و تعداد میانگین شغل های از دست
رفت��ه از م��اه آوریل ح��دود 4400
ش��غل در ماه است که در مقایسه با
 3ماه��ه اول  ،2009نمودار دیگری
است که اقتصاد کانادا کم و بیش در
حال بازسازی آهسته می باشد.
نرخ بیکاری در ماه ژوئن  0/2درصد
رشد کرد که هم اکنون نرخ بیکاری
در کانادا  8/6درصد می باشد.
___________
■
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اشتباهات...

پلهای به سوی ترقی
گرد ِ شمع
چو پروانه!
والدین
هلی کوپرتی!
حسین انصاری مونترال

__________

به فرزندان ماهی ندهید،
درعـوض به آنان
ماهیگیــری بیاموزید!

__________

خاصیت هلی کوپتر این است که در
هر شرایطی قابلیت فرود و پرواز را دارد.
و اما چرا والدین هلی کوپتری؟
قب ً
ال راجع به بازنشس��تگی فرزندان از بچگی
و هدای��ت آن��ان به بل��وغ ف��ردی و اجتماعی
توضیحاتی دادم.
ب��ه آمار جالبی برخورد ک��ردم که نتیجه یک
همه پرس��ی از پنجاه هزار نفر کانادائی مهاجر
می باش��د .این تحقی��ق حتی فرات��ر می رود
و والدی��ن پنجاه س��ال ب��ه باال را ک��ه برای
بازنشس��تگی خود ی��ا ذخی��ره ای ندارند و یا
میزان بسیار ناچیزی ذخیره کرده اند را هدف
قرار می دهد و به بررسی علل این بی برنامگی
می پردازد.
بن��ا به ای��ن گزارش ای��ن والدین ی��ا فرصت
بازنشس��تگی پیدا نخواهند کرد و یا در دوران
بازنشس��تگی وابس��تگی کامل ب��ه مددکاری
اجتماعی پیدا خواهند کرد.
بنا بر این گزارش:
» »  44درص��د والدی��ن معتقدن��د ک��ه به
علت رکود اقتصادی و یا ش��رایط شغلی
فرزندانش��ان مجبور هس��تند که بخشی
از مخ��ارج فرزندان بالغ ش��ان را بعهده
بگیرند.
» » بی��ش از  25درص��د ای��ن والدی��ن
مخارج کامل مس��کن فرزن��دان بالغ را
می پردازند.
» »  29درص��د مس��ئول مخ��ارج روزم��ره
فرزندان بالغ می باشند.
» »  17درص��د مخارج تحصی��ل و مخارج
بهداشتی فرزندان را بعهده دارند.
» »  45درصد از این والدین از منابع ذخیره
بازنشس��تگی خود مخارج باال را متقبل
می شوند.
» »  37درصد از فرزندان بالغ هنوز در خانه
والدین زندگی می کنند.
آم��ار ف��وق از منب��ع  Vibrant Nationتهیه
ش��ده و الزم ب��ه توضی��ح اس��ت که بیش��تر
ش��رکت کنندگان در این همه پرسی خانم ها
(مادران) بوده اند.
دکت��ر  Carol Orbsonک��ه مس��ئول ای��ن
همه پرس��ی اس��ت اظه��ار می دارد ک��ه این
گزارش ،ب��دون توجه به جنس��یت ،از اعتبار
خاص��ی برخوردار اس��ت و با تم��ام تحقیقات
قبلی در توازن می باشد.
بسیار خوب.
اگ��ر به آمار باال توجه کنی��م خواهیم دید که
چ��را والدین ام��روز را والدی��ن هلی کوپتری
خواندم.
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والدینی که هنوز بند ناف فرزندان بیست
و چند ساله و یا حتی سی ساله یا بیشتر
را جدا نکرده اند؛
والدینی که به صرف مهاجرت و فراز و نشیب
حاکی از آن احس��اس گناه می کنند و هر بار
که فرزندان بالغ با مشکالت مالی زندگی روبرو
می شوند ،هلی کوپتر کمک را فرود می آورند
و اما سوخت این هلی کوپتر رو به اتمام است
و دیری نمی پاید که حتی والدین نیز قادر به
امداد نخواهند بود.
با ای��ن عمل نه تنها ذخائ��ر روز مبادای خود
را نابود می کنند ،بلکه فرزندانش��ان را نیز به
وابس��تگی دعوت می کنند و ه��ر نوع ابداع و
کوشش برای راه حل و کسب تجربه شخصی
را از فرزندانشان می گیرند.

هشدار که
بند ناف مالی بایستی از  18سالگی
فرزندان بریده شود!
یک ضرب المثل معروف می گوید:
ب�ه فرزن�دان ماه�ی ندهی�د ،در ع�وض
ماهیگیری را به آنان بیاموزید!
می دانیم که س��اده نیس��ت که شاهد زجر و
ناراحتی پاره های جگر باشیم ،اما نیروی واقعی
در آن اس��ت که تا ماهیگی��ری نیاموخته اند،
ماهی خود را با آنان سهیم نشویم.
عواق��ب این روش این اس��ت ک��ه والدین در
کهولت خود یا وابسته به فرزندان خواهند بود
که امیدوارم حتی نصیب دش��منان هم نشود
و یا نیازمند به مددکاری دولتی! که امیدوارم
نصیب دشمنان شود.
والدی�ن هلی کوپت�ری نه بازنشس�تگی
مرفه دارند و نه نهایت ًا از احترام فرزندان
برخوردار خواهند شد.
تجربه ثابت کرده که فرزندان تا زمانی احترام
والدی��ن را پ��اس می دارند ک��ه والدین بطور
کامل امور مالی و بهداش��تی خود را به عهده
داشته باشند.
ما مهاجرین ،بهترین هدیه را که همان زندگی
در محی��ط آزاد و مهد رش��د و ّجو تحصیل و
تحصیالت بیشتر می باشد در اختیارشان قرار
داده ای��م .به عبارت دیگر آن��ان را به دریاچه
هدای��ت کرده ای��م و س��الها ش��اهد فعالیت
شبانه روزی با اعمال شاقه ما بوده اند ...ماهی
گرفته ایم و در اختیارشان قرار داده ایم.
این دریاچه ،دریاچه پر باری است و ماهی های
کوچک و بزرگ فراوان دارد وقت آن رس��یده
که فرزن��دان بالغ نیز به ماهیگیری مش��غول
ش��وند تا ما نیز بتوانیم ش��کار موف��ق آنان را
در محیطی مرفه توام با امنیت فردی جش��ن
بگیریم.
فرزندان ای�ران زمی�ن از باهوش ترین و
پرتوان ترین فرزندان هس�تند و چنانچه
ذره ای از غی��رت والدی��ن را ب��ا آگاهی کامل
چش��یده باشند ،ش��کی نیس��ت که غیرت و
توانایی ایران��ی را با هزاران روش دل انگیز به
نمایش خواهند گذاشت...
و این وظیفه والدین است که فرزندان را به این
دریاچه هدایت کنند و اجازه دهند تا فرزندان
اصل وجود خویش را به نمایش بگذارند .زمانه
ایجاب می کند که فرزندان بالغ را به بی نیازی
تشویق کنیم که باالترین خدمت به آنان است
و جشن بگیریم که باالخره فرزندان ما نیز بالغ
ش��دند و درخت مهاجرت می��وه ای دل انگیز
داده است.
برقرار و بی نیاز باشید.
__________________
■

حسین انصاری:مونترال
همه ما در ط��ول زندگی مرتکب
اشتباهاتی شده ایم و خواهیم شد.
اصوالً ه��ر چه زندگی ش��لوغتر و
سریعتر باش��د ،میزان اش��تباهات
باالتر است .نتیجتاً اشتباه در زندگی
غیرقابل اجتناب است.
س��وال اینجاس��ت ک��ه روش موث��ر
روبروی��ی با ام��ور غیرقاب��ل اجتناب
زندگی چیس��ت و چگونه ب��ر فراز و
نشیب زندگی تاثیر گذار است؟
یک س�ال و اندی پی�ش ،کالهبرداری
بیسابقهای کامیونیتی ایرانیان مونترال
را تکان داد.

می گویند کالهبردار به تنهایی مقصر
نیست قبل از آنکه خاطر کسی آزرده
شود ،باید بگویم اشتباه جنایت نیست،
ول��ی جنایت اش��تباهی نابخش��ودنی
است.
همچنین می دانم که قربانیان او ،بطور
مضاعف تحت فشار قرار می گیرند و نه
تنها سرمایه بلکه س��الهایی از زندگی
را که به جمع آوری س��رمایه پرداخته
بودن��د از دس��ت داده اند و از س��وی
دیگر قربانی طمع خ��ود و البته طبع
خودخواه کالهبردار شده اند.
کالهبردار نه تنها خود را برای همیشه
نابود کرده اس��ت بلکه رد پایی به جا
گذاشته که مس��یر زندگی دیگران را
ناهموار کرده است.
داشتیم فراموش می کردیم ،اما دوباره
کالهبردار دیگری (که خدا را ش��کر از
ما نیست) س��ر از چاه برآورده است و
اموال مردم دیگری را به آتش کشیده
است.
آقای  EARL JONESرامیگویم.
زدودن چنی��ن دودی از دیدگاه عموم
ساده نیست و متاسفانه قربانیان دیگر
این ش��ارالتان ها افرادی هس��تند که
مش��اغل مشابه را در عین صمیمیت و
درستی انجام می دهند و متاسفانه تر
و خشک با هم می سوزند.
اداره آم�ار گ�زارش م�ی دهد که
 70درص�د (بله هفت�اد درصد!) از
تصمیم�ات عم�وم مردم اش�تباه
است.
این یک میانگین است.
ب��ه این معنی که بس��یاری از ما بیش
از  70درصد اوقات اشتباه می کنیم و
البت��ه تعداد معدودی هم کمتر از این
میزان مرتکب اشتباه می شوند.
کالهبردار اش��تباه نکرده بلکه مرتکب
جنایت ش��ده ام��ا قربانی��ان او مانند
 70درص��د از م��ردم مرتکب اش��تباه
شده اند.
می دانم که باور این امر مش��کل است
که چگون��ه  70درص��د از تصمیمات
عموم اش��تباه است و جامعه همچنان
به راه خود ادامه می دهد؟
اگر این صحبت داش��ته باشد ،زندگی
حاک��ی از  70درص��د اش��تباه چگونه
خواهد بود؟
اعتراف می کنم ،خود من نیز گاه واعظ
غیرمتعظ ش��ده ام و لقمه ای بزرگتر از
دهانم برداشته ام و هفته ها و ماه ها در
حلقومم متوقف شده و می جنگیدم که
یا آن را ببلعم و یا به طریقی انس��انی
آن را از دهان خارج کنم.
اما در این مس��یر می��زان حجم لقمه
مناس��ب خ��ود را دریافتم و درس��ی
آموختم که بدون ش��ک ه��ر تصمیم
بعدی را معتبرتر ساخت.
و از همه مهمتر اینکه مهم نیست که
ب��ا لقمه بزرگ چه کردم ولی این مهم
اس��ت که مرا به خفقان دچ��ار نکرد،
من آن را مدیون درس های گذش��ته
هستم.
حقیقت این اس��ت ک��ه چه در محیط
خانواده یا کسب و یا اجتماع ،بیش از
 45درصد افراد معمولی آموخته اند که
چگونه ضرر اش��تباه را متوقف کنند و
بیاموزند تا آن را تکرار نکنند.
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ای��ن ام��ر ربطی به س��ن ن��دارد زیرا
بس��یاری از اوقات قربانیان کالهبردار
از باتجربه تری��ن اف��راد هس��تند .و اما
چگون��ه می ت��وان ضرر اش��تباهات را
متوقف کرد؟

>>  -1در خلوت کالهمان را
قاضی کنیم

نی��ش اش��تباه دردناک و مس��موم و
مزمن اس��ت .برای تس��کین این درد
همه ما نی��از داریم ک��ه حداقل برای
یک نفر و با یک نفر در عین صمیمت
اعتراف کنیم .بهتر است که فرد دومی
در میان باشد (رفیق صمیمی ،همسر،
روانشناس).
این زخم بایستی در محیط پاکیزه ای
خونریزی کند تا شروع به التیام نماید.
در میان گذاشتن این درد با فردی که
م��ا را مقصر نمی خواند و س��عی ندارد
که خود را باهوش��تر از ما جلوه نماید
ما را به درک و اعتراف به اشتباه خود
وامی دارد.
امیدوارم که حداقل یک رفیق شفیق و
معتمد در این جامعه داشته باشیم.

>>  -2اش�تباهات پله
ترقی هستند

انسان می تواند دنیا را به  2طریق
بنگرد .یا مقابل را می نگریم ،یا زندگی
را در آینه پشت نگاه می کنیم.
آنان که در آینه پشت نگاه می کنند ،از
حال و آینده بهره مند نیستند.
همیش��ه قربانی یک فرد دیگر ،وقایع
غیرمنتظره هس��تند .هیچ��گاه مقصر
نیستند و تمام اشتباهاتشان حاکی از
اعمال دیگران است.
آنها دنیا آمده اند که رنج ببرند ...قربانی
شوند و سواری دهند و حتی اگر کسی
آزارشان ندهد ،سیخی در طحال او فرو
می کنند ،تا بلکه مش��تی در دماغشان
بکوبد و پس از آن ...صحرای کربال.
ای��ن نوع اف��راد و در اصط�لاح علمی
 Malevolentنامیده می شوند.
گ��روه دیگ��ر  Benevolentنامی��ده
می ش��وند ،دنیای اطراف خود را پر از
موقعیت و امکانات بی پایان می بینند.
اگر این یکی به نتیجه نرس��ید مسلماً
بعدی نتیجه خواهد داد.
ای��ن افراد معتقدند که هر اتفاقی (چه
خ��وب و چه ب��د) در زندگ��ی به این
دلیل اس��ت که آنها را قدمی به سوی
خوش��بختی نزدیکتر کند .این همان
ایمان است ...ایمان به خود و ایمان به
طبیعت و جامعه ...بعضی آن را ایمان
به خدا می نامند که صحت و سقم آن
بحث من نیس��ت ...ام��ا نتیجه مثبت
می دهد.
ای��ن اف��راد با تم��ام مس��ائل زندگی
برخوردی مثبت ،خوش��حال ،و دور از
ندام��ت دارند .از زندگ��ی توقع باالیی
دارند و به ندرت شکس��ت می خورند
زی��را هرگز از ت�لاش ب��رای بهبودی
دست بر نمی دارند.
انتخاب با شما:
ی��ا قربان��ی ،و ی��ا خس��تگی ناپذیر و
غیرقابل توقف و آماده و آگاه!

>>>  -3وسعت فکر

اگ��ر آموخت��ه باش��یم ک��ه چگونه از
اش��تباهات خ��ود بیاموزی��م ،تمامی
چاله ه��ا و مش��کالت راه را بعن��وان
موقعیتهای فکری می یابیم تا عضالت
مغزی خود را تمرین دهیم و همچنان
بیاموزی��م و بیاموزیم و اف��کار خود را
گسترش می دهیم و ...دیری نمی پاید
که از اشتباهات گذشته خود شروع به
بهره برداری مثبت کنیم.

>>  -4تر و خش�ک را با
هم نسوزانیم

این عمل ضرری  2جانبه دارد .از طرفی
افراد صادق و زحمتکش را برای جرمی

ی��ا
که اتفاق نیفتاده
بدس��ت فرد دیگ��ری اتفاق ا فتا د
مج��ازات کرده ای��م! ،و از طرف دیگر
پیشنهادات صادق و توام با تجربه او را
از خود مضایقه کرده ایم.
فراموش نکنیم که جامعه ما در حال
تکامل خاصی اس�ت و کم کم نسل
دوم را به جامعه تحویل می دهد.
جامع��ه م��ا بایس��تی ق��ادر باش��د تا
موقعیتی ایجاد کند که قدیمی ترها و
پیشکس��وتان راه و چاه را به جوانترها
نش��ان دهند و برنامه ریزی جایگزینی
نیروی جوان را بخوبی به اجرا برساند.
ه��ر جامع��ه موفق��ی برنام��ه ری��زی
جایگزینی پیرها را با نسل جدید خود
دارد.
به ازای یک سیب بد همه انبان فاسد
نیس��ت .وقتی ای��ن جوان��ان باهوش
و پران��رژی را ن��گاه می کن��م به خود
می بالم که ایرانی هس��تم .این جامعه
بایستی آنان را با درسی که از گذشته
آموخته هدایت کند.
در ای��ن مس��یر نیاز به پیشکس��وتانی
که بهای زندگی را با بهترین س��الهای
عمرشان پرداخته اند نیاز داریم.
اگ��ر اجازه دهیم که چند نادرس��ت و
ش��یاد ،هر نوع امید ب��ه آینده را نابود
کند ،آتش��ی برافراشته ایم که نه تنها
درختان تنومند جامعه را می س��وزاند
بلک��ه نهال های نوپا و نس��ل جدید را
نیز نابود خواهد کرد.
وقایع تلخ گذش��ته یک سرطان خود
س��از بود .خوش��بختانه غده سرطانی
خارج شده و هم اکنون نیاز به تقویت
پیک��ر جامع��ه داریم .کالهب��ردارن و
ش��یادان ،س��رطانی هایی هستند که
چنانچه پیکر جامعه قوی باش��د آن را
دفع خواهد کرد.
س��رطان دردی مزمن ام��ا غالباً خود
س��اخته اس��ت ...ما چه کسی را برای
ابتال به سرطان مقصر می دانیم؟
اینه��ا ف��راز و نش��یب و چاله های راه
زندگی هستند.
بایس�تی چش�م از آینه پشت سر
برداری�م و اجازه دهیم که گذش��ته
ه��ا در گذش��ته بمانن��د .و لحظ��ات
آینده را بنگریم و بس��ازیم ...بیاموزیم
و بیاموزانیم .وگرنه در گذش��ته حبس
می ش��ویم در تله ای تاریک و دور از
اعتماد به خود و جامعه و نس��ل آینده
خود بطور آهس��ته ولی مستمر رکود
خواهیم کرد.
قدری تامل بفرمائید...
اگر فرشته ای از آسمان فرود آمده بود
و خبر می آورد ک��ه خداوند  3آرزوی
ش��ما را ب��رآورده خواهد ک��رد ...یا 3
درس مه��م زندگی را که بدون ش��ک
با ب��کار بردن آن آینده ای درخش��ان
پیدا می کردید ...کدام آرزوها یا درسها
بودند؟...
به احتم��ال زیاد حتی ق��ادر به تکرار
یک آرزو در این زمینه نخواهیم بود...
راس��تی چرا؟ چرا تام��ل نمی کنیم تا
خود را آنطور که هستیم بسنجیم؟
این یک تس��ت خودس��نجی است که
ت��ا چه ح��د از گذش��ته آموخته ایم و
چگون��ه آن را ب��کار خواهیم برد .خود
را در خلوت وجدان بس��نجید .روابط
زناشویی ،روابط اجتماعی ،پیشرفتهای
شغلی ،تحصیل فرزندان ،بازنشستگی...
کدام  3آرزو را در صدر قرار می دادید؟
لطفاً در این خودس��نجی فقط به خود
بیندیشید نه به دیگران!
پ��س از آن بیاموزیم ک��ه چگونه ضرر
را متوق��ف کنی��م و قب��ول کنیم که
هیچکس بدون ایراد نیس��ت و اشتباه
غیرقابل اجتناب اس��ت ولی باید از آن
آموخت و آن را پله ای برای رشد تلقی
کرد■ .
عاقبت همه ما بخیر!
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از آش شله
قلمکار
«اعترافات
مونتاژی
تلویزیونی»
تا فتیر «نادم
پروری و
شاکی سازی
خصوصی»

>> پریس کی نژاد

در تاریخ س��ی س��اله پس از انقالب،
پ��روژه نخ نم��ای تواب س��ازی و اعترافات
تلویزیون��ی در اکث��ر پرونده ه��ای امنیتی
متعل��ق ب��ه دگراندیش��ان و منتق��دان از
عملکردهای خشونت طلبانه نظام جمهوری
اسالمی ،ماشه ای طالیی برای اسلحه ترور
معنوی و تخریب چهره دگرباش��ان آن مرز
و بوم محسوب می شد .فیلمهای تهیه شده
در طی این پروژه همیش��ه ملغمه ای است
از جمالت دیکته ش��ده توس��ط بازجویان
اطالعاتی که در آن اعتراف به ناکرده های
خالف قانون و عفت و اخالق از همه رقم و
در هم دیده می شود اما مونتاژها و کاتهای
متع��دد فیل��م بخاطر قس��متهایی که باب
طبع آقایان نیس��ت و نیز بخاطر جدالهای
پش��ت صحنه بین توابین بخت برگشته با
آقایان کارشناس پرونده که با شوکر و باتوم

و اسلحه س��ر صحنه فیلم برداری حاضرند
آن را واقع��اً تبدیل به َآش ش��له قلمکاری
می کند که هنر پخت اش در دس��ت هیچ
جای دیگری جز آشپزخانه آدمخواران بند
امنیتی  209نیست.
گرچه ک��ه این آش همچنان ه��م بعنوان
مرهم دل نگرانی های بازجویان اطالعاتی
در برابر مواخذات مس��ئولین پش��ت پرده
درب��اره چرایی ضعیف بودن "گردش کار"،
ب��ازار داغ خ��ود را دارد ،اما این روش پس
از س��ه دهه دیگر به برگه ای س��وخته در
فرآینده��ای تهاجم روانی علی��ه منتقدان
تبدیل ش��ده که ع�لاوه بر ع��دم وجاهت
قانون��ی ،تجربه های عدی��ده نیز حاکی از
بی اثر ش��دن آن بر اذهان عمومی اس��ت.
از طرف��ی وزارت اطالع��ات دولت محمود
احم��دی نژاد که طی این  4س��ال کارنامه
س��یاهی در پرونده س��ازی علیه مخالفان
فک��ری خ��ود دارد این روزها ب��رای آنچه
"جرم سازی دروغین و فریبکارانه" نامیده
می شود به شدت تحت فشار افکار عمومی
جهان قرار دارد .به نظر می رس��د سیاست
گ��ذاران دس��تگاه انگیزیس��یون جمهوری
اسالمی و س��ردمداران دولت مهرورزی! با
تکراری ش��دن آش "اعترافات تلویزیونی"
به فکر چاره جدیدی برای محکوم س��ازی
زندانی��ان عقیدت��ی و سیاس��ی و مخالفان
خود افتاده ان��د و اخیراً خوراک دیگری را
برای اقناع اذهان عمومی می پزند؛ فتیری
زمخت و نچس��ب به اس��م "شاکی سازی
خصوصی و نادم پروری".
ب��ر اس��اس همی��ن سیاس��ت ،بعض��ی از
زیرمجموعه های اجرایی دستگاه عریض و
طویل تفتیش عقاید ایران از جمله "بخش
امنیت��ی برخ��ورد با ادیان" جه��ت پرونده
س��ازی علیه مخالف��ان و منتقدان به تکاپو
افت��اده و در م��واردی که تش��خیص دهد
موضع گیری ها و حمایتهای بین المللی از
یک طیف یا یک شخص آنها را در تنگنای
تغیی��ر روش ق��رار داده از ای��ن فتیر برای
متقاعد کردن اذهان عمومی اس��تفاده می
کند .در این روش با تحریک یا تطمیع افراد
مرتبط با پرونده در جهت طرح شکایتهای

شخصی از سوژه مورد نظر تالش می شود
ت��ا هم پرونده از حالت سیاس��ی و امنیتی
خارج شده و زمینه دخالت و موضع گیری
س��ازمانهای بین المللی و فع��االن حقوق
بش��ر به حداقل برس��د و هم از طریق اخذ
ش��هادتهای دروغ ب��ر علیه متهم ،دس��ت
آویزه��ای ظاهراً موجه قانونی جهت صدور
احکام آنچنانی و دیکته شده از پشت پرده
فراهم گردد.
بعنوان یک نمون��ه عینی می توان به روال
طی ش��ده درب��اره آم��وزگار جمعیت ال
یاسین (پیمان فتاحی) اشاره کرد که مدت
دو س��ال است تحت فشارهای متعدد برای
«خودمحک��وم»ی از طریق ضبط یک فیلم
اعتراف��ات و طلب عفو از رهبری قرار دارد،
اما با شکس��ت این پروژه به تازگی جزئیات
بیشتری از طرح س��ازماندهی شده شاکی
سازی خصوصی علیه وی افشا شده است.
ای��ن طرح که با فراخوان عمومی ش��کایت
علیه پیمان فتاحی در روزنامه کیهان مورخ
 14آذرماه  1385کلی��د خورد و با تماس
های بازجوی��ان بخش امنیت��ی برخورد با
ادیان با اعضای جمعیت ال یاسین -جهت
شکایت علیه رهبر جمعیت -امتداد یافت
پس از شکس��ت مراحل قبل��ی خود اینک
به ف��از نادم پروری و ضبط فیلم از نادمین
رسید.
ش��نیده ها حاکی از آنند که در راس��تای
پروژه ضبط فیلم از مخالفان و شاکی سازی
خصوصی ،فش��ار بر اعض��ای این جمعیت
تشدید ش��ده و یکی از روشهای بازجویان
در این ارتباط تهدید به س��وء اس��تفاده از
فیلم ه��ا و عکس های خانوادگی این افراد
می باشد.
ناگفته پیداس��ت که ب��کار گیری این گونه
روش��ها خود بیانگر ناتوانی دستگاه امنیتی
ای��ران از اثبات اتهام بر علیه دگراندیش��ان
و منتقدان طالب��ان مذهبی ایران از جمله
پیمان فتاحی است و این نیز بزودی مبدل
به برگه س��وخته دیگری در روش شناسی
دستگاه تفتیش عقاید ایران خواهد شد.
parsi13us@yahoo.com

همــدردی
دوست عزیز ،جناب آقای فرهاد ارزانی
خانواده های محترم سوگوار

درگذشت تاسف انگیز برادر دلبند و عزیز خاندان تان را در آلمان،
به شما عزیزان تسلیت می گوییم و برایتان آرامش آرزومندیم.

حمید پازوکی

autoultima.com

محسنمخملباف
{>> ادامه از صفحه}19 :
برجس��تگان س��ینمای کالسیک اس��ت .اما
همین کارگردان در تس��ویه های مک کارتی
نقش داشت ،به هنگامی که میخواستند یک
اس��کار ویژه به او بدهند هزاران نفر در بیرون
ساختمان کاخ جمع ش��دند وعلیه این اقدام
آکادمی اسکار اعتراض کردند .لنی ریفنشتال
هم ی��ک کارگردان خالق آلمان��ی بود که از
اندیش��ه ناسیونال سوسیالیس��ت ها حمایت
میکرد .تعداد پرو پاکان��دا فیلمها ی وی هم
بیش��تر از مخملباف نبود ،ام��ا تا آخرین روز
عمر طوالنیش ننگ همراهی با فاشیس��ت ها
از دامن او پاک نشد.
اکن��ون چنی��ن ش��خصی ،یعن��ی محس��ن
مخملباف ،که س��الها در شکنجه و ازار مردم
دس��ت داش��ته اس��ت ،خود را نماینده مردم
ای��ران جل��وه میده��د و میکوش��د از طریق
تریبون پارلم��ان اروپا در افکار عمومی مردم
اروپا برای بخش دیگری از حاکمیت جنایت
کار جمهوری اس�لامی اعتبار بخرد و س��بب
حمایت بین المللی از آن شود.
نمایندگان محترم پارلمان اروپا ،شما میدانید
که در ایران جمهوری اسالمی هرگز انتخابات

معنی واقعی نداشته اس��ت و مردم ایران در
س��ی س��ال گذش��ته از امکان انتخابات آزاد
مح��روم بوده اند و این تنها دوره ای نیس��ت
ک��ه در انتخابات حتی بین جناح های حاکم
تقلب می ش��ود .در سی سال گذشته همواره
نامزده��ای ریاس��ت جمه��وری و نمایندگی
مجلس قبل از انجام انتخابات از طرف مردم،
از ط��رف ولی فقیه رد صالحیت ش��ده اند و
م��ردم هرگز ام��کان نیافته اند ک��ه نماینده
ای از خ��ود را انتخ��اب کنند .اف��زون بر این
در این س��ی س��ال مردم در فقر و بیماری و
آزار و ش��کنجه و سرکوب به س��ر برده اند و
همه جناحه��ای حکومتی در ای��ن نابکاریها
شرکت داش��ته اند .ش��ما حتما میدانید که
کشتار زندانیان سیاس��ی در سالهای ۱٣۶۰
 ۱٣۶۷که طی آن هزاران زندانیان سیاس��ی
ب��دون امکان دفاع از خ��ود در بیدادگاههای
جمهوری اس�لامی محکوم به مرگ ش��دند
و ج��ان باختن��د ،در زمانی اتف��اق افتاد که
میرحسین موس��وی نخست وزیر بود و طبعا
به عنوان ش��خص درجه دوم حکومت از همه
این جنایتها آگاه بود و در آن دس��ت داشت.
اکنون محس��ن مخملباف بر آن ش��ده است
ک��ه در تضاد با یک بخ��ش حاکم ،و در دفاع
از مناف��ع خود و برای حف��ظ نظام جنایتکار
جمهوری اس�لامی ،افکار عموم��ی را به نفع
بخش دیگری از ای��ن جنایتکاران جلب کند
و ادامه حیات مردم ایران را به فرض پیروزی

این جناح ،همچنان دچار همان نابکاری های
پیشین سازد.
از ای��ن رو ما نیز از پارلمان اروپا درخواس��ت
میکنی��م که به نام بخش��ی از مردم ایران که
سال ها در زندان و شکنجه جمهوری اسالمی
ب��ه س��ربرده ایم و از دس��ت امثال محس��ن
مخملباف شکنجه و آزار دیده ایم ،امکان پیدا
کنیم تا از طریق تریبون پارلمان اروپا ،صدای
مردم محروم ای��ران را به گوش مردم جهان
برس��انیم و در این شرایط دشوار که مبارزات
صل��ح خواهانه مردم ب��ا درندگی هرچه تمام
توسط جمهوری اسالمی سرکوب میشود ،در
زمانی که مردم و جوانان کشور ما را شبانه از
خانه ها و بیمارس��تانها می دزدند و به زندان
و شکنجه گاه ها می برند بتوانیم توجه مردم
اروپا و جهان را نسبت به ستمی که بر مردم
ایران می رود جلب کنیم و همبس��تگی بین
المللی را در این رابطه خواستار شویم.
با درودهای بسیار
_______________
کانون س��ینماگران ایران در تبعید و جمعی
از زندانیان پیشین جمهوری اسالمی،جمعی
از هنرمن��دان و نوبس��ندگان و فیلمس��ازان
تبعیدی ،فعاالن سیاس��ی ،هنرمندان وکانون
های فرهنگی وهنری وسینمایی ■
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>> نکته ها:
فریدون مودت
سردبیر محترم
در صفحه بیس��ت و ششم نش��ریه پیوند
شرحی تحت عنوان ش�یرو خورشید و
حافظه «ش�ورت»! ،نظ��رم را جلب کرد
که نوشته بودند:
آقا ...از این ش�اهی ها بپرس�ید چرا
فق�ط در مجامع دیگ�ران علم و کتل
خودش�ان را هوا م�ی کنند؟ که البته
س�ئوال ایش�ان توسط ش�ما یا گروه
مورد خطاب جواب داده خواهد شد.
مرق�وم فرم�وده ان�د ک�ه پرچ�م
شیروخورشید قرن ها نشان و سمبل
اس�تبداد و دیکتاتوری شاهان ایران
بوده است!!
آق��ای محت��رم پرچ��م هرگز ب��ه تنهائی
نمی تواند نقش��ی در ایجاد دیکتاتوری یا
دمکراس��ی داشته باش��د ،در هر مملکتی
حکوم��ت های مس��تبد یا ع��ادل وجود
داش��ته و هنوز هم دارد ،مگر کش��ورهای
انگلستان ،پرتقال ،اسپانیا ،فرانسه ،آلمان
و روسیه که سالیان دراز ممالک ضعیف را
اس��تثمار کرده و بر آنان حکومت ظالمانه
تحمیل نمودند ،مردمش ،مثل ش��ما ،به
کشور و تاریخ شان اهانت می کنند؟!
آیا سزاوار است کشوری که سوابق فرهنگ
و تمدنش در تاریخ جهان ثبت است،
کشوری که بنیان گذار حقوق بشر در دنیا
می باشد،
کش��وری که پادش��اهش کوروش مجری
حقوق بش��ر ب��وده ،تا آنجا ک��ه در تاریخ
کشورها و حتی بعضی کتاب های مقدس
نامش با احترام ثبت شده است،
کشوری که شعار حقوق بشرش بر سر در
سازمان ملل می درخشد،
امروز به خاطر اختالف نظر یک نفر ایرانی
با گروه سیاس��ی دیگر ،ای��ن چنین مورد
اهانت و تحقیر قرار گیرد؟!
واقعا زهی تاسف!
ایشان نوشته اند:
وقتی داش�تم امتحانات فینال س�ال
شش�م دبیرس�تان را می نوش�تم به
زور س�ه نفر ساواکی عضو تک حزب
رستاخیر شاهنشاه آریامهر شدم!
ش��کی نیست که هر حکومتی برای حفظ
نظم و بقای خود مجبور اس��ت متخلفین
را براب��ر قانون و مقرراتی که برقرار کرده،
مج��ازات نماید؛ البته بعض��ی از مامورین
در بعض��ی م��وارد ،رفتاره��ای خش��ن و
مجازات های غیرانس��انی نسبت به مردم
روا میدارند ،که روی��ه مجازات و اتفاقات
تاسف بار هنوز هم در اغلب کشورها حتی
کشورهای پیشرفته و به اصطالح متمدن
اتفاق می افتد ،گرچه ش��کنجه ،تحت هر
ش��رایط و به هر عنوان منسوخ و غیرقابل
قبول جامعه بش��ری است ،ولی بعضی از
افراد هم ب��رای مطرح کردن خود ،بعضی
داستانسرائی ها می نمایند.
(البته منظور من از بعضی افراد ش��خص
مورد خطاب در این نوشته نمی باشد).
یکی از دوس��تان مخلص زمانی که حزب
رس��تاخیر به وجود آمد ،در ایران صاحب
شغل هم بود ،ولی عضویت حزب رستاخیر
را نپذیرفت ،زیرا به آن معتقد نبود.
ش��ایع بود که ممنوع الخروج و در کارش
دچار اشکال خواهد شد ،ولی نه بازداشت
ش��د و نه مامورین س��اواک به س��راغش
آمدند ،و نه از کار بیکارش کردند.
پس از پی��روزی انقالب اس�لامی ،جهت
انحالل رژیم شاهنشاهی و برقراری رژیم
جمهوری اس�لامی ،اخذ رای به عمل آمد
ک��ه اکثریت قری��ب به اتفاق م��ردم رای
موافق دادند؛ این دوست مخلص در کنار
یکی از حوزه های رای گیری ایستاده بود
و رای نداد! چند نفر (که شاید از مامورین
بودند) از او سئوال کردند:
شما رای نمی دهید؟!
دوستم جواب داد:
خیر! زیرا هنوز جمهوری اسالمی را نمی
شناسم.
در حالی ک��ه طبق رای هیئت پنج نفری
پاکس��ازی و از تم��ام خدم��ات دولت��ی
منفص��ل ش��ده ب��ود ،در دادگاه انقالب و
دی��وان عدالت اداری پرونده داش��ت و با
روس��ای هر دو دادگاه برخورد تند نموده
بود؛ ولی حکم بر برائت ایش��ان صادر شد

و هیچگونه صدمه ای
هم ب��ر او وارد نکردند
و ش��خصا تقاض��ای
بازنشس��تگی طب��ق
روال معم��ول نم��وده
و اکنون بازنشس��ته با
حقوق می باشد.
البت��ه این اتفاق دلیل
آن نیس��ت که در حکومت گذشته و حال
کسی ش��کنجه نش��ده و هیچ بی گناهی
محک��وم به اعدام نگردیده ،ولی در بعضی
موارد اغراق گوئی هم وجود دارد.
دیگر این که مرقوم فرموده اند:
ای�ن ها یک ج�وری ح�رف می زنند
که انگار شیروخورش�ید نشان آزادی
مطل�ق ،و پرچ�م جمهوری اسلامی
نشان دیکتاتوری مطلق است.
اوال با تقریب نزدیک به یقین در این قبیل
موارد مطلق وجود ندارد.
دوم اینکه شما هیچ به تناقض گوئی خود
توجه فرموده اید؟
م��ی فرماین��د پرچم جمهوری اس�لامی
نش��ان دیکتاتوری مطلق نیس��ت ،و چند
س��طر پائین تر می فرمایند درست است
س��بعیت جمهوری اس�لامی روی هر
که ُ
دیکتاتوری را در تاریخ سفید کرده! (لغت
س��بع جانور
س��بعیت یعن��ی درندگی ،و ُ
ُ
درنده و َدد معنی میدهد ،این لغت عربی
است و سبع و سبوع هم جمع آن است).
دیگر قسمت از نوشته شما و عرایض بنده
این است که فرموده اید:
در این بلبش�و پیش آم�ده بعضی ها
یادشان نرود از کجا آمده اند ،درست
که حافظه تاریخی ما «شورت» است.
بعضی تناقض گوئی در نوش��ته جنابعالی
مرا بیاد آن هم وطنی می اندازد که چند
ماه یا چند س��ال در فرنگ بوده س��پس
به ای��ران بازمیگردد ،در جمع دوس��تان
تظاهر میکند که خیلی از لغات فارس��ی
را فراموش کرده اس��ت .مثال «نام شوهر
مرغ چه می باش��د ،من فراموش کرد! نام
ش��وهر مرغ را!» و حاال ش��ما می فرمائید
یادتان ن��رود از کجا آمده اید ،مثل اینکه
خود جنابعالی یادت��ان رفته از کجا آمده
اید حداقل تا س��ال ششم متوسطه طبق
نوش��ته های موجود در وطن زبان مادری
آموخته اید ،حال چرا یک جمله س��اده و
ابتدائی مثل امتحانات نهائی را «فینال» و
نس��یان حافظه را «شورت»ی حافظه می
فرمائید ،خدا داند.
در خاتم��ه باس��تحضار ش��ما ب��رادر (یا
خواهر) عزیز میرسانم که شخصا طرفدار
یا دشمن هیچ یک از احزاب یا گروه های
سیاسی و غیرسیاسی نیستم و اصال قصد
مکدرک��ردن خاطر جنابعالی را هم ندارم،
فقط به عنوان یک دوست یا یکی از ریش
س��فیدان محل از ش��ما و همه هموطنان
گرامی خواهش میکنم ب��ا هر ایدئولوژی
ک��ه دارند ،نس��بت به یکدیگر ب��ا احترام
و مهربان��ی رفتار کنند ،اگ��ر در هر مورد
سیاس��ی ی��ا اجتماعی تواف��ق ندارند و با
هم مناظره یا درگی��ری های لفظی پیدا
م��ی کنند هرگز اجازه ندهند که اختالف
س��لیقه ها ی��ا عقیده ها باعث فروپاش��ی
روابط دوس��تانه آنان شود و دوستی شان
خدای ناکرده ،به دش��منی و عناد تبدیل
گردد ،بهتر اس��ت هر ی��ک راه خود را با
نزاکت و تس��لط به اعص��اب ادامه دهند،
زی��را دموکراس��ی و عدال��ت اجتماعی با
متانت و صالبت و تحمل عقاید یکدیگر به
وجود می آید ،نه با اهانت و پرخاش��گری
و دشمنی.
ب��ا آرزوی س�لامتی و موفقیت برای همه
هموطنان،
به خص��وص هموطنی که عزیز اس��ت و
نامش را نمی دانم ،ولی نوش��ته اش باعث
نوشتن من شد.
به امید روزهای بهتر و هم بستگی
بیشتر
با درود و بدرود،
فریدون مودت ■
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مونتریال :آسیب شناسی اعتراض
بازتابی بر نگرانی ها
و مجادالت ایرانیان
در حرکت های
اعتراضی اخیر در
مونترال

های پ��ر توهم؛ نه گام
ه��ای ناس��نجیده در
مسیر خیاالت و اوهام
غیرعملی.
ما هن��وز به درس��تی
نیاموخته ایم که برای
تحق��ق اق��دام ه��ای
بزرگ ،می بایس��ت از
اج��رای اقدام ه��ای کوچک ولی
پایدار آغاز نمائیم.

ضرورت وحدت
نسل ها:

رفتارهای سپری شده
م��ا ن��ه فقط یک نس��ل تم��ام با
جوانان امروز تف��اوت داریم ،بلکه
مهمت��ر ،جهان در ط��ول  3دهه
گذش��ته دهها برابر سریع تر از 3
دهه معمولی متحول ش��ده است.
به آن معنا که جوانان  20س��اله
امروز سریع تر از ما ،در سن آنها،
متحول ش��ده اند .پس بی تردید،
زب��ان و کالم و روان م��ا ب��ه طور
وحش��تناک و تأسف آوری با آنها
متفاوت است.
پس دوره به کارگیری ش��عارها و
کردارهای گذشته سپری شده.
در خارج از کشور ،بسیاری از آن
جوانان ش��اید با هزینه بورس��یه
خود نظام حاکم خارج ش��ده اند،
لیکن گاه به گاه با پافشاری بیشتر
از نس��ل قدیم در آکس��یون های
سیاس��ی ضد نظام ش��رکت کرده
اند و میکنند.
بس��یاری از آن ها در حال حاضر،
ش��اید طرف��دار ب��ه کارگی��ری
ش��عارهای حداکث��ر ی��ا رادیکال
که م��ا به درس��تی ب��ه آنها پای
بند هس��تیم ،نباش��ند؛ شاید آنها
طرفدار بکارگیری نوع ش��عارهای
ما نباش��ند .ایرای ندارد .اما دیده
ایم و میبینیم که آنها گاه بیش��تر
از نس��ل قدیم وف��ادار ب��ه ادامه
مبارزه هستند.
اشتباه نشود:
نبای��د به دام "جوان پرس�تی"
افت��اد و هرچه آنه��ا میل دارند را
بهترین خواند.
جوان��ان نی��ز دچار توه��م ،چند
دستگی ،تزلزل ،س��ازش پذیری
میش��وند .با این حال اس��تراتژی
عملی ام��روز ما باید حرکت برای
جذب همه نیروها باش��د .در این
میان آن جوانان دل س��وز و فعال
یاران جنبش مردمی هستند.
پس یک بار هم که شده ،به حرف
و نیاز و خواس��ته های آنها گوش
دهی��م و فرام��وش نکنیم که آنها
ب��ا ما متفاوت هس��تند و ما برای
کسب اهداف جنبش سیاسی ،به
آنها نیاز داریم.
بیم�اری م�ا پراکندگ�ی بوده
است ،حال آنکه ما هرچه بیشتر
به وحدت های بزرگ نیازمندیم.
و اگر در گذشته برخی از جوانان
آن روز ک��ه ما باش��یم ،با ش��عار
"مرگ بر شاه!" به استقبال نظام
بعدی ش��تابیدند ،اش��تباه بر سر
تقبل آن شعار وحدت پذیر نبود،
اشتباه بر س��ر مدیریت شعارهای
مرحله ای در امر سیاست بود.

دکترعطاهودشتیان

نظری به آشفته
فکری های امروز

تاری��خ اجتماع��ی و سیاس��ی
ما ،داس��تان پرتض��اد و غم انگیز
وح��دت های بزرگ از یک س��و،
و پراکندگ��ی ه��ای گس��ترده و
خانمان سوز ،از سوی دیگر است.
در ایران وحدت های بزرگ هرگاه
از دامنه ح��وزه جنبش اجتماعی
به منظومه قدرت سیاسی کشیده
شده ،همیش��ه و همواره ،قدرتی
یکتاگرا ،تمامیت گرا و جبار تولید
نموده اس��ت .به این ترتیب تاریخ
اجتماعی و سیاس��ی ایران هرگز
به ط��ور واقعی رنگ دمکراس��ی،
گش��ایش سیاس��ی و چندگانگی
گفتاره��ا را در س��اخت ق��درت
حاکمه بخود ندید.
اما آنچه بعض��ا به تمامیت گرایی
و جباریت قدرت حکومتی حیات
م��داوم داد ،پراکندگ��ی م��ا بود.
نیروهای مخالف نظام هرگاه بطور
جدی تن به مب��ارزه می هند ،به
محض اق��دام ،هریک س��از خود
را م��ی زند ،راه خ��ود را می رود
و ش��عار خود را می دهد ،و کمتر
تمایل برای هم��کاری ،وحدت و
م��راوات از خود نش��ان میدهند،
و غالبا هر مماش��اتی را تهدیدی
برای هویت خود میپندارند .گویی
آن هویت آنقدر لغزنده اس��ت که
ب��ا آن وحدت ها ،به جای تقویت،
سرچشمه اش خشگ میگردد.
جباریت حکومت از پراکندگی
ماست
در تاری��خ اخیر ایران ،قدرت های
سیاسی تمامیت گرا و یکتاگرا به
همان میزان بم��ا ضربه زدند ،که
پراکندگی و آشفته فکری و چند
دس��تگی خودمان .ب��ا این تفاوت
که قدرت سیاس��ی س��رکوبگر با
ما نیس��ت ،ک��ه بر ماس��ت؛ حال
آنکه پراکندگی بیم��اری دردآور
درون��ی خود ماس��ت .ضعف ملی
غدی ها،
م��ا پراکندگ��ی اس��تّ .
سخت س��ری ها و غروره��ای
سیاس��ی پ��رزور ولی ب��ی فایده،
تأکیدهای افراطی بر سر خواسته
های حداکثر ،پا فش��اری های بی
مورد بر سر همه موازین از آغاز تا
به انتها ،عدم درک روان شناس��ی
نسل ها و مشکوک بودن مداوم و
پی در پی به همه کس ،به هرکس
که از آن ما نیست ،به هرکس که
مثل ما به ق��درت حاکم پرخاش
نم��ی کند ،و برهرک��س که عین
ش��عارهای ما را تک��رار نمی کند.
اگرچ��ه می دانیم که امر جباریت
در ایران از دالیل مختلف تاریخی
 ،روان��ی و اجتماع��ی متع��ددی
برخودار اس��ت ،با این حال در امر
سیاس��ت ،علیرغم همه مشکالت
و کمبودهای روحی و روانی ،می
بایست عمل گرا بود.
پس درس��ت برعک��س باید عمل
کرد:
عصر م�ا عصر گام ه�ای آرام
به س�وی ه�دف ه�ای بزرگ
اس�ت ،نه گام های تند با هدف

خواسته های حداکثر و حداقل
 -مکانیسم سیاست مرحله ای

بهترین ایدئولوگ ها ،در سیاست
همواره پراگمانیس��تی عمل کرده
اند .اما اگر گفتی��م که نمی توان
با خواسته های حداکثر به میدان
آمد ،اگ��ر باید تن به وحدت های
عملی بر س��ر کلی ترین و فوری
ترین مواضع بدهیم ،این اساس��ا
ب��ه آن معنا نیس��ت ،ک��ه مواضع
اصل��ی خود را فرام��وش کرده ،و
برای تحقق خواسته های حداقل
م��ان ،از خواس��ته ه��ای بزرگتر
و حداکثرم��ان دس��ت بش��وئیم.
بلک��ه این به آن معناس��ت که در
ای��ن مرحل��ه خاص ،و ب��ا نگاهی
غیرایدئولوژیک به امر سیاست ،و

با اب��زاری دیپلماتیک
در عمل ،به خواس��ته
معینی ،پاس��خی ویژه
میدهیم.
بگذار این موج تازه
پ�ر گرفت�ه اندک�ی
جان گیرد.
بگذار پس از  30سال
تمام ،این مش��ت های گره ش��ده
ول��ی هن��وز پراکنده و گسس��ته
از ه��م ،اندکی حی��ات تازه بخود
بگیرد .بگذار این همه انرژی های
گ��ران مایه ،این بار به نام ایده آل
های درست لیکن دوردست ما ،به
هدر نروند ،بگذار تنها یک ش��عار
کلی و وحدت گرا را عنوان کنیم
تا به وس��یعترین بس��یج توده ای
بدل گردد.

ضعف ما در مدیریت
وحدتهای مرحله ای
در اس��تراتژی سیاس��ی تحق��ق
وحدت های بزرگ و تن دادن به
ش��عارهای مرحله ای همیشه پر
خطر اس��ت ،و نیروهای رادیکال
ت��ر در چنین اوضاع��ی همواره با
خطر از دست دادن خواسته های
حداکثر خود مواجهه اند.
ام��ا دیدیم که راهی به غیر از این
وجود ندارد .پ��س وحدت مرحله
ای همیش��ه اس��تراتژی نخستین
اس��ت ،اما مش��کل ما تنها ایجاد
وحدت نیست ،بلکه مسئله اصلی
مدیریت آن است .اگر این درایت
سیاس��ی را نداریم تا وحدت های
تاکتیکی را در مسیر سنجیده ای
مدیری��ت کنیم ،پس ایراد کار امر
وحدت نیست ،بلکه سازماندهی،
گردش و مدیریت وحدت اس��ت.
باید دانست که هر وحدتی موقتی
است.
اگ��ر ب��ه درک مدیری��ت وحدت
ه��ای مرحله ای رس��یدیم ،پس
امر مبارزه سیاس��ی را مرحله ای
و آن را ماحص��ل تربی��ت اف��کار،
آماده سازی انس��ان ها و پرورش
روح و روان آنه��ا ،به جهت درک
بع��دی و تدریج��ی ش��عارهای
حداکث��ر خواهیم دانس��ت؛ پس
تحق��ق خواس��ته ه��ای حداکثر
خ��ود را از طری��ق ب��ه کار بردن
فش��ار و زور متحق��ق نمی کنیم،
زی��را از ای��ن طری��ق خودمان در
حــرکت بعدی مان مبدل به یک
"دیکتاتوری مدرن" می شویم.
اگر دیده ایم که آگاهی ،روحیه و
روان مردمان مان در این مرحله
هن��وز ب��ه درک خواس��ته ه��ای
حداکثر ما نرسیده است ،پس تن
به آموزش و پرورش و آگاه سازی
می دهیم و هرگز آن خواس��ته را
نه فرام��وش می کنی��م ،و نه در
تالش خواهیم بود ک��ه آنها را به
جامعه و مردم��ان تحمیل کنیم.
زیرا نمی خواهیم با نافرمانی آنها،
بدل به یک دیکتاتور بشویم.
تاری��خ اجتماع��ی و سیاس��ی ما،
داستان وحدت های بزرگ لیکن
ش��کننده اس��ت .زیرا ه��رگاه که
باالخره ب��ه وحدت تن دادیم ،هر
نی��رو در انتظ��ار بهترین فرصت
بود تا بس��رعت خود را بر دیگران
تحمیل کند .لیک��ن اکنون دوره
جدیدی آغاز گش��ته است .دیگر
نمیتوان و نمی بایس��ت با عقاید
گذش��ته به می��دان آم��د .دیگر
نمیت��وان ب��ا زب��ان از کار افت��اد
گذشته به سراغ نسل جدید رفت.
اگر براستی مایل هستیم که نظام
آین��ده در ایران بس��وی حداقلی
از دمکراس��ی ،آزادی ،گش��ایش
سیاس��ی و چندگانگی گفتارها ره
گش��اید ،باید تن به وحدت نسلها
دهیم■ .
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سرنگون
باد خسرو
مشریانی!
احتاد احتاد

احتاد

فراخوان تظاهرات
درمونترال

حسین شیرانی

مونتریال
هموطنان عزیز ایرانی به جمع ما
بپیوندی��د تا در این زمان تاریخی
برای نجات کش��ورمان از چنگال
اس��تبداد ،همصدا با ه��م برعلیه
خسرو شمیرانی متحد شوید.
در راس��تای شرکت در تظاهراتی
که به دفاع از جنبش مردمساالری
و اعت��راض به کش��تار م��ردم در
ایران انجام گرف��ت ما تندروهای
چپ و راس��ت و میانه و مشروطه
در هماهنگی کام��ل به معلومات
زیر نائل شدیم:
اتح��اد م��ا نباید بر ح��ول محور
دفاع از م��ردم ایران باش��د .چرا
که آنها از ما دور هستند و ظاهرا
بدون کمک ما حت��ی بهترهم از
پس کارشان برمیآیند ،فلذا برای
اتح��اد بهتر اس��ت برعلیه عناصر
خودفروخته ای که بین خودمان
هستند ،مانند فردی به نام خسرو
شمیرانی متحد شویم که همینجا
دم دستمان است و میتوانیم همه
عق��ده هایم��ان را س��ر او خالی
کنیم .این عنصر مشکوک که 5
س��ال پیش به مونترال آمد بدون

گرفتن اج��ازه از ما ،پا را از گلیم
خود فراتر نهاد و با دس��ت خالی
رادیو و نش��ریه به راه انداخت .از
آن بدتر اینک��ه از همه گروههای
سیاس��ی و اجتماعی مونترال هم
دعوت کرد که با او همکاری کنند.
در دادگاه غیابی با خبر شدیم که
این فرد خودفروخته به جمهوری
اس�لامی نه تنها در این س��الها
خودش مث��ل یک جوکی زندگی
کرد ،بلکه توانس��ت چندین نفر
س��اده دل را فری��ب داده و وادار
کند تا سالها برای آنها کار رایگان
کنند .عالوه بر اینها در راس��تای
تحقیق��ات از گذش��ته این عنصر
معلوم الحال دریافتیم که بستگان
درج��ه ی��ک او از نویس��ندگان و
فع��االن اجتماعی میباش��ند که
دائما بین زن��دان و خانه در رفت
و آمد هس��تند و با این همه هنوز
برایشان عبرت نشده است .دست
این فرد مش��کوک زمانی رو شد
ک��ه در تظاهرات عظی��م پس از
کودتا اج��ازه نداد کس��ی پرچم
بیاورد یا ش��عارهای مرگ بر این
و آن را بده��د و گفت��ه بود اگر
قرار به پرچم آوردن باش��د ،باید
آنق��در دمکرات باش��یم که اجازه
دهیم برخی هم پرچم جمهوری
اس�لامی بیاورن��د و آنوقت دعوا
میشود!...
خالصه ما این نتیجه رسیدیم که
دشمن اصلی ایران نه دیکتاتوری
رهبر و خش��ونت چماقداران بلکه
مدیر مس��ئول نش��ریه و رادیوی
چکاوک هفته در مونترال اس��ت.
ایش��ان غیاب��ا در دادگاه خل��ق
قهرم��ان پ��رور نخب��ه ک��ش که
حاکم شرع و دادستان و غیره آن
خودمان بودیم به اش��د مجازات
محک��وم ش��دند .در این راس��تا
تظاهرات��ی برگزار میش��ود که از
همه شما که خواستار نجات ایران

هس��تید به ما بپیوندید .لطفا از
آوردن بچه ها هم خودداری کنید
ک��ه بدآموزی نش��ود .قابل توجه
اینک��ه این تظاه��رات بطور خود
جوش و هفتگی و در هماهنگی با
قیام مردم ایران برگزار میش��ود و
تا سقوط کامل جمهوری اسالمی
ادامه پیدا خواهد کرد.
زمان  :ظهر هر روز تعطیل
مکان :یکی از میدان های اصلی
مونترال که از رسانه های کانادایی
هم خبردار شوند و بیایند و با ما
مصاحبه کنند.
لطف��ا از دادن ش��عارهایی مانند
رای م��ن کو ،مرگ ب��ر دیکتاتور
ی��ا هرچیز دیگر ک��ه در میان ما
تفرقه میافکند خ��ودداری کنید.
شعارهایی که برای اتحاد تاکنون
روی آن توافق ش��ده به شرح زیر
است:
مرگ برخسرو شمیرانی
شمیرانی تو شرم ایرانی
میکشم میکش�م آنکه برادرم
کشت
نه نش�ریه ن�ه رادی�و ،همانها
که داش�تیم بس اس�ت ،رهبر
م�ا پیوند ،صدای ما پش�مک
است.
در ضمن برای اتحاد با ما و زدن
مش��ت محکم به دهان دشمنان
ای��ران ،اگر ب��ه پرچم م��ا اعتقاد
نداری��د میتوانی��د دس��ته پرچم
خودت��ان را بیاوری��د ،ش��اید در
تظاهرات به درد خورد.
نویسنده :حسین شیرانی
از فعالین پشت صحنه تظاهرات
_____________________
■

مقاومت ادامه دارد!
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
--------------------------------

حمید پازوکی :مدیریت و کارکنان

autoultima.com
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استخدام

به یک نفر خانم

آرایشگر
با تجربه کافی ،برای
کار در آرایشگاه در
محل پررفت و آمد
(در ناحیه کت دنیژ)
نیازمندیم:
لطفا با آقای نیکپور
تماسبگیرید:

(514) 895-4448
از 1جوالی

MOVING
کلیهامور
حملونقل

 در مونرتیال
به بهای مناسب

(514) 704-7358
saeedapr-june09

مترجم رمسی
آرزو حتویلداری
یکتا
عضوجامعهمترجمان
رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمی
دادگستری
 ترجمه کلیه اسنادومدارک،
 تنظیم دعوتنامهرسمی و گواهی
امضا ،تکمیل فرم
های مهاجرت و
سیتیزن شیپ و ارائه
خدمات مربوط

514-730-7462
514-624-7581

با ما به
اوتاوا بیایید!

OTTAWA

رفت و آمد هرروزه
به اوتاوا
رفت :از مرکزشهر
مونتریال:
>>  7صبح <<
برگشت :از مرکزشهر
اوتاوا
>>  5بعدازظهر <<
 -یک طرفه 20 :دالر -دو طرفه 35 :دالر@abehn082
uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

دعوت به
همکاری در پروژه
پژوهشی پس از
جلس ه آخر $100
به مشا پرداخت
خواهد شد
حنوه همکاری:

 یادگریی لغاتفرانسه به کمک
برنامه کامپیوتری
ساده روزی 15
دقیقه:
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

پرستارساملندان
خانم مجرب
از سالمندان
و کودکان
شما در تمام
مدت شبانه
روز (حتی
ویکندها)
نگهداری
میکند:

کشوری

توسطمهندس
الکترونیک

کلیهمقاطع:
College
University,
High-Shool
با سابقه  tutoringدر
مدارس مونترال و
تدریس در موسسات
کنکورتهران
*در صورت عدم
رضایت جلسه اول
رایگان می باشد.
باظرفیتمحدودثبتنام
میشود
514-827-6329
514-488-3653

House keeping
company F.H
متیـزکردن
محل کار،خانه
با مدیریت جدید

 سرویس نگهداری
از کودکان و
سالمندان عزیز در
خانه شما
تمیزکردنمنازل
مسکونی،دفاتر
تجاری،پنجره
 فرستادن
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

استخدام

SANGAK
PAZ

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

بهیکنفرنان
سنگکپز
باتجربهبرایکار
درتورونتو
 با شرایط عالی
فورانیازمندیم:

(450) 671-9400
@infoL2acq
yahoo.ca

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:

(514) 887-0432
Toronto:

(647) 822-2529

استخدام

HairDresser
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:

استخـدام

farkhondeh>>120todec'09UP

514-768-9485

آموزش
انگلیسی

تـورونتو کیمیـا

(416) 358-7060
(647) 241-8020
azjune15UP

>> رستوران
عموجمال<<
----------------

به یک نفر خانم
آشپز برای کار
در رستوران فورا
نیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

تهران:
کرج

آپارتمان دوخوابه با
گاراژ ،با شرایط عالی،
برای فروش فوری
>> متقاضیان جدی
برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره تلفن
زیر تماس بگیرند:
(514) 369-8618

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<
-------------------------

بالیسانس
RBQ CCQ

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

با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان
(514) 934-3192

استخدام

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

514-624-5609
514-889-3243

514-485-4744
514-620-5551

bagherinov-janUPak

تدریسفیزیک
وشیمی

تدریس دروس
فیزیک و شیمی
- 4010,4011,4012
5041,5042,5043
به همراه جزوه
و نمونه سواالت
امتحاتی
توسط سید مهدی
شهرستانی

smm_sh@yahoo.
com
514-690-6343

کالس های

رایگان فرانسوی
ویژه مهاجرین

Free French
Courses
برای آگاهی بیشتر
و نامنویسی با
خامن کریاکی
متاس بگیرید:

(514) 274 8117
Apr15may01

UPdjuly-sep08

Free to Air
TV channels
From Iran,
Afghanistan.
Tel.514-2235589
)(Sergei

خدماتکامپیوتر
 آموزش از مبتدی
تاپیشرفته
 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
hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

The Shield of Athena

سرویس عایل

پروژه
پژوهشی

تدریس
ریاضیات
و فیزیک

س�فر روزانه به

شرکتساختمانی
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ARIANA
MOVING

آریانا مووینگ

اسباب کشی
و هرگونه محل
ونقل بار
با نازلرتین قیمت
درخدمت مشا
(رضا)

(514) 449-6930
mai-??09

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعهمترجمین
کبک

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

lilijune15

متـرجم
رضانوشادجمــــال
 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـــــامه
رسمی

514-575-7080

مجری
مراسم
عقد ایرانی
514-825-3170

ترجمه رمسی
ترجمه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو
انجمن
مترجمانکبک
514-889-8765
Pd:jun08

Auto
Glass
نصب و
فروش

انواع شیشه ها و

آینه های همه نوع
اتومبیل

MOBILE

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

آموزش
انگلیسی

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

(450) 671-9400
@infoL2acq
yahoo.ca

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

استخـدام
به یك پیتزا میكر در
منطقه
West Island
نیازمندیم.
لطفا به نشانی زیر
مراجعهکنید:

4315 boul.St Jeans
)(DDO

سالن آرایش

محضردارایرانی
مونــا گالبی

اولین محضردار
ایرانی در مونتریال

Chambre des notaires
du Québec

خدمات ما شامل:
وصیتنامه،وکالتنامه،
گواهی امضاء ،امور
مستغالت،
ازدواج و عقد رسمی
در مرکز شهر مونتریال
@mona.golabi
gmail.com
www.MonaGolabi.
com

514-318-6373

شریف
ارز

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

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
www.
در خدمت ارت

ای بیزنس شما!
ق

__________
	•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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___ ___ www.paivand.ca
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PARTICIPATE
inCOMMU
NITY

PAYVAND

نیازمنــدیها

اگربه ایران
می رویـد:
 قابل توجه
مسافرین عازم
ایران
در بــرابر حمل
چمـدان،
پول دریافت کنید!
برایجزئیاتبیشتربا
ماتماسبگیرید.
Tel.: 514-807-8658
@maripironet
yahoo.com
azmay01

استخــدام
به یک
کمک آشپز

برای کار در
رستوران ایرانی
فورانیازمندیم.

شانـــس اول را
به آنها بدهید!

>> اگر جویای کمک ،کارگر،
کارمند و ...هستید ،آگهی
استخدام خود را در صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند
درج کنید.
>> جویای دوست ،همسر ،هم
خانه ،هم صحبت هستید؟
آیا وسائل خانه برای فروش
دارید؟
>> آیا فنی و حرفه ای
می شناسید که به درد دیگران
میخورد؟
>> آیا به سفر می روید ،جویای
همسفرهستید؟
>> چیزی برای فروش ،جایی
برای اجاره ،حرفه و هنری برای
عرضه دارید؟...

جای شما در این

7
سالن آرایش روز
هفته

X

سیروس

514-333-7309

)1731 Oxford (X:Grenet
Ville-St-Laurent

ناسیــونال

Guy
1625 Maisonneuve W.
Suite: 308

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

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

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

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

•
•
•
•
•
•

Offre d'emploi
Patisserie Iranien est
à la recherche d'un
patissier ayant un
minimum de 2 années d'experience de
la patisserie du moyen
orient et européenne.
Capacité de production
de grandes quantités.

X :(514) 937-2888
صرافی 5
ستاره

2178 SteCatherine W.

514 -585 - 2345
514- 846--0221

>> Exigences:

Certificat de pâtissier
exigé et ainsi la connaissance de l'anglais.
Veuillez faire parvenir
votre CV par télécopieur au

(514)484-1657

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

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

•
صفحه خالی است!
با ما تماس بگیرید• .
514-996-9692

siamak/mahincartierperse

آموزشگاه رانندگی

Mailing Address:

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

کوتاه زیباتر است

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

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران گیالن ،عموجمال،
شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،یو-ان-سات،
اتوکلیفتون ،فتوشاپ ،المیزان ،نور ،آذین،
صادق ،پاسیفیک ،پارس تورز ،خضر ،و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،سوپر بولمیچ ،
عمروتراول ،ماهی ایمان و...
ریوسود :کوه نور ،وطن ،مراکزفرهنگی و...
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

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

تورونتو:

کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر
ایرانی

Distributed Free

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

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگــویپیوند:
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)

به سوی فروپاشی !
{>> ادامه از صفحه}5 :
اطالع��ات و اعتراف از اغتش��اش
گران به دست آمده که اگر تا مدت
ها همه رسانه ها بسیج شوند ،نمی
توان تمام این اعترافات را به مردم
انتقال داد"!
تم��ام این پرت و پ�لا گویی ها و
هذی��ان ها ی��ک وجه مش��ترک
دارند:
وحشت زدگی!
از سکوت سنگین سید علی خامنه
ای تا یاوه سرایی رییس راهنمایی
و رانندگ��ی ،و از دروغ وقاح��ت
آمی��ز س��ردار احمدی مق��دم تا



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

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند:
در رستوران ،کارگاه ،اداره،
کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ،
آژانس ،کارواش و ...و...
شانس اول را به آنان بدهید!
----------------

(514) 891-6367

www.nationaldrivingschool.ca

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

پریشان گویی های حجت االسالم
مقتدای��ی و س��ردار فیروزآبادی،
همه و همه نش��ان از اوج وحشت
زدگی و درماندگ��ی همه مقامات
نظام والیت مطلقه فقیه از صدر تا
ذیل دارند .این اوج وحشت زدگی
را پرویز داودی ،معاون اول رییس
جمه��وری ،ب��ا کم تری��ن واژگان
چنین بیان می کند:
"ما اگر بروی�م ،جهان را نیز با
خود خواهیم برد"!
در س��وی دیگر این اردوی درهم
ریخت��ه و وحش��ت زده ،جنب��ش
آزادی خ��واه و حق طل��ب مردم
ایران ،با گام هایی استواروبه دوراز
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>> جنبش زنان پس از  22خرداد ...و پیگیری روشن
خواس��ته ه��ای
ع��ام دموکراتیک
{>> ادامه از صفحه}23 :
پرهیز می شد .به عنوان مثال ،ما برای
حق طالق ،لغو چند همسری و خیلی
اصل اول:
از مسائل ریز و درشت دیگر ،استراتژی
هیچ جنبش اجتماعی نمی تواند و کمپین داشتیم بی آن که استراتژی،
ب�ه کانتک�س بی اعتنا باش�د ،هر س��ازماندهی و فعالی��ت روش��نی برای
تغییری در کانتکس ،ض��رورت تغییر تامی��ن آزادی بیان یا آزادی تش��کل ها
استراتژی ها را ناگزیر می سازد:
داشته باشیم .به این ترتیب ،رابطه میان
همانطور که پیش��تر گفته شد ،وقایعی خواس��ته های جنبش با خواسته های
که از ش��ب انتخابات  22خ��رداد  88در عمومی تر ،همواره مبهم و در حد شعار
خیابانهای تهران و برخی از شهرس��تانها باق��ی ماند که البته لزوم��ا ،منفی نبود.
رخ داد ،عرصه سیاس��ت را به طور کلی زیرا بعی��د نبود طرح یکب��اره مطالبات
متح��ول کرد؛ مردم ،ب��ه خصوص زنان ،ناظر بر حقوق ش��هروندی و آزادی های
نقش��هایی متفاوت با انتظ��ار گروههای اساس��ی ،در کنار خواس��ته های زنان،
سیاسی و جنبش های مدنی ایفا کردند هم از پتانس��یل و ان��رژی جنبش برای
و پتانسیلهایی از خود به نمایش گذاشتند رس��یدن به اهداف ابتدایی اش بکاهد و
ک��ه هیچ تحلیلگری پی��ش بینی آنها را هم استقالل آن را از دیگر جنبش هایی
نمیکرد.
که بیش��تر بر آن خواسته های عمومی
طرح وسیع خواسته دموکراسی و آزادی تکیه داشتند ،از میان ببرد.
در خیابان و پافشاری بر آن با وجود کشته اما ح��اال ،پس از وقایع اخیر ،ادامه روند
ها ،زخمی ها و بازداشتی های بی شمار ،کجدار و مریض س��ابق دیگر قابل تصور
فضای��ی خلق کرد که ب��ه کلی با فضای نیست .در واقع هم اکنون هم پتانسیل
پیش از آن ،هم از نظر بازیگران ،و هم از مردمی و هم ضرورت سیاسی اقتضا می
نظر جهتها و رویکردها ،متفاوت است.
کند که مبارزه برای خواسته های زنان
جنب��ش زنان که همه ت��وان خود را در را به مبارزه برای خواسته های عمومی
سالهای اخیر به کار برده بود تا در فضای پیوند بزنیم و همانگونه که مجدانه برای
سیاس��ی پیش از انتخابات ،به حیات و حق ط�لاق یا اختیاری ش��دن حجاب
فعالیت خود ادامه دهد ،اینک با فضای تالش م��ی کنیم ،به هم��ان اندازه هم
دیگری رو به روست.
دریافتمان از اینکه ب��دون آزادی بیان،
زمی��ن بازی ،در ب��اال و در پایین ،بالکل آزادی تش��کلها و تجمع��ات ،آزادی
عوض شده و قواعد بازی پیشینی دیگر انتخاب��ات و آزادی زندانیان سیاس��ی،
به کار نمی آید؛ ضم��ن اینکه هر گونه حق��وق زنان هم متحقق نخواهد ش��د،
حرکت��ی بی اعتنا ب��ه جنبش عمومی ،تبدیل به استراتژی و برنامه عمل کنیم.
دس��تاوردها و هزین��ه ه��ا و
گفتارهای اصل دوم:
ش��کل گرفته در آن ،محکوم به نابودی
اس��ت .درباره تغییر کانتکس زیاد گفته حفظ اس�تقالل جنبش زنان الزم
و نوشته شده است اما درباره گفتارهای است:
برآمده از جنبش عمومی ،چندان نوشته این اصل در واقع به این معناست که در
ای در دست نیس��ت .از نظر نگارنده به نظر گرفتن کانتکس و هماهنگ سازی
طور خالص��ه ،می توان جنبش عمومی خواس��ته ه��ای زنان با خواس��ته های
را یک جنبش سیاس��ی سکوالر دانست جنب��ش عمومی ،به معنای مس��تحیل
که آزادی و دموکراسی خواست محوری ش��دن در آن نیس��ت .تاری��خ مبارزات
آن اس��ت که زیرخواست ها و مطالبات زن��ان در ایران و س��ایر نق��اط جهان،
جزیی گوناگ��ون و متنوعی را در بر می لزوم استقالل زنان در نظریه و عمل را
گیرد .هر نوع پیوند متصور بین جنبش اثبات می کند .اس��تقالل جنبش زنان
زنان با جنبش عمومی ناگزیر است خود از ه��ر جریان سیاس��ی ،نه ب��ه معنای
عدم تعامل با آن اس��ت و نه به معنای
را با گفتار این جنبش هماهنگ سازد.
در واق��ع ،در تمام س��الهای اخیر ،همه ذوب شدن در آن .جایی این میان ،راه
فع��االن جنب��ش زن��ان در گروهه��ای میانه ای است که جنبش زنان باید کم
مختلف ،ارتباط بین خواسته های زنان کم باز کند و تجرب��ه اش کند .ممکن
و آزادی خواهی و دموکراسی خواهی را اس��ت این سئوال طرح ش��ود که چرا
به رس��میت می شناختند؛ چه آنجا که استقالل جنبش زنان از جنبش مدنی
از ضرورت گذشتن دموکراسی از حقوق را یک اصل می دانم .عالوه بر تجربیات
زنان س��خن می گفتن��د و چه آنجا که تاریخی که شرح آن در این مقاله نمی
بر حق آزادی تش��کل ها ،ح��ق آزادی گنج��د ،چن��د واقعیت غیرقای��ل انکار
تجمع��ات و آزادی بی��ان انگش��ت می وجود دارد که
گذاشتند .با این همه ،جز در یک مورد اولی ،وجود جنبش زنان است؛ جنبشی
و آن هم حق آزادی تجمعات که جنبش ک��ه در مقیاس��های کمی ،ب��ا جنبش
زنان ،هزینه های بس��یار بابت آن داد تا عمومی کنونی ،کوچک و کم تعداد بوده
این گفتمان را که تجمعات و راهپیمایی اما در تمام این سالها تداوم داشته و این
های مسالمت آمیز و بدون حمل اسلحه تداوم ،نه بی حاصل که با دستاورد بوده
طبق اصل  27قانون اساسی آزاد است و اس��ت .جنبش زنان ،عالوه بر باالبردن
نیاز به مجوز ندارد را عمومی کند ،در باقی آگاهی جنسیتی جامعه به طور نسبی،
موارد به نظر می رسد استراتژی روشنی توانسته دس��تاوردهای مشخصی مانند
برای پیوند خواسته های دموکراتیک و ح��ذف م��واد چندهمس��ری از الیحه
خواسته های خاص زنان وجود نداشت .حمای��ت خان��واده ،حذف سنگس��ار از
اگ��ر بخواهی��م ش��فاف تر بگویی��م ،به قانون مجازات اس�لامی ،اصالح قانون
ه��زار و یک دلیل و ب��ه خصوص پایین ارث زن از شوهر و...را به همراه بیاورد.
آوردن هزین��ه ها برای گروهها و فعاالن ک��دام آزادیخواه و دموکراس��ی طلبی
جنبش ،به شکلی اس��تراتژیک از طرح اس��ت ک��ه بتواند ای��ن دس��تاوردها را

ش��تاب زدگی به پی��ش می رود.
س��نجیدگی رفت��ار و متانت این
جنبش عالوه بر آن که تحس��ین
و اعج��اب دنی��ا را برانگیخت��ه،
دستگاه عصبی حکومت آخوندی
را نیز مختل ساخته است .دستگاه
عریض و طویل اطالعاتی-امنیتی
نظام که تا همین چند وقت پیش،
وزیرش الفزنانه آن را نیرومندترین
دستگاه اطالعاتی-امنیتی دنیا می
نامی��د ،در رویارویی ب��ا پدیده ی
"جنب��ش مردمی" به بی��خ دیوار
ناکارآم��دی ران��ده ش��ده و تمام
عملکردش به واکنش های ابلهانه
ای مانند بازداش��ت ه��ای فلّه ای
واعتراف گیری هایی که هیچ کس
برای آنها پش��یزی ارزش و اعتبار
قای��ل نیس��ت ،مح��دود گردیده

است.
نویس��نده ای نکته سنج –منصور
ام��ان– وضعی��ت کنونی حکومت
آخون��دی – ک��ه تا همی��ن چند
هفته پیش رجزخوانی "اقتدار"اش
گ��وش فلک را کر ک��رده بود – را
چنین توصیف می کند:
"گس��تره اقت��دار آنه��ا درس��ت
درانتهای چماق هایی که به دست
گرفته اند ،پایان می یابد"!
در چنی��ن ش��رایطی از آرای��ش
نیروه��ا ،آی��ت الل��ه حس��ینعلی
منتظری ،نظریه پرداز والیت فقیه
و رییس مجلس خبرگان تصویب
کننده قانون اساس��ی – که انصافا
بای��د برای صراحت و ش��جاعتش
ارزش و احت��رام قای��ل ش��د– در
فتوایی صریح و بدون ابهام ،آخرین

میخ ها را نیز به تابوت نظام والیت
مطلقه فقیه کوبید:
"ای��ن ک��ه ع��ده ای نس��بت ب��ه
حکومت خ��ودی ب��وده و بتوانند
دس��ت به هر جنایت��ی بزنند ،به
خوابگاه دانش��جویان حمله نموده
و آنه��ا را م��ورد ض��رب و ش��تم
ق��رارداده و از طبق��ه باال به پایین
پرتاب کنند ،قتل های زنجیره ای
را انجام دهن��د و فرهیختگان این
ملت را وحش��یانه ترور نمایند و از
مجازات مصون باشند ،با هیچ دین
و آیینی سازگار نیست .مردم باید
بر اس��اس قاعده ام��ر به معروف و
نهی از منکر درحد توان خود برای
برکناری چنین مس��ؤالنی تالش
کنند .متصدیانی که ش��رعا وعقال
تولیت و تصدی ام��ر اجتماعی را

کوچک یا غیرضروری بینگارد؟

دومین دلیل،

این است که جنبش زنان تنها حرکت
متشکل مدنی اس��ت که خواسته های
زنان را نمایندگ��ی می کند .در فقدان
چنین جنبشی ،زنانی که در تظاهرات
ها ،در ص��ف اول بودند ،زنانی که زنانه
–مردان��ه ب��ودن فضای عموم��ی را با
ش��رکت مختلط در تجمع��ات یک ماه
اخیر شکستند ،زنانی که با پوششهایی
متنوع و متفاوت از کلیشه های سیاسی
و رسمی در تمامی درگیری ها شرکت
می کردند و...تبدیل به توده بی هویتی
خواهند ش��د که فاقد هر نوع خواست
جنسیتی هس��تند .یعنی در حالی که
زنان ،ب��ا نحوه حض��ور و نقش آفرینی
خود ،تمامی کلیش��ه های جنس��یتی
ساخته مردساالری را به چالش کشیده
اند ،هیچ نیروی اجتماعی باقی نخواهد
ماند ک��ه بتوان��د این حض��ور و نقش
آفرینی را قرائت و نهادینه سازد .بدون
به رس��میت شناختن اوصاف جنسیتی
جنب��ش مردمی ک��ه در واقع ،حتی به
ش��کلی غریزی ،برآمده از خواس��تهای
جنس��یتی زنان ش��رکت کننده در آن
است ،در بهترین حالت ،ما دموکراسی
و آزادی مردس��االر ی��ا کورجنس��ی
خواهیم داشت که باز هم ضمن تشکر
از زنان که در صف اول حضور داشتند،
خواه��ش خواهد کرد که با ختم غائله،
به وظایف اصلی خ��ود یعنی مادری و
همس��ری و به جایگاه اصلی خود یعنی
خانه بازگردند.
همانطور ک��ه در ابتدا هم گفته ش��د،
از نظر من ،اس��تراتژی اصلی که بتواند
برآیند دو اصل باال باشد ،براساس نوعی
رابطه رفت و برگشتی میان جنبش زنان
و جنبش عمومی ساخته و پرداخته می
شود .این راه ،مشارکت فعال در جنبش
عمومی با هویت مستقل جنبش زنانی
از یکسو و بازتعریف هویت جنبش زنانی
بر اس��اس ماهیت ،اش��کال و روشهای
جنبش عمومی سیاس��ی از سوی دیگر
است .در واقع ،جنبش زنان باید به جای
پیروی از اس��تراتژی "وح��دت کلمه"
که خواس��ته ها و نقش زنانی را که در
جنبش عمومی مشارکت دارند نادیده
م��ی گیرد ،بای��د آفریننده اس��تراتژی
"وح��دت در عین کثرت" باش��د که به
نظ��ر می رس��د همان راهی اس��ت که
پیش پای جنبش های اجتماعی دیگر،
از جمل��ه جنب��ش کارگ��ری ،جنبش
معلم��ان ،جنب��ش دانش��جویی و...نیز
قرار دارد .در این مس��یر ،جنبش زنان
باید فعالیته��ا و برنامه ه��ای تاکنونی
خود را مورد بازنگ��ری قرار دهد و چه
در گفت��ار و محت��وا و چ��ه در روش،
ه��ر لحظه پیونده��ای آن را با جنبش
عمومی برقرار سازد و از سوی دیگر ،با
مش��ارکت با برنامه در جنبش عمومی،
از کورجنس ش��دن جنبش جلوگیری
کن��د و بی آن که صف��ی جدا از مردان
تش��کیل دهد ،خواس��تهای جنسیتی
را در ه��ر مرحله ای ج��اری کند .تنها
در صورتی ک��ه جنبش زنان و جنبش
های اجتماعی دیگر ،به عنوان عامالن
متش��کل "تغییر" چنین اس��تراتژی را
اتخاذ کنن��د ،جنبش عمومی تعمیق و
تداوم خواهد یافت.
____________________
■

از دس��ت داده اند ،خود به خود از
مقام خود معزولند".
و حت��ی کار به جایی رس��یده که
فردی مانند س��ردار دکتر محسن
رضایی –که س��ال ه��ا در مکتب
استادی چون هاشمی رفسنجانی
درس تزوی��ر و ن��ان ب��ه ن��رخ
روزخوردن آموخته– نیز حس��اب
خود را از نظام جدا می کند و می
گوید:
"ادامه این وضعیت و حل نش��ده
باقی ماندن مناقشات ...نظام را به
سوی فروپاشی می برد"!
______________
■
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...بازار امالک

Immigration-CANADA

In Search
of Trust

Avoid being
victims of scams
duped by
immigration
fraud artists!

C

anada is the destination of choice for
a quarter of a million people each year
seeking a new home. They’re attracted by
the prize of Canadian Citizenship; a strong
democracy and a stable government. Our
immigration system is fair by law to each
and every newcomer.
Unfortunately, some newcomers are
victims of scams duped by immigration
fraud artists.
Every year, many newcomers, isolated
from home and friends with limited language skills are lured by false promises of
high paying jobs and guaranteed visas by
unscrupulous immigration representatives.
There are lots of scams.
Ads in publications from around the world
offer jobs and settlement in Canada for
fees reaching into thousands of dollars.
Crudely constructed letters claim to represent the government of Canada.
Many deceptive internet sites promise
visas and employment at a very high cost,
one website features a Wooly Mammoth,
not exactly a Canadian Symbol.
No one can guarantee you a visa to
Canada or move you up in line. But when
you need help, there are many good immigration consultants. Just make sure they
are accredited.
The above information can be found at
the Citizenship and Immigration Canada
Website.
It saddens me to turn away a client because to the best of my knowledge after
careful screening & filling out an evaluation form over the phone do not qualify
to immigrate to Canada, but have been
told by another immigration consultants or
agents who work for immigration consultants who recruit clients on their behalf,
that, yes they do qualify and the best part
is that they are told they qualify under the
Federal Skilled Worker Program when
in fact their education and occupation is
not even in the Priority List for Federal
Skilled Workers, and they don’t even
make enough points needed which is 67,
my staff informs them in details why they
do not qualify & of unscrupulous individuals posing as immigration consultants
out there who will promise the impossible
and to be aware. This obviously makes it
difficult for the person who is in search of
a good and honest Immigration Consultant who to believe, especially when the
client has no or little knowledge about
Canadian Immigration and might now be
in search of a 3 or 4th opinion. It is sad,
to give someone so much hope and at the
end to be rejected after paying so much
money, not to mention that they now need
to change their dreams they had for the

future.
People are also being told by immigration
consultants that their contact with the government will speed up their application,
NO ONE, I repeat no one can move you
up in line. No matter what the situation is
in their homeland. A spousal sponsorship
for example takes less than one year for
the complete file to be processed and this
is if the application is to par, the immigration officer reviewing the file is convinced that it is a genuine marriage and
not only for the purpose of immigrating to
Canada.
Neither a Spousal sponsorship or Family
sponsorship can be given priority because
of the unpleasant situation in their homeland.
Where would Immigration Canada be
today if that is the way they worked…
there is no
priority put on any countries when it
comes to Immigrating and no one can
move you up in line, if you are told this, it
is simply a lie.
Unfortunately there are a few Immigration
Consultants out there who are out to make
A buck and have little compassion or none
when it comes to their client.
There are a lot of good Canadian Immigration Consultants in Canada and
Overseas, just make sure that when you
call someone, you know who that someone is working for and you can check
if they are accredited or not by visiting
www.csic-scci.ca
I have had clients calling my office, who
have already started their process to immigrate to Canada and have no idea who
their immigration consultant is except for
the contact information of their agent who
took them on as clients. So please make
sure you ask when speaking to someone
other than the immigration consultant,
who are they representing.
Do not let anyone tell you that they can
put a priority on your file no matter what
category it involves weather it be in the
skilled worker program either Federal,
Quebec or Provincial Nominee Programs,
Entrepreneurs, Investors, Self employed
Family or Spousal sponsorship. It is simply not done.
I hope this article answers some questions
for many of you that have contacted my
office
wanting to speed up their applications
because of the current situation in Iran,
and about
Processing times concerning immigration
to Canada.
My staff and I do not give false hope to
anyone, we are realistic, and work hard to
make your immigration dreams a reality.
Wishing everyone a great month of July,
hope it can stop raining for a few days so
we can enjoy the outdoors before winter
comes. Keep safe & make sure laughter is
in your everyday life.
___________
Maria Cottone, ccic
Certified Canadian Immigration Consultant
info@mariacottone.ca
mariacottone@hotmail.com

 جوالی26 یکشنبه
 صبح10 از ساعت
 بعدازظهر7 تا

 ای��ن ثب��ات.دهن��د
که در ب��ازار امالک
مونترال ش��اهد آن
هس��تیم خبر خوبی
ب��رای مصرف کننده
ها و همچنین اقتصاد
.کبک می باشد
معام�لات تم��ام
ان��واع امالک در کالن
ش��هر مونت��رال در م��اه
 نس��بت2009 ژوئ��ن
2008 به م��اه ژوئ��ن
افزای��ش چش��مگیری
داشته که در این میان
تعداد معام�لات خانه
ه��ای تک واح��دی با
 افزای��ش به رقم%16
. رسیده است2524
باالتری��ن میزان افزایش به جزیره
 افزایش در تعداد24% مونترال با
معامالت خان��ه های تک واحدی
.تعلّق گرفت
%10 خرید و فروش کاندومینیوم
(PLEX( و خان��ه های درآم��دزا
. افزایش نشان دادند%12
از لح��اظ قیم��ت نی��ز میانگین
قیم��ت خانه های تک واحدی در
 نسبت به ماه%4 ماه ژوئن امسال
مشابه سال قبل افزایش داشت و
دالر رس��ید که240000 به رقم
%9 این افزایش در جزیره مونترال
و میانگی��ن قیمت این نوع ملک
دالر رسید در حالیکه320000 به
خان��ه ه��ای درآم��دزا در جزیره

 افزایش%5 مونترال بطور متوسط
.قیمت داشتند
ای��ن رون��د رو به رش��د ثابت در
قیم��ت ها حام��ل ای��ن نکته به
خریداران اس��ت که ب��ازار امالک
مونترال س��رمایه گ��ذاری قابل
.اطمینانی می باشد
تمام مناطق جغرافیائی کالنشهر
مونت��رال ای��ن افزای��ش خرید و
ف��روش را در م��اه ژوئن امس��ال
Vaudreuil- .تجرب��ه کرده ان��د
south  و%19 ب��اSoulanges
 باالتری��ن میزان% 17 ب��اshore
 جزیره.خرید و فروش را داش��تند
 وNorth shore و%14 مونت��رال
 افزایش به%11 الوال هر ک��دام
.ثبت رساندند
 تعداد2009  ژوئن30 در تاری��خ
خان��ه های در مع��رض فروش بر
 نس��بت بهMLS روی سیس��تم
 افزایش%2 تاریخ مشابه سال قبل
.داشت
---------------

نگاهی کوتاه به
آمارمعامالت امالک در
2009 سه ماه دوم سال
) ژوئن- می-(آوریل

آمار خرید و
فروش امالک
*2009ماه ژوئن
افزایش تعداد معامالت
امالک برای دومین ماه

امیرسام

• *برگرفته ش��ده از سایت سازمان
مشاورین امالک مونترال بزرگ
median(• **منظور از میانگین قیمت
 قیم��ت میانی میباش��د بدین،)price
معن��ا که نیم��ی از قیمته��ای به ثبت
رس��یده پائین تر و نی��م دیگر باالتر از
.قیمت میانگین می باشد

امیرسام

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

Cell.: 514-702-2309
AMIR SAM

AFFILIATED REAL ESTATE AGENT
________________________

CENTURY 21 IMMOPLUS
1980 NOTRE DAME OUEST
MONTREAL ,QC.

www.amirsam.ca

متوالی

بنا ب��ر گزارش س��ازمان
مشاورین امالک مونترال
 خری��د و فروش،ب��زرگ
در کالن ش��هر مونت��رال
 نسبت به ماه2009 در ماه ژوئن
 افزایش%14 ژوئن سال گذش��ته
داشت همچنین افزایش میانگین
قیم��ت** نیز کم و بی��ش ادامه
دارد ک��ه می توان به عنوان مثال
 درصدی خانه های4 به افزای��ش
.تک واحدی اشاره کرد
،بنا به نظر آقای میش��ل بوسژور
رئی��س هیئ��ت اجرایی س��ازمان
،مش��اورین امالک مونترال بزرگ
،بر خالف شرایط اقتصادی کنونی
ب��ازار ام�لاک مونت��رال در حال
 تعداد معامالت.پیشرفت می باشد
ب��رای دومین م��اه پیاپی در حال
افزایش می باش��ند و قیمتها نیز
س��یر صعودی خ��ود را ادامه می

کالنش��هر مونت��رال در س��ه ماه
دوم امسال ش��اهد افزایش تعداد
 نس��بت به%4 معامالت به میزان
. بود2008 سه ماه دوم سال
قیمتها نیز از این افزایش بی نصیب
نبودند به طوریکه میانگین قیمت
 افزایش%2 خانه های تک واحدی
.نشان می دهند
بیش��ترین میزان خرید و فروش
در ای��ن مدت را خان��ه های تک
 افزای��ش به ثبت%7 واحدی ب��ا
 معامالت کاندومینیوم.رس��اندند
 افزای��ش داش��ت و خانه های%1
درآمدزا تغییر محسوسی در تعداد
.خرید و فروش نشان ندادند
از نظر قیمت نیز میانگین قیمت
%2 خان��ه های ت��ک واح��دی با
افزایش نسبت به سال قبل به رقم
 دالر رس��ید در حالیک��ه23500
این افزایش ب��رای کاندومینیوم و
. بود%3 خانه های درآمدزا
_______________

با کتابخانهنیما جشنبگیریم

پیک نیک در پارک
آنگرینیون
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 جلد7 از

روش معتبر
زف
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

19/99 : کباب کوبیده

 نان+ دو سیخ گوجه+  سیخ6
for take out only

2/99 :هر پرس: چلو
4/99

for take out only
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فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد
juillet 15, 2009

بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب

kVol. 15 k No.908 k

عینک فرهت
جوادایراخنواه

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

____________________
5655 Sherbrooke W.

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
½
½
½
½

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

½ گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله
جات ،ترشیجات ،مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج
باسماتی ،میوه جات خشک
½ حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان و
پاکستانپذیرفتهمیشود.
½ انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا در اندازه
های مختلف
انواع کارت تلفن
½ CDو  DVDافغانی تازه...

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

ارزیابی رایگان

___________________

دکتر ریموند رضایی

پزشک خانواده
ختنه کودکان >> تا  6ماهه

بدون وقت قبلی

www.circumcisionmontreal.com

>> Montreal >> Brossard:

Ramier Realty

پیک نیک در پارک آنگرینیون >>17
_______________________
W Wمناینده پاناسونیک و سونی در
«ریوسود»
W Wآدیوویدئوکبک ،بزرگترین فروشنده
پاناسونیک
در سراسر کبک
W Wگنجینه ای از بهترین و برترین سیستم
های صوتی
W Wتصویری ،دوربین فیلمبرداری و...
W Wنصب حرفه ای بر اساس نیاز شما
_______________________

>>

تهیه وام مسکن

Parvaneh ZANDI

Tel.: (450) 676-9550

NDG,

3675 DES SOURCES,
SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7

پروانه زندی

7601 Boul Tashchereau
Tel.: (450) 462-0863

4689 Papineau
Tel.: (514) 521-5555

3200 Boul Tashchereau
Tel.: (450) 672-5577

12,774 Boul Gouin,
Tel.: 514-684-8460

>> Pierrefonds >> Greenfield Park:

Tel.: 514-683-8686

Cell.: (514) 909-4765

______________________
Audio Video Quebec
46 Saint-Jean-Baptiste Blvd
Chateauguay, QC J6K 3A4
Tel.: (450) 691-8801
Fax: (450) 691-4086
www.audiovideoquebec.com
______________________

حراج بزرگ آدیوویدئوکبک (به تعداد حمدود) while quantities last

”SAMSUNG 40
LN40A450
720p LCD
HDTV - Regular Price $999
Our Price

>> $799

Yamaha
RX-V363
5.1-Channel
Home Theater Receiver
)(Black
Regular Price $899
Our Price

>> $699

بامشاورفارسیزبان

Panasonic Viera
TC-37LZ85
1080p LCD HDTV
Regular Price $1,199
Our Price

TH50PZ80U:
plasma 1080p
Regular Price $1,999
Our Price

>> $1,699

>> $999

زماسیب

وست آیلند
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

غوره سبز مرغوب
تازه رسید

(بهمقدارحمدود)

www.akhavanfood.com

.99

 چلوکباب
کوبیده عالی

8

take out only

برجن مرغوب
جهان:
>> سفید (4کیلویی)

11

.99

برجن مرغوب.99
Adora

 10پوندی

برجن مرغوب
>> سیال

10
11

(سفید) 4کیلویی .99

