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 g gارسال ارز به ایران و برعکس Sharif Exchange
259B Cote-Vertu
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____________________

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

ارز

>> صرافی ،کلیه امو ر اخذ ویزا و مهاجرت،
مشاوره و مهندسی طرحهای RFID

I.C.P. Inc.

■ صرافی :انتقال ارز به ایران و کلیه کشورها و تبدیل ارزهای رایج در کوتاهترین زمان
■ کلیه امور مهاجرتی و اخذ ویزا :توسط خامن معصومه علی محمدی /بهبهانی،

عضورمسیاجنمنکاناداییمشاورینمهاجرت
RFID
های
پروژه
کلیه
مهندسی
■ مشاوره و مهندسی :مشاوره و اجرای فنی و
____________________________________________
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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دردرگیری های چهلم جانباختگان  30جوالی شنیده شد:

استقالل،آزادی،جمهوریایرانی!
اعتصابغذادرمونتریال

مونرتیال:یکجنایتفجیعدیگرعلیه
زنان در کشنت هیچ افتخاری نیست! >> 9

M.P. Pierrefonds
–Dollard

 چه نیاز به دمشن؟!
امیرسام:
خانه شما>> 34

ع.ا .شادپور

مهندسیننفت

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

Office:
Res.

Cell. (514) 816-4080

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

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

ninousgivargiznia@hotmail.com

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

وحدت نسل ها
>> 7

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

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

شهباز
خنعی

>> 5:

2178 Ste-Catherine W.

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

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

GESTION FINANCIERE EXACTE
همایون خامتی

در مونتریال و South shore

نینوسگیورگیزنیا

عطاهودشتیان

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

مشاور امالک و مستغالت

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

در مونتریال می رقصد! >> 18

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،

Agent Immobilier Affilie

فیروز همتیان

شاهرخ مشکین قلم

حسین انصاری

Ninous Givargiznia, BSc.
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

 ص7 :

مدیریتمالی

5Star I.P.M. Inc.

RE/MAX

فریدون
صبوری
دیلمی

>> 29

...Suspend all political
and diplomatic ties with
the mullahs’ regime!"...
>> pg. 2

صرافی  5ستاره

آن بیقرار:

 مجاهدین:
"از یـک
فاجعه انسانی
جلوگیریکنید!"

>> 21

دکترانصاری
---پزشکی24: >> ...

با یاد زنده

دنیا برای
او گریه
کرد…

DR. BERNARD
PATRY:

 ...ماش�ین پلیس که ایستاد مطمئن ش�دم کارم «تمام» شده
و دیگر گیر افتادم! آن هم درس�ت به هنگام شرکت در برنامه
زنده تلویزیونی  !VOAو با خودم گفتم :چه شود؟! >> ص8 :

کبک/کانادا9:>> :

■ در جهنم کهریزک :ما
برمیگردیم ،میجنگیم! >> 3

>> همراه و هم�گام با صدها هزار
ایرانی در بیش از  ۸۰ش�هر جهان،
ایرانی�ان س�اکن کان�ادا نی�ز در
شهرهای تورنتو ،مونترال و ونکوور
روز ش�نبه  ۲۵ژوئی�ه در حرک�ت
جهان�ی حمایت از حقوق بش�ر در
ایران شرکت کردند.
>> عکس گوش�ه ای از راهپیمایی
مونتریال با شرکت نزدیک به 1000
نفر را نشان می دهد.

"آیااینعملکردیکتل ّقیفاشیستی
ازآزادیبیانوحقوقبشرنیست؟!">> 5

>>30

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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HOUSE OF COMMONS
CHAMBRE DES COMMUNES
OTTAWA, CANADA
K1A 0A6
		
July 27, 2009
The Right Honourable Stephen Harper
Prime Minister of Canada
80 Wellington Street,
Ottawa, ON K1A 0A2
Mr Prime Minister,
As a Canadian friend of a democratic Iran, I am writing to appeal to you as Prime Minister of Canada to ask you for prompt action against
the totalitarian regime in Teheran for its continued and brutal suppression of the Iranian people’s cry for basic human rights and the rule of
law.
As you are aware, the Iranian people in the millions spoke out loudly and clearly in the streets of Teheran when they protested against massive election fraud. Other communities in Iran and elsewhere in the world, including 90,000 persons who gathered last June near Paris also
protested. In the words of a young woman who emailed friends outside Iran, “…this is the most authentic, grassroots and beautiful movement from the people, by the people and for the people”.
The ayatollahs responded by arresting hundreds and killing many unarmed demonstrators, while accusing the protesters of being “enemies
of the Islamic Republic” working under the direction of Western interests.
However, other than verbal condemnation, the international community has thus far failed to offer substantive assistance to the people of
Iran, who aspire to the basic human dignity prescribed by the Universal Declaration of Human Right. In fact, over several decades, many
governments have sought to appease the ayatollahs, and they had hoped the last G8 summit would have denounced the brutal suppression of
the people in Iran by more concrete steps.
On June 20, the world was shocked to watch the final moments of a young girl, Neda, who was shot dead by the guards in North Teheran.
Today the Iranian people as well as the conscience of the world expect a firm reaction by the western countries, vis-à-vis the savage conduct
of the religious fascism ruling Iran.
I believe Canada should show strong leadership by firmly standing with the people of Iran. I propose that Canada:
a. Reject Iran’s sham election and challenge the legitimacy of President Ahmadinejad at the global governance level, and force the
regime to accept a free UN-supervised election based on people’s sovereignty and not the rule of the Supreme Religious Leader.
b. Suspend all political and diplomatic ties with the mullahs’ regime until the suppression is completely stopped.
c. Impose a trade, diplomatic, arms and technology embargo on the regime and a foreign travel ban on its high officials.
d. Urge the prosecutor for the International Criminal Court to initiate charges against President Ahmadinejad and Supreme Leader
Khamenei for crimes against humanity, in accordance with Article 5 of the Rome Statute.
Mr. Prime Minister, I urge you to take these much needed actions in support of the struggling Iranian people. We only truly stand on guard
for Canada when we defend cornerstones, such as democratic values and human dignity, as reflected by our Charter of Rights and Freedoms,
the same rights and freedoms the Iranian are seeking.
Sincerely,

Dr. Bernard Patry, MP, Pierrefonds-Dollard
Vice-Chair for the Committee on Foreign Affairs and International Development
CC: H.E. Ban Ki Moon, UN Secretary General
Mr. Lawrence Cannon, Minister of Foreign Affairs, Canada

___________________________________________
DR. BERNARD PATRY, DÉPUTÉ/M.P.

Pierrefonds – Dollard
Vice-président du Comité permanent des Affaires étrangères et du développement international
Vice-Chair for the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development
 ترجمه نامه:توجه
patryb1@parl.gc.ca
4 >> در صفحه
3883, Bd St-Jean, Suite 303, Dollard-des-Ormeaux, H9G 3B9, 514-624-5725
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درگریی و خشونت در چهلم جانباختگان

ایران :د رجهنم کهریزک...
 29جوالی
یکی از نجات یافتگان از کهریزک:

در کهریزک آب
را می لیسیدمی

______________
روزآنالین :پرستو سپهری
_________________
ماجد ،الف ،یکی از دستگیر
ش�دگان روز  18تیر اس�ت .این
دانش�جوی بیست و چند ساله،
پ�س از آزادی از بازداش�تگاه
کهری�زک در گفت و گو با روز از
ش�رایط مخوفی گفته که بر این
زندان حاکم است.
کی و در کجا بازداشت شدید؟
تقاطع اس��کندری شمالی و خیابان
انق�لاب .دقیق��ا روبروی ایس��تگاه
اتوب��وس بی آرتی ایس��تگاه قریب.
ساعت  6و .30
چگونه بازداشت شدید؟
به همراه یکی از دوستانم به درحال
حرکت به س��مت انقالب و از آنجا
کوی دانش��گاه بودیم .س��رو صداها
و رفت و آمد بس��یار زی��اد بود و ما
می خواس��تیم زودتر به محل مورد
نظر برسیم .ما می دیدیم که یگان
های ویژه به س��مت م��ردم یورش
می آورند ،ب��رای اینکه با آنها روبرو
نشویم از کوچه های فرعی عبور می
کردیم .درآنجا هم لباس شخصی ها
و نیروهای بس��یجی بودند و از همه
خطرناکتر .بنابراین تصمیم گرفتیم
به خیابان انقالب برگردیم .در تقاطع
اسکندری درگیری شدیدی بود .ما
هم به مردم پیوس��تیم و حدود یک
س��اعت برای عبور از سد ماموران و
پیوستن به موج سبز تالش کردیم.

بودیم ،از خیابان اسکندری جنوبی
موتور س��واران لباس ش��خصی به
سرعت وارد خیابان انقالب شدند و
مسیر ما را از پشت مسدود کردند و
ما را گرفتند .هیچ فرصتی هم برای
اطالع رسانی دیگران به ما نبود.
چند نفر بازداشت شدند؟
بین ما ،وقتی گاز اش��ک آور را زدند
نزدیک به  10یا  12نفر را بازداشت
کردند .وقتی گاز خوردیم هیچ کاری
نتوانس��تیم انجام دهی��م .ترکیبات
گازی که ماموران به مردم می زنند
بس��یار متفاوت تر از گاز اش��ک آور
اس��ت به دلیل اینکه این نوع گاز به
محض اصابت و استشمام باعث بی
حال��ی و کدری در بدن می ش��ود.
وقتی این نوع گاز که حاوی س��ی او
اس اس��ت به بدن وارد شود قدرت
کاری و تصمیم گیری از بین می رود
و به راحتی به دام خواهی افتاد.
پس از بازداشت در محل انقالب
چه اتفاقی افتاد؟
در همانجا و حین دستگیری ما را به
شدت کتک زدند .یعنی در حالی که
نمی توانستیم حرکت چندان زیادی
را انجام دهیم (به دلیل گازگرفتگی)
ناگهان  7 ،6نفر ریختند روی سرما و
شروع کردند به ضرب و شتم .با باتوم
های الکتریکی و مشت و لگد؛ قدرت
هیچ نوع دفاعی را نداشتیم.
دوستتان هم بازداشت شد؟
خیر .او هنگام قیچی مردم توس��ط
نیروها برگشته بود تا به مجروحینی
که گازخورده اند کمک کند.
بنابراین ش�ما را به بازداشتگاه
بردند.
بله .ب��ه س��تاد فرمانده��ی نیروی
انتظامی در کارگر جنوبی.
آنجا چندنفر بودید؟
خیلی زیاد .قریب به 50نفر.

آیا ش�عار می دادید؛ یا س�نگ
پرتاب می کردید؟
بله .همه همی��ن کار را می کردند.
در براب��ر چم��اق و گلوله چکار می
توانس��تیم بکنیم؟ اصال کسی برای
غی��ر از ای��ن کار درآن محل نبود.
دختران از خیابان های فرعی سنگ
م��ی آوردند و به عن��وان گروههای
پشتیبانی عمل می کردند .خانواده
های مس��تقر در محل هم شربت و
آب درست می کردند و به معترضان
می دادند.

تا چه زمانی شما را در آن جا نگه
داشتند؟
تا نیمه های ش��ب .فک��ر می کنم
س��اعت  4صبح بود که برای انتقال
به جایی که بعدا فهمیدیم کهریزک
است ،ما را حرکت دادند.

شما را شناسایی کردند؟
ن��ه .من دری��ک حمل��ه ناگهانی و
غافلگیرانه به دام افتادم .درحالی که
با نیروهای گارد ویژه درحال س��تیز

همه را به کهریزک بردند؟
بل��ه .با یک یا دو اتوبوس .دس��ت و
پاهایمانرازنجیرزدند،چشمهایمان
را بستند و سوار اتوبوس کردند.

در آنجا هم شما را کتک زدند؟
نه.
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از اوضاع کهریزک بگویید.
وقتی رس��یدیم اول از همه همگی
م��ارا کتک مفصل��ی زدن��د .دوباره
ساعت 6صبح بود که  13الی  14نفر
ریختند سر ما و با فحاشی های بسیار
رکی��ک ما را به ب��اد کتک گرفتند.
همه را با باتوم های شوک آور زدند.
بعد لختم��ان کردند و ب��ه رویمان
آب پاش��یدند و با کابل و زنجیر به
م��ا یورش آوردند .آن موقع اغلب ما
به دلیل بی خوابی و دردهای بدنی
عمال بی جان ش��ده بودیم و رمقی
برایمان نمانده بود .با این برخوردها
در محوطه کهریزک توان بلند شدن
هم نداشتیم.
به چه دلیل کتک زدند؟
بی دلی��ل .فحش م��ی دادند ومی
گفتند منافق ،آشغال و هزاران فحش
دیگر که گفتنی نیست.
شکل و شمایل آنها چگونه بود؟
بسیار عادی .دقیقا شکل مردم عادی
لب��اس می پوش��یدند .حتی برخی
ش��لوار لی ب��ه تن داش��تند .برخی
ریش و سبیل داشتند و بعضی هم
نداشتند .یعنی اصال تصویر خاصی
نداشتند .ولی از نگاه های غضب آلود
و برخوردهای خشن شان معلوم بود
که یا حس��ابی پول م��ی گیرند و یا
اینکه شستشوی مغزی شده اند و یا
هر دوی اینها.
وضعی�ت محل اس�کان چگونه
بود؟
افتضاح .س��وله هایی ساخته بودند
که بوی رطوب��ت درآن بیش از هر
چیزی آزار می داد .دراین س��وله ها
تعداد زیادی کانتینر هست که برای
نگهداری 5نفر س��اخته ش��ده .ولی
همه مارا ریختند در این کانتینرهای
 5نفره .حداقل  20نفر در هر کانتینر.
آنجا امکانات بهداشتی درحد صفر
است .بازداشتگاه وسط بیابان است
و داخل اآنها خیلی گرم می ش��ود.
هوای مناسب برای استشمام وجود
ندارد و خیلی ها مریض شدند.
برای دستشویی چه می کردید؟
همه  20نفر را یک جا دس��تبند و
پابن��د می زدند و ب��ه جلوی توالت
ها م��ی بردند .بعضی وقت ها هم از
بیرون بردن خبری نبود برای همین
در داخل کانتینرها ،بوی تعفن همه
جا پیچیده بود.
وضعیت غذا چطور بود؟
{>> ادامه در صفحه}22 :

به نشانه پیروزی برافراشتهاند».
بنا بر خبرهای دریافتی ،صدها خودرو
نیز در سطح شهر بوقهای خود را به
نشانه حمایت از میرحسین موسوی
و معترضان به صدا درآوردند .بنا بر
این خبرها ،هزاران نفر از معترضان
نی��ز در ح��ال حرک��ت در خیابان
ولیعصر تهران حضور داشتند و در
بزرگراه مدرس تهران جمعیت زیادی
به چشم میخورد .مأموران در تقاطع
خیابانهای مفتح و ولیعصر اقدام به
پرتاب گاز اشکآور کردند.
یکی از ش��اهدان نیز افزودهاست که
«برخی از معترضان آشغالدانیهای
بزرگ را به آتش کشیدهاند در حالی
که نیروهای ضد شورش برای متفرق

به گزارش خبرگزاری فرانسه ،هزاران
نفر از معترضان ایرانی ،روز پنجشنبه
 30ج��والی در محل مصلی بزرگ
تهران تجم��ع کردند .نیروهای ضد
شورش با پرتاب گاز اشکآور و ضرب
و ش��تم با باتوم و کمربند سعی در
پراکنده کردن این جمعیت داشتند.
این تجمع در حالی صورت میگیرد
ک��ه مقام��ات جمهوری اس�لامی
برگزاری مراسم سوگواری در مصلی
را ممنوع اعالم کردهاند.
ش��اهدان عینی در مصل��ی بزرگ
میگویند« :در حال��ی که مأموران
میکوش��ند تا معترضان را متفرق
کنند ،این معترضان انگشتان خود را

حمیراقاسمنژاد روانکاو
>> مشاوره و درمان:

{>> ادامه در صفحه}30 :

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

)Homeira (Sedighe

Ghassemnejad
Psychotherapist

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

COPNN. Member
فارغ التحصیل از
دانشگاه مک گیل

__________________
4823 Sherbrooke W.,
Suite 160
Westmount, Qc., H3Z 1G7

Tel.:(514) 223-6542

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

نسرین عین الهی

کردن جمعیت با موتورس��یکلت به
سوی آنها هجوم میبرند».
هزاران نفر از معترضان نیز در حال
حرکت در خیاب��ان ولیعصر تهران
بودند .دیگر گزارشها حاکی است که
چندین دستگاه اتوبوس فوریتهای
پزشکی نیز در نزدیکی مصلی بزرگ
تهران مستقر شدهبودند.
ای��ن درگیریه��ا در حالی صورت
میگیرد که روز پنجشنبه در بهشت
زه��رای ته��ران نی��ز درگیریهای
شدیدی جریان داشت.
بنا بر گزارشهای دریافتی ،از ساعات

h.ghassemnejad@gmail.com

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$

3

 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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آقای خنست وزیر،کانادا باید انتخابات قالبی ایران را رد
منوده ،مشروعیت رییس جمهور احمدی نژاد را در سطح
جهانی به چالش بگیرد!
ترجمه نامه دکتر برنارد پاتری ،نماینده
پارلم�ان از پ�ی یرفون�دُ -دالرد و نایب
رییس کمیت�ه امور خارجی و توس�عه
بین المللی (متن اصلی نامه در ص)2:
-------------- 27جوالی 2009
عالیجناباستفنهارپر
نخست وزیر کانادا
 80خیابان ولینگتون – اتاوا
آقای نخست وزیر
به عن��وان ی��ک کانادای��ی دوس��ت ایرانی
دموکراتیک ،این نامه را به هدف درخواست از
شما ،به عنوان نخست وزیر کانادا ،برای انجام
اقدام فوری در برابر نظام تمامیت خواه تهران
و اعمال مداوم سرکوبگری ددمنشانه اش که
نسبت به مردم ایران و دادخواهی آنان برای
برخورداری از حقوق اولیه انسانی و برقراری
قانون ،می نویسم.
چنانکه آگاهید ،مردم ایران در شمار میلیونی

انتقال حجاریان
از زندان به 'خانه
سازمانی'

کاظمجاللی،سخنگویکمیتهویژه
مجلس ای��ران در پیگیری حوادث
اخیر این کش��ور ،امروز اعالم کرده
که س��عید حجاریان به یک خانه

در خیابان های تهران به روش��نی نسبت به
تقلب های گسترده انتخاباتی اعتراض کردند.
جوامع دیگری نی��ز در ایران و جاهای دیگر
دنیا ،از جمل��ه  90000نفر که در ماه جون
در نزدیک پاریس گردهم آمدند نیز اعتراض
نمودند .به قول یک بان��وی جوان در ایمیل
هایی که برای دوس��تانش به خارج از ایران
فرس��تاده...« ،این اصیل ترین جنبش ریشه
دار و زیبای مردم ،توسط مردم و برای مردم
است».
پاس��خ آیت الله ها بازداشت و کشتار صدها
تظاهر کننده بی س�لاح و متهم کردن آنان
به «دشمن جمهوری اسالمی بودن» و اقدام
براساس منافع غربی بود.
در این حال ،جامعه بین المللی ،به جز محکوم
کردن های شفاهی ،از ارائه کمک اساسی به
م��ردم ایران ،که در تکاپوی ش��ؤون ابتدایی
انسان مندرج در منشور جهانی حقوق بشر،
کوتاهی کرده است .در واقع ،در طول چندین
دهه بسیاری از دولت ها سعی در آرام نمودن

سازمانی منتقل شده است.
س��عید حجاریان ،از اعضای جبهه
مشارکت ایران است که بعد از ترور
نافرجامش ،به مراقبت های پزشکی
ویژه نیاز دارد و دستگیری اش بعد
از وقایع اخیر ایران ،عده ای را نگران
وضع جسمی او کرده بود.
کاظ��م جاللی ب��ه نقل از س��عید
مرتض��وی ،دادس��تان تهران گفته
اس��ت که این خانه دارای امکانات

آیت الله ها داشتند و در دیدار اخیر  G8امید
به این بستند که سرکوب ددمنشانه مردم با
گام هایی مشخص تر محکوم گردد.
در  20ج��ون ،دنیا از دیدن لحظه های آخر
یک دختر جوان« ،ندا» ،که در شمال تهران
توسط بسیجی ها کش��ته شد ،دچار شوک
گردید .امروز مردم ایران همانند وجدان دنیا
خواستار یک واکنش قاطع توسط کشورهای
غربی در برابر رفتار فاشیسم مذهبی حاکم بر
ایران هستند.
م��ن بر این باورم که کانادا باید با ایس��تادن
قاطعان��ه در کنار مردم ایران قدرت رهبریت
خود را نشان دهد.

من پیشنهاد می کنم که کانادا:

>> ال�ف :انتخاب��ات قالب��ی را رد نموده و
مش��روعیت رییس جمهور احم��دی نژاد را
در س��طح جهانی به چالش بگیرد و نظام را
وادار ب��ه پذیرش برگزاری یک انتخابات آزاد
زیر نظر سازمان ملل

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

ساعات کار 7 :روز
هفته :از  11و نیم صبح
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patryb1@parl.gc.ca
3883, Bd St-Jean, Suite 303,
Dollard-des-Ormeaux, H9G 3B9

>> ت :دادس��تان دادگاه جنایی بین المللی
را به تهیه کیفر خواست علیه رییس جمهور
احم��دی ن��ژاد و رهبر خامن��ه ای ،به اتهام
جنایت علیه بشریت ،برمبنای ماده  5منشور

>> Tel.:514-624-5725

آژانس مسافرتی یونی گلوب
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>> پ :یک تحری��م بازرگانی ،دیپلماتیک،
تس��لیحاتی و فن��اوری به نظ��ام تحمیل و
ممنوعیت سفر و روادید برای مقامات عالیرتبه
اش برقرار نماید.

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

•
•

ال
کلی وغ

>> ب :تا زمان قطع کامل سرکوب ها ،تمام
پیوندهای سیاسی و دیپلماتیک با آخوندها را
به حالت تعلیق درآورد.

__________________________________________________

•
•

یرالکلی

متحد بر مبنای حاکمیت ملی و نه استبداد
رهبر مالی مذهبی ،نماید.

Voyages Lexus

انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

غذا آماده
برا
ی take
out

آقای نخس�ت وزیر ،من مصرانه از ش��ما
م��ی خواهم که این اقدامات ضروری را برای
پشتیبانی از مبارزات مردم ایران ،انجام دهید.
ما تنها زمانی نگاهبان کانادا هس��تیم که از
سنگ های زیربنای ارزش های دموکراتیک
و شأن انس��انی ،چنان که در منشور حقوق
و آزادی هایم��ان بازتاب یافته ،همان حقوق
و آزادی های��ی که ایرانی ها طلب می کنند،
دفاع کنیم.
با احترام
دکتر برنارد پاتری
نماینده پارلمان از پی یرفوندُ -دالرد
نایب رییس کمیته امور خارجی و توسعه بین
المللی
__________
■ رونوشت :عالیجناب بان کی مون ،دبیر کل
سازمان ملل متحد
آقای الرنس کانن ،وزیر امور خارجه کانادا
برای تماس با دکتر پارتی،ایمیل و نش��انی
دفتر:

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

ع
جما
کلبه
م
و
ل
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 .....................................................................

رم ،ترغیب نماید.

خدمات حســـابداری لوئی

رفاهی و پزشکی مناسب برای آقای
حجاریان است و امکان رفت و آمد
خانواده اش به این خانه وجود دارد.
هیچ توضیح��ی درباره علت انتقال
آقای حجاریان به این مکان بجای
خان��ه خودش ارائه نش��ده اس��ت.
خانواده آقای حجاریان می گویند
او به مراقبت پزش��کی نی��از دارد و
در جریان بازداشتش ،متحمل رنج
زیادی شده است.

ی

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
بص
ور
ت
ک
وپ
ن
5
2
(کروز)
هواپیمائی و کشتیرانی
دالری 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

4

________________________________

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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ایران درتبوتابحتوالت...
شهباز خنعی
ایمیل نویسنده:

snak1@live.ca

"هرکس ب�ا رژیمی خودکامه
مبارزه کند و یا زندانی ش�ود،
آزادی خ�واه نیس�ت .آزادی
خواه می بایست دقیقا در نظام
فک�ری و مبان�ی نظ�ری خود
جایگاه آزادی و دموکراسی و
حقوق بشر را روشن نماید".
(مانیفست جمهوری خواهی،
فروردین  ،1381زندان اوین،
اکبر گنجی).
***
من نیز مانند ه��زاران هم میهن
دوس��تدار و ه��وادار اکبر گنجی
هس��تم .در ده -دوازده س��ال
گذشته بیشتر نوش��ته های او را
خوان��ده ام و زمانی که در زندان
بود ،از راه نوش��تن مطلب و امضا
توم��ار ،در حد توان خ��ود برای
آزادیش تالش کردم .س��ه سال
پی��ش ،زمانی که در ایتالیا بس��ر
می برد ،مصاحبه هایش با نشریه
ه��ای معتبر ایتالیایی را ترجمه و
منتشر کردم.
برای این دوس��تداری و هواداری
خود نیز چند دلیل دارم:
نخستین دلیل این است که اکبر
گنجی را انس��انی قابل انعطاف و
تحول پذیر می دانم و این صفت
با ارزشی است .این که یک جوان
متعص��ب ح��زب اللهی،
قش��ری ّ
ک��ه به گفت��ه برخی ب��ه صورت
دختران و زنان بد حجاب اس��ید
می پاشیده ،به انسان آزادی خواه
و روش��نفکری بدل شود که همه
جزم ها را از لوح اندیش��ه بزداید،
برای من ارزشمند و قابل احترام
است.
دلیل دیگر ،استعداد اکبر گنجی
برای آموختن و آموزاندن اس��ت.
او نه تنها خود تش��نگی و اشتیاق
زیادی ب��رای آموختن دارد ،بلکه
عالقمند به آموزش آموخته های
خود به دیگران نیز هس��ت .این
خصلت نیز ب��ا آن که در مواردی

م��ی تواند ،به دلیل پخته نبودن
و قوام نیامدن آن "آموخته" ها،
آنقدر ک��ه او می پن��دارد برای
دیگران مفید نباش��د ،اما به نظر
م��ن به هرحال خصلتی مثبت و
ارزشمند است.
دلیل س ّوم ،پایداری و ایستادگی
فوق العاده اکب��ر گنجی در دفاع
از باورها و ایده هایش است .این
پایداری و ایس��تادگی که زمینه
ساز ش��هرت و محبوبیت جهانی
اوس��ت ،تاکنون برایش پرداخت
بهایی س��نگین –بیش از  6سال
زن��دان 80 ،روز اعتص��اب غذا و
تحمل س��ختی ه��ای دیگر– را
دربرداشته است.
نام اکبر گنجی پس از د ّوم خرداد
 1376بر سر زبان ها افتاد .از او
دهها مقاله و مصاحبه در نشریات
اصالح طلب چاپ شد که در سال
 1378در قالب دو کتاب با عنوان
ه��ای" :عالیجناب س��رخپوش و
عالیجنابان خاکس��تری" و "تلقّی
فاشیس��تی از دی��ن و حکومت"
منتش��ر ش��دند و کت��اب ا ّول ،
مدت یک س��ال ،به چاپ
تنها در ّ
چهاردهم رس��ید که ب��رای ایران
رویدادی اگر نه بی سابقه ،دست
کم نادر است.
در تم��ام این نوش��ته ه��ا ،اکبر
گنجی ب��ا بیانی صری��ح و بدون
ابه��ام ،تمامی��ت خواه��ی و
اقتدارگرای��ی حکوم��ت مذهبی،
بویژه دو دوره ریاس��ت جمهوری
هاشمی رفسنجانی ،را زیر مهمیز
تند انتقاد گرفت و به هواداری از
حقوق مردم و آزادی و دموکراسی
پرداخت.
به عنوان نمون��ه ،در فرازهایی از
کتاب "تلقّی فاشیس��تی از دین و
حکومت" می خوانیم:
■ "اگر همه آدمیان ،تنها به جز
یک ت��ن ،به عقیده ای باش��ند و
آن یک تن بر عقیده ای مخالف،
خاموش کردن او به همان اندازه
نارواس��ت که اگر او به فرض آن
که می توانست ،بر آن می شد تا
همگان را به خاموشی وادارد".
(ص  ،48به نقل از جان
استوارت میل).

تل ّقیفاشیستیازآزادیبیانو...

■ "آی��ا هم��ان
طور که انسان ها
حق انتخاب میوه
ه��ای مختل��ف
(هل��و ،س��یب،
انگور ،خیار و)...
را دارن��د ،ح��ق
انتخاب اشکال مختلف حکومتی
را ندارند؟ آیا کس��ی مجاز است
به انس��ان ها بگوید فقط باید هلو
بخورید؟".
(همان کتاب ،ص .)101
■ "توتالیتر یا فاشیس��ت کسی
است که می خواهد بر انسان ها و
کل جامعه چیرگی تام پیدا کند.
هدف چیرگی تام این اس��ت که
همه انس��ان ها را به یک انس��ان
واحد تبدیل کن��د؛ یعنی تمایز و
تکثّر انسان ها را نمی پذیرد .همه
باید یک جور احساس کنند ،یک
جور بیندیشند و یک جور سخن
بگوین��د .از نظ��ر آنه��ا پذیرفته
نیس��ت که در یک جامعه انسان
ه��ای مختلفی با فکر ،س��لیقه و
سبک های زندگی مختلف داشته
باشیم".
(همان کتاب ،ص .)193 – 192

■ "از نظ��ر جامع��ه ش��ناختی
فاشیس��م محص��ول فش��ارهای
روحی ناش��ی از عصر مدرنیسم،
گسیختگی اجتماعی ،جامعه توده
ای و برخاسته از احساس ترس و
نا امنی طبقاتی است که از فرآیند
نوسازی و تاجرمآب شدن جامعه
زیان دیده اس��ت .طبقات س ّنتی
جامعه بویژه طبقات متوس��ط در
حال اف��ول در فرآیند نوس��ازی،
امنی��ت و آرامش مال��وف خود را
از دس��ت می دهن��د و از آزادی
هایی ک��ه جامعه مدرن به همراه
می آورد گریزانن��د و ازهمین رو

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
; ;تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی

اشخاص و شرکت ها

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

)&Tel.: 514 692 TAXE (8293

با پیدایش جنب��ش و ایدئولوژی
و رهب��ری فاشیس��تی خود را در
دامن آن م��ی افکنند ت��ا از این
آزادی نامطلوب بگریزند و امنیت
س�� ّنتی از دست رفته را در درون
ایدیول��وژی توتالیت��ر و فراگیری
بازیابند".
(همان کتاب ،ص .)207 – 206
■ "جامع��ه مدن��ی قلمرو منافع
فردی است؛ جایی است که افراد
در آن وج��ود دارند و ب��ه دنبال
مناف��ع اقتصادی – سیاس��ی –
فرهنگی خودش��ان هس��تند .در
جامع��ه مدنی هرکس ب��ه دنبال
ه��دف خاص خ��ودش می گردد
و می خواه��د آن نحوه از زندگی
و معیش��تی را داش��ته باش��د که
خودش مطلوب می داند".
(همان کتاب ،ص .)208
■ "افراد واجد استعداد فاشیستی

دارای چند خصوصیت هس��تند:
 ...ب��ه فرافکنی و مش��اهده نیات
خصمانه در جه��ان خارج تمایل
دارند ،یعنی هرک��س را که مثل
او فکر نم��ی کند ی��ا رفتار نمی
کند؛ بیگانه ،دگراندیش ،غربزده،
آشغال ،کثافت ،تروریست خطاب
می کند .اینان افراد جامعه را به
درون گروه و برون گروه تقس��یم
م��ی کنند و ب��رون گ��روه ها را
دشمن تلقّی می کنند ...به جای
آزادی ب��ر نظم و اطاع��ت تأکید
بسیار دارند".
(همان کتاب ،ص .)213
فزون بر آنچه که از کتاب "تلقّی
فاشیس��تی از دی��ن و حکومت"
نقل شد ،در "مانیفست جمهوری
خواه��ی" اکب��ر گنجی ک��ه در
فروردی��ن  1381در زندان اوین
نوشته شده نیز می توان خواند:
{>> ادامه در صفحه}33 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

■ "فاشیس��ت ها ب��رای این که
س��یطره و چیرگی تام بر جامعه
پیدا کنند ،راه ا ّولش این است که
شخصیت حقوقی افراد را بکشند.
یعن��ی اف��راد را از حق��وق مدنی
محروم کنند".
(همان کتاب ،ص  ،193به نقل
از خانم هانا آرنت).

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

_________________________

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

فتو شاپ

با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

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

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

آموزشگاهرانندگیآریا

>>

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

برای خامن ها:
مربی خامن

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

ing ol
v
i
o
Dr Sch

>>
>>
>>
>>

12 hrs Driv
ing + Car fo
$300.00 +
 r examtax.
2 hrs Drivin
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 :ندای ما...

"ندا
همیشه
آرزو
داشت
مادر
شود!"

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 <<

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

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

گف��ت و گوی مادر ندا آقاس��لطان با
بیبیسی ) 30جوالی)
«هاجر رس��تمی مطلق» ،م��ادر ندا
آقا س��لطان ،دختری  ۲۷ساله که در
جریان حوادث پس از انتخابات ایران
کشته شد و به ناگاه به نمادی جهانی
بدل گش��ت ،مصاحبهای با ش��بکه
بیبیسی انجام داده و در آن در رابطه
خصوصیات شخصی ،عاطفی و عالیق
ندا حرف زده است.
«من منتظر هستم تا قاتل ندا بازداشت
ش��ود و به پای میز محاکمه کشیده
شود».
------------------ برای نخستین بار چگونه از مرگدختر خود مطلع شدید؟
 ن��دا حدود س��اعت  ۴از خانه خارجشد .نمیتوانستم همراهش بروم اما به
او گفتم از طریق ارتباط تلفنی با تو در
تماس خواهم بود .دو بار سعی کردم
با او تماس بگیرم .از او پرس��یدم آنجا
چه خبر اس��ت .گفت مردم خیابانها
را پر کردهاند ...از او خواس��تم به خانه
برگردد .به او گفتم از این که در میان
جمعیت حضور دارد نگرانم .ندا گفت
باشد ،به زودی به خانه
بر میگردم.
یک ب��ار دیگر ب��ا او
تماس گرفت��م و این
بار او به من گفت در
محلی که س��ربازان
گاز اشک آور زدهاند،
با دوس��تان خود گیر
افت��اده اس��ت .گفت
چش��مانش در حال
سوزش است.
اوایل عصر همان روز
بود که استاد موسیقی
ن��دا ب��ا م��ن تماس
گرفت و گف��ت« :بیا
بیمارس��تان ،ندا تیر
خورده است».
اس��تاد موس��یقی به
من گفت ندا از ناحیه
پا م��ورد هدف گلوله
ق��رار گرفته اس��ت.
پرسیدم کجا؟ چطور؟
به سمت بیمارستان
حرکت کردم .پیراهن
آقای پناهی ،اس��تاد
موس��یقی ندا – پر از
خون بود .به او گفتم
میخواه��م حقیقت
را بدانم ...میدانستم
که ی��ک ج��ای کار
میلنگ��د ...آنه��ا
حقیقت ماج��را را از
من مخفی میکردند...
آنهاسخنانمختلفی
در م��ورد مح��ل تیر
خ��وردن ن��دا بی��ان
میکردند ...پانزده و یا
بیست دقیقه بعد بود

6

Solidarité avec l'IRAN

که متوجه شدم دخترم مرده است.
 آیا ندا از نظر سیاسی فعال بود؟در سیاست مشارکت داشت؟
 ندا اص ًال سیاس��ی نبود ...وابسته به
هیچ حزب و گروه��ی نبود و از هیچ
فرقه خاصی حمایت نمیکرد .جوانان
ایرانی زیادی آنجا حضور داشتند و ندا
یکی از آنها بود.
انسان بسیار خاصی بود .دبیرستان را
تمام و س��پس ازدواج کرد .به فلسفه
و الهیات عالقه زیادی داش��ت .او یک
انسان معنوی بود ،به خدا اعتقاد داشت.
عاش��ق موسیقی بود .شما نمیتوانید
جوان��ان را به دلیل آمدن به خیابان و
درخواست کردن آزادی متهم کنید.
جوانه��ا آرزوه��ای زی��ادی دارن��د.
نمیتوانم به شما بگویم آرزوهایش چه
بود اما به وی اجازه داده نشد آرزوهای
خود را عملی کند.
 ...اما ی��ک آرزو بود که خیلی رک در
م��ورد آن صحبت میکرد ...این که او
آرزو داشت مادر شود .همیشه از من
میپرس��ید مادر بودن چه احساسی
دارد؟ چگونه است؟ و این موضوع برای
من دردناکترین بخش مسئله است .او
ازدواج کرد اما هیچ وقت صاحب بچه
نشد .ندا با شوهرش زندگی میکرد اما
آنها پس از  ۳س��ال از یکدیگر جدا
ل اخیر با من
ش��دند ...او در چند سا 
زندگی میکرد.
 ...ندا عاش��ق موسیقی بود ،خیلی به
موسیقی عالقه داشت .چندین سال
در کالسهای موسیقی شرکت کرده

بود .او همچنین یک آرایشگر عالی بود.
در این زمین��ه کارش را خیلی خوب
بلد بود.
قب��ل از مرگش ،ن��دا و برادرش قصد
داش��تند یک پیانو خری��داری کنند.
باالخره یکی پیدا کردند.
ندا همچنین به مسافرت عالقه بسیار
زیادی داشت و به ترکیه و دوبی سفر
کرده بود .اس��تانبول را خیلی دوست
داشت و قصد داش��ت روزی در آنجا
زندگی کند.
 آیا مرگ ندا باعث ش�ده اس�تشما سیاسیتر شوید؟
 نه واقعاً سیاسی نشدهام .نه .نمیتوانمبگوی��م مرگ او من را به یک انس��ان
سیاسی تبدیل کرده است .من هنوز در
شوک و رنج به سر میبرم .نمیتوانم به
چیز دیگری غیر از او فکر کنم.
 اما این مس�ئله از نظر شما مهماس�ت که تحقیقات�ی در رابطه با
مرگ دختر شما صورت گیرد؟
 بلی .چون آقای احمدینژاد دستورانجام تحقیقات را داده است .من پیگیر
این موضوع هس��تم که ن��دا چگونه
کشته شد.
 آیا ش�ما از زمان مرگ دخترتانهی�چ ارتباط�ی ب�ا میر حس�ین
موسوی برقرار کردهاید؟
 نه .ارتباطی با آقای موس��وی برقرار{>> ادامه در صفحه}29 :

7

___ ___ www.paivand.ca

 سال  15شماره  10  910مرداد 1388

ایران :د ر راه دموکراسی...

ضرورت مبارزه
مساملتآمیز...

عطا هودشتیان

مونتریال
مب��ارزات گس��ترده خرداد
و تیرم��اه امس��ال و س��ماجت و
پافش��اری نظام حاکم بر موازین
خ��ود و عدم تمایل ب��ه گفتگو با
اپوزسیون ،شرایط پیشروی مبارزه
مس��المت آمیز را بس��یار پیچیده
کرده اس��ت .برخی پیش��اپیش،
ضرورت مب��ارزه قهرآمیز را پیش
کش��یده اند .در حالی که درست
برعکس ،در همین شرایط سخت
اس��ت که می بایس��ت ب��ا تأکید
بیشتر با اش��گال جدید و خالق،
ت��ا آنجا ک��ه ام��کان دارد مبارزه
مسالمت را پیش برد.
چرا؟
چرا مبارزه مساملت آمیز یک
ضرورت است؟

>> خواهند پرسید:
آیا در جریان جنبش مش��رطیت
اگر حمایت مس��لحانه ش��مال و
ش��مال غربی نبود آن جنبش به
پیروزی نمی رسید.
آی��ا مب��ارزه مس��المت آمیز نمی
تواند و نباید یک پشتیبان نظامی
در حاش��یه ش��هرها و در مناطق
دور دست داشته باشد تا نیروهای
س��رکوب نظامی رژیم را مشغول
ب��ه خود نمای��د تا از ای��ن طریق
امکانات مبارزه مس��المت آمیز از
شهر ها بیشتر گردد؟
میگوئیم:
چنانچ��ه آم��د ،روش مس��لحانه
و قهرآمی��ز ،امکان��ات گس��ترش
خشونت نظام را بیشتر می کند.
از یک سو ،این روش در موقعیت
فعلی در ایران هیچ پایگاه مردمی

افزون بر هم��ه این موارد ،باید بر
نکته دیگری نیز انگشت گذاشت:
گس��ترش تکنولوژی خبررس��انی
جدی��د اب��زار دیگری اس��ت که
امکانات اتحاد جنبش را بیش��تر
می کند .تلفن های دستی هریک
از شهروندان ما را به یک خبرنگار
مبدل کرده اس��ت .انقالب حاضر،
کم کم بدل ب��ه انقالب تصویری
می ش��ود .تمرک��ز و حجم اخبار
مبادله شده کنترل نظام حاکم را
هرچه بیشتر محدود می کند.
تکنول��وژی خبررس��انی ،از
مایکروس��افت که ص��ورت اولیه
نوش��تار بود ،تا گ��وگل و یوتوب
و فی��س ب��وک و ...و ...س��هولت
بکارگیری آنه��ا و کم خرج بودن
آنه��ا ،پدیده اس��ت ک��ه کمر هر
نظام دیکتاتوری خواهد شکست.
بکارگیری این تکنولوژی بهترین،
سهل ترین ،مؤثرترین و نافذترین
نوع مبارزه مسالمت آمیز است.
بر این همه باید مقاومت منفی را
افزود .اعتصاب ،کم کاری ،تحریم،
ب��ه کارگیری روش های گوناگون
که با خالقی��ت های جدید مردم
همراه است ،هر روز بیش از بیش
نظام را تضعیف می کند ،ش��کاف
را در میان طرفداران آن گسترش
می دهد و پای��داری ایدئولوژیک
آن را ک��ه مش��روعیت  30س��ال
آن را تضمین ک��رده بود متزلزل
می نماید.
این هم��ه روش هایی اس��ت که
جنبش مردمی ما می بایس��ت به
کار گیرد.
www.hoodashtian.com

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.

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
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نخس�ت به آن دلیل س��اده که
مدنیت و ش��عور سیاسی و قانونی
م��ا را افزایش می ده��د .خواهید
گفت در شرایط مبارزه سهمگین
علیه یک نظام دیکتاتور ،چرا می
بایس��ت باز هم به دنبال گسترش
شعور سیاسی وقانونی مردم بود؟
پاسخ آن که نمی خواهیم ماحصل
مب��ارزه مردم��ی در ح��ال حاضر
پدی��داری یک نظ��ام دیکتاتوری
جدی��د باش��د .اما چ��ه رابطه ای
میان این دو وجود دارد؟
در غالب ام��ور ،روش یک مبارزه
سیاس��ی ماهی��ت عم��ل و عمل
کننده را برمال می کند .آنکس که
روش خش��ونت آور و قهرآمیز را
در یک مبارزه ضد دیکتاتوری به
کار می گیرد ،امکانات برپایی یک
نظام واقعی دمکراتیک را محدود
کرده اس��ت .زیرا جری��ان مبارزه
مردمی آموزش��گاهی است که در
آن جوانان ،زن��ان و فعالین ،خود
معن��ای دمکراس��ی را درک می
کنن��د و هر روز تمرین می کنند.
همین جا ،همین اآلن ،در همین
کوچ��ه و خیابان و در طی همین
مبارزه معین ،می بایس��ت تمرین
دمکراسی را آغاز کرد.
ای��ن را نم��ی ت��وان به ف��ردای
نامعل��وم ،به فردای پس از انقالب
محول نمود ،زیرا غالبا این حواله
های ب��اال بلند که نمون��ه اش را
بس��یاردیده ایم .خود در عمل ،به
تکرار روش های دیکتاتور منشانه
می انجامد.
پ��س از آن همه تجربه شکس��ت
خورده در تاریخ صدس��اله اخیر،
باید دمکراسی را نه تنها در هدف
بلک��ه خصوصا در روش ،از همین
ام��روز تجربه و تک��رار و آزمایش
کنیم .این نه ی��ک بازی کودکانه
اس��ت ،نه یک تمرین ب��ی فایده،
زی��را روش ه��ای مبارزاتی امروز
ما ،ماهیت م��ا و نظام آینده ما را
برمالء می کند.
ب��ا اینح��ال اگ��ر نظ��ام حاکم با
س��ماجت تمام جنبش مردمی را
سرکوب کند و راه هرگونه گفتگو
و مس��المت جویی را قطع نماید،
آیا بازهم عدم خش��ونت تنها راه
مقابله ماست؟
پاسخ آنکه:
در ش��رایط سرکوب ش��دید نظام
حاکم ،امکان پدیدار شدن جریان
های مقاومت مسلحانه وجود دارد.
تاریخچ��ه این جریان ها نش��ان

می ده��د که
پیدای��ش آنها
اساسا به دلیل
فشار سرکوب
نظ��ام حاک��م
اس��ت .پ��س
پدی��داری آنها
متحمل است .و
حضور آنها را س��رکوب گسترده و
دفاع از مبارزات مردم توجیه می
کند.
ولی می توان حدس زد که وجود
چنین جریان هایی دامنه سرکوب
را نه کمتر ،که احتماال بیشتر می
کند.
چرا؟
زی��را زب��ان اصل��ی ی��ک نظ��ام
دیکتاتوری خش��م اس��ت و برگ
برنده در دس��ت طرفداران مبارزه
مسالمت آمیز آن است که با زبان
خشم با نظام س��خن نمی گوید.
ای��ن روش ذخی��ره ه��ای روانی
سردمداران و سربازان و مسئوالن
سرکوب را به تدریج تضعیف می
کند.
اگ��ر هرچه بیش��تر در خیابان ها
بوس��ه و گل به س��وی س��ربازان
مس��لح پرتاب کنی��م ،تزلزل آنها
بیشتر می شود ،زیرا آنها بتدریج
در می یابند که ما همان برادران و
خواهران و همسایگان و هموطنان
آنها هستیم.
حال آنکه اگر در مقابل س��ربازی
ک��ه اصوال با اس��لحه ب��ه خیابان
آم��ده ،ما نی��ز به س�لاح گرم به
س��راغ وی بروی��م ،از وی دعوت
کرده ایم ت��ا روحیه نظامی گری
وی را که در پای��گاه های نظامی
فراوان آموخته است ،تقویت کند.
او آموخته اس��ت که اسلحه خود
را به سرعت به کار ببرد ،و ما این
روحیه را تقویت می کنیم.
ح��ال آنکه درس��ت برعکس باید
عمل کرد.
بای�د س�رباز س�رکوبگر را به
شگفتی واداریم.
بای�د روحیه نظامی گری را در
سربازان تضعیف کنیم.
اش��تباه سترگی س��ت اگر مبارزه
مس��المت آمیز را با سازشکاری و
ضعف سیاسی یکی بگیریم.
مبارزه مس��المت آمیز یک روش
سیاسی شناخته ش��ده است .آیا
گاندی در هند ،و (واتسالو)هاول
در چکسلواکی سازشکار بودند؟
هرگز.
روش آنه��ا ب��ا چه گ��وارا و لنین
تفاوت داشت.

ندارد.
از س��وی دیگر در جریان انقالب
 1357گ��روه ه��ای زیرزمین��ی
نتوانستند به واقع ُمهر پررنگی به
دامن انقالب بزنند .و چه بسا که،
متأس��فانه ،غالب آنها که رهروان
اولی��ه انق�لاب بودن��د در جریان
استحکام نظام از میان رفتند.
و باز از س��وی دیگر ،هنگامی که
به مطالعه اعمال چپ مس��لحانه
در ایران در ده��ه های  40و 50
می پردازی��م ،درمی یابیم که آن
گروهه��ا که ب��رای رهای��ی ملت
ایران مبارزه می کردند ،متأسفانه
خود تا چه می��زان درگیر تحقق
روش ه��ای دیکتاتورمنش��انه و
خش��ونت آمیز در درون سازمان
های سیاس��ی خودشان بودند؛ به
یکدیگر تهمت می زدند؛ یکدیگر
را نابود می کردند ،تا از این طریق
اتوریته سازمان را حفظ نمایند.
آی��ا آنها با وج��ود آن همه تالش
قهرمانان��ه و ف��داکاری ه��ای
افتخارآمیزش��ان ،ب��ه واق��ع می
توانستند رهروان رهایی و آزادی
واقعی ملت ما باشند.
آیا رواب��ط درونی آنها نموداری از
طرز فک��ر و روش زندگ��ی امروز
آینده نبود؟
بنابراین تا آنجا که ممکن اس��ت
باید گروههای سیاس��ی و فعالین
جنب��ش حاض��ر را ب��ه مب��ارزه
مسالمت آمیز دعوت کنیم.
بگ��ذار تا آنجا که ام��کان دارد به
روش های مسالمت آمیز متوسل
شویم تا از طریق تداوم و پیگیری
مان قدرت حاکم را تضعیف کرده
و پایداری آن را کاهش دهیم.
گسترشتکنولوژی
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Vendome:
Bus 105

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

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

Cell.: 514-651-4726

شیراز

رستوران
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ایران  :روزگار وحشت ...و مقاومت
�ه ن�گار ،خبرن�گار،
ام
ک
باب�ک داد ،روزن س�نده پ�رکار و این
می ایستند ،اینها جسارت اذیتم نکن خانم! بخدا از دس��تت
فیلمس�از و نوی
ایرانی ،در زیر ش�رح بس�یار به معنای شجاعت دارند! به ک��وه و بیابون میزن��م ها! آخه
ی»
این وقت ش��ب هوس پیتزا
«فرار ی مصاحب�ه خود را ب�ا «صدای ام��ا لح��ن
خواندن
و
کوچه های وحش�ت
یک حشره کردنه؟» بعد به س��اندویچ
آمریکا» در پس�
در
ی اسالمی پساکودتا
ف��روش گفتم «:آق��ا دو تا
مرگ در جمهور
كوچک،
همبرگر بذار ،باالخره خانم
الگ خود باز گوید:
ب
«فرعون» را به همبرگر رضایت دادند!»
زیرچش��می مأم��ور را دید
پرخاش��گرانه و
گس��تاخانه احمدی هالک كرد! می زدم .اینها را که شنید،
«ختته پاره بر موج»
ظاهرا" خیالش راحت شد و
نژاد ،در واقع از روی
ُجبن و ترس��ی اس��ت که به جان لبخندی زد و نفس راحتی کشید
یادداشت های
او و فراعن��ه دروغگ��و و فریبکار و و رفت بیرون .پول دو تا ساندویچ
روزهای دور از خانه
جنایت��کار نظام افتاده و «ش��روع را دادم و همزمان به حرفهای آرام
پایان خ��ود» را دیگر ب��اور کرده حس��امی (مهمان دیگ��ر برنامه)
گوش می دادم .ظاهرم را ش��بیه
اند!
کس��ی که بر اوضاع کشور مسلط مرد زن ذلیلی نشان می دادم که
 ...ماش��ین پلی��س ک��ه ایس��تاد است ،چنین چنگ و دندان نشان دارد ُغر ُغرهای همس��رش را می
مطمئن ش��دم کارم «تمام» شده نم��ی دهد و بر مردم بیگناه آتش ش��نود و در آن وقت ش��ب ،برای
خری��د پیتزا همه ش��هر را زیر پا
و دیگر گیر افتادم! آن هم درست نمی گشاید».
گذاش��ته .خوش��بختانه ماش��ین
به هنگام ش��رکت در برنامه زنده جمله ام را تمام کرده بودم.
تلویزیون��ی  !VOAو ب��ا خ��ودم دیدم ماش��ین پلیس آگاهی هنوز پلیس راه افتاد و رفت .س��یامک
دهقانپور س��ئوال بعدی را از من
ایستاده!
گفتم:
باالخره یک گروهبان از ماش��ین پرس��ید .درب��اره آقای هاش��می
چه شود؟!
جمعه ش��ب در حال��ی در برنامه پیاده ش��د و به طرفم آمد .ش��ک ب��ود .آمدم بیرون مغ��ازه و جایی
«تفس��یرخبر» با ص��دای آمریکا آنها بیجا نبود .س��اعت  12و نیم از پی��اده رو ایس��تادم و صحبتم
مصاحب��ه می کردم ک��ه در کنار نصفه ش��ب ،در یک شهر خلوت ،را ش��روع کردم«:آقای هاشمی و
خیابان��ی در یک��ی از ش��هرهای کسی کنار خیابان داشت با موبایل مراجع تقلید ذخی��ره های مردم
حرف م��ی زد ،آن هم حدود نیم ما برای چنی��ن روزهایی بودند تا
استان اصفهان ایستاده بودم.
البد صدای ماش��ینهای عبوری را س��اعتی ش��ده بود که آنجا توقف اگر به نام دین ،حقشان را پایمال
در خالل برنامه ش��ینده اید! کار کرده بودم ت��ا «آنتن دهی» خط کردند و فرزندانش��ان را کش��تند
بس��یار خطرناکی ب��ود ،اما برای قوی باشد و مکالمه و مصاحبه ام و جسدش��ان را دزدیدند و به نام
اینکه منزلی که گرفته ایم در یک مثل هفته قبل قطع و وصل نشود .بسیجی شهید(!) ،اجساد قربانیان
روس��تای خلوت و محروم و «بی تا دیدم دارد می آید ،رفتم داخل را مص��ادره کردند و اینهمه مردم
آنتن!» اس��ت ،مکالم��ه ام قبل از تنه��ا مغازه ای که در آن س��اعت بیگناه را به زن��دان انداختند و با
باز بود؛ یک س��اندویچ فروش��ی.
برنامه بارها قطع می شد.
{>> ادامه در صفحه}22 :
وقت��ی قرار بود درباره «جس��ارت مأمور هم پش��ت سرم آمد داخل
تازه! لحن احمدی نژاد با قدرتهای و تظاه��ر کرد ب��ا خوردنی ها
غربی» صحبت کنم ،یک ماشین َور می رود ولی خیلی «تابلو»
به نام خداوند بخشنده مهربان
پلیس آگاهی آمد و کنارم ایستاد م��را زیر نظ��ر داش��ت .حاال
و وران��دازم کرد .س��اعت نزدیک محسن س��ازگارا داشت حرف
یک بامداد بود و آنها به من شک می��زد .اول مصاحبه ام گفتم
کرده بودند .تقریبا" مطمئن شدم که چه خوب ش��د ب��ا دعوت
ممکن اس��ت گیر بیفتم .اما برای س��یامک دهقانپ��ور ،باالخره
مصاحبه ،بعد از آقایان س��ازگارا و آقای سازگارا به صدای آمریکا
حسامی ،حاال نوبت به من رسیده بازگش��ت .چون ای��ن روزها،
ب��ود .از پی��اده رو فاصله گرفتم و بیش از همیشه به تحلیلهای
صحبتم را با س��ر و دس��ت تکان واق��ع بینانه س��ازگارا و امثال
دادن ش��روع ک��ردم ول��ی لحنم ایشان از مسائل کشوری که در
آرام بود .قضیه س��ر و دست تکان آن زندگ��ی کرده و می کنند،
ساعــات کار:
دادنم را می گویم .درباره جسارت نیاز اس��ت .س��ازگارا داش��ت
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
حرف میزد و الزم بود من در
گفتم:
از ساعت  13لغایت 18
«ای��ن جس��ارت احمدی ن��ژاد ،گوش��ی تلفن��م «دری وری»
به مركز اسالمی ایرانیان مراجعه
گس��تاخی و دست و پا زدن است بگویم تا آن مأمور بش��نود! به
بفرمایند.
ن��ه از روی ق��درت و اقتدار؛ بلکه ساندویچ فروشی گفتم«:قربان
جهت انجام اموردر روزهای
از روی ترس و وحش��تی است که پیتزا داری��د؟» گفت نه فقط
دیگر،هماهنگی قبلی الزم میباشد.
مقام��ات نظام پیدا کرده اند و هر همی��ن س��اندویچها رو داریم
روز برای مردم و جهانیان ش��اخ و که لیستش رو نوشتیم!
مأمور www.iranianislamic-
داش��ت بیخودی با چیپس و
شانه می کشند».
center.com
پفکه��ا ور میرف��ت و مرا می
به ماشین پلیس نگاه کردم.
هنوز داشتند مرا می دیدند! ادامه پائی��د .دع��ای «وجعلن��ا» را
210 St-Jacques
خوان��دم ت��ا خداوند ب��از هم
دادم:
)(Lachine
«جسارت اصلی را کسانی میکنند آن حج��اب نامرئ��ی را میان
Tel.: 514-366-1509
ک��ه در این تنگناها و فش��ارها از من و مأموران و س��گان نایب
514-247-1732
حقانی��ت مل��ت دفاع م��ی کنند ام��ام زم��ان(!) ق��رار بدهد و
(450) 637-7078
و تس��لیم ج��و ُرعب و وحش��ت آن مأم��ور ب��رود .در تلفن با
Fax: 450-638-4507
نمی ش��وند! هم��ه کس��انی ک��ه اعتراض و کالفگی به «همسر
حقیق��ت را به رغم فش��ارها می خیال��ی!» خ��ود در آن طرف
 210سنت ژاک غربی
گویند و بخص��وص مردمی که با خط گفتم«:خب عزیزم! بخد
مترو واندوم :اتوبوس 90
دس��ت خالی مقابل گلوله و باتوم اینجام پیتزا ن��داره! ...اینقده
به مست غرب

مركز اسالمی ایرانیان

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

نامنویسی ترم پائیزی 2010-2009

مرکز آموزشی بزرگساالن گالیله

آموزش موسیقی :جواد داوری
کالس های:

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

Tel.:514-567-4789

فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده 1.2
به قلم پرفسورپرویزقدیریان
برگزیده نوشته ها درهفته نامه شهروند :در  7جلد
در مراکز فروش معتبر سراسر آمریکای شمالی
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها

یک جنایت فجیع دیگر علیه زنان

در کشنت هیچ افتخاری نیست

ماریا
کُـتنه

______
علی اشرف
شــادپور

_______

مشاور مهاجرت به کانادا
CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
----------------------------------------م��اه مه برمی گ��ردد ،که خانواده
برای گذراندن یک تعطیالت با دو
اتومبیل به آبشار نیاگارا مسافرت
کرده بودند.
ش��ایعات تایی��د نش��ده حاکی از
آنس��ت که خانم رونا ،همسر اول
محمد ش��فیعا ،تمایل��ی به رفتن
نداش��ته و در اثر اصرار دیگران با
خانواده همراهی کرده است.
گویا محمد ش��فیعا در همان روز
پیدا شدن اتومبیل یا کمی دیرتر،
ب��ه پلیس کینگس��تون مراجعه و
خبر می دهد که اتومبیل او و سه
دخت��ر او و یک عض��و فامیل گم
ش��ده اند .وی به جای اینکه بانو
رونا را همسر خود معرفی کند ،از
او به عنوان دخترعمو یا دخترخاله
یاد می کن��د و فراموش می کند
که حتی یک دروغ کوچک هم از
نظر کارآگاهان نادیده گرفته نمی
شود.
متهمین ادعا می کنند که زینب،
دخت��ر بزرگتر ،ه��وس رانندگی
داش��ته و بدون اجازه ماش��ین را
برداشته و با دو خواهر و نامادری
خود به گردش رفته و این حادثه
را پیش آورده است.
ول��ی پلیس کینگس��تون قرائن و
شواهدی در دست دارد که کذب
اظهارات آنان را ثابت می کند.
از جمله این ش��واهد آن است که
آثار حض��ور اتومبیل دوم خانواده
(ب��ا م��ارک  )Lexus SUVو
همچنین آثار حضور متهمین در
محل غرق ش��دن اتومبیل نیسان
مشاهده شده و غرق کردن عمدی
اتومبیل هم کامال مشخص است.
به ای��ن ترتی��ب ،پلی��س دالیل
کافی برای دس��تگیری سه متهم
در دس��ت دارد و آنان را به اتهام
توطئه چینی ب��رای انجام قتل و
همچنین به اتهام ارتکاب به قتل
عم��د از درجه ی��ک زندانی کرده
است.
گفتنی اس��ت که سه فرزند دیگر
خانواده فعال تحت مراقبت سازمان
های مسوول قرار دارند.
در م��ورد علت این قتل ها پلیس
کینگس��تون نم��ی خواه��د قبل
از تکمی��ل تحقیق��ات و مصاحبه
با آش��نایان و فامی��ل های دور و
نزدیکان خانواده ،جزئیات امور را
افشاء کند.
اعالن علل قتل ها و نحوه ارتکاب
آنها ب��ه تصمی��م دادگاه موکول
شده است.
ولی یکی از آش��نایان خانواده این
قتل ها را از نوع «ش��رافتی» می
دان��د و می گوید ک��ه خانواده از
رفت��ار اجتماعی دخت��ران جوان
ناراضی بوده اند.
پلیس از اینکه قتل ها را شرافتی
تلق��ی کند فعال خودداری کرده و
م��ی گوید این قتل ها بی معنی و
{>> ادامه در صفحه}16 :

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:

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

514-326-8103

به نام خداوند بخشنده مهربان

مركز اسالمی ایرانیان
سالم برتو ای داد گسرت یگانه
ای مهدی موعود (عج)

وقتی صدای آسمانی تو در خاموشی شبهای زیبا طنین می افكند تو ای نغمه پرواز گشوده
بال آسمان تنهایی من خبر نداری كه من چشم در دنبال تو دارم
و آرزوی یك لحظه دیدارت را
-------------------------به همین مناسبت
جشن با شكوهی در مركز اسالمی ایرانیان



در روز شنبه  8آگوست 2009

برابر با  17مرداد 1388
زمان ساعت  8: 45لغایت  11: 00شب
برگزار خواهد شد.
حضور شما عزیزان تجدید عهد با آقا امام زمان (عج)
و احیاء شعائر مقدس اسالم است

 برنامه ها شامل:

نماز جماعت ،قرائت قران مجید،
سخنرانی در باره مقام و شخصیت حضرت مهدی (عج)

توسط شیخ صالح سیبویه


اجرای مولودی و برنامه ویژه كیك بری

 به صرف میوه شیرینی و شام
به امید دیدار و آرزوی توفیق برای مشا عزیزان
مركز اسالمی ایرانیان مونرتیا ل

___________
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

www.iranianislamiccenter.com

عبارت انگلیسی There is no
 honor in killingش��عاری
اس��ت ک��ه تظاهرکنن��دگان
معترض به قتل های موسوم
به «شرافتی» در سال 2004
در اسالم آباد پاکستان حمل
می کردند.
کلم��ه انگلیس��ی  honourیا
 honeurفرانس��وی در زب��ان
کامپیوت��ر به جرم قتل خواهرش،
فارس��ی دو معن��ی دارد-1 :
افتخار -2 ،حیثیت ،آبرو و شرافت .خاط��ره صدیق��ی ،و نامزد وی به
در شعار تظاهرکنندگان یاد شده زندان ابد محکوم شد.
از ای��ن کلمه دو پهل��و به بهترین خاصره ،به گونه ای که ادعا شده
اس��ت ،علیرغم مخالفت اطرافیان
وجه استفاده شده است.
اصط�لاح  honour killingی��ا خود ،حیثیت خان��واده را با ترک
قتل ش��رافتی ،از س��وی رس��انه من��زل و زندگی با نامزدش بر باد
های غربی ،ب��ه قتل های عمدی داده بود.
اطالق می ش��ود که قربانیان آنها دلیل مطرح کردن این داس��تان
زن��ان و دختران جوانی هس��تند ه��ای کهن��ه و تک��راری حادث��ه
که ،به زعم مرتکبین این نوع قتل دلخراشی اس��ت که اخیرا نیز در
ها ،ش��رافت و آب��روی خانواده یا همین کانادا اتفاق افتاده است.
قبیل��ه را لکه دار ک��رده اند .جرم در روز  30ج��ون ،پلی��س محلی
های منتس��ب به این زنان متعدد کینگس��تون در ایال��ت انتاری��و
و گوناگ��ون هس��تند و ،از رابطه اتومبیل��ی غرق ش��ده ب��ا مارک
جنسی نامش��روع و بارداری های نیسان سانترا را در دریاچه ای به
ب��دون ازدواج گرفت��ه تا داش��تن نام ریدو پیدا می کند.
دوست پسر و خودداری از ازدواج در درون اتومبیل جس��د بی جان
ه��ای تحمیلی ،طیف وس��یعی را سه دختر جوان و یک زن میانسال
درب��ر می گیرد .حتی گاهی ترک کشف می شود.
خان��ه و اقامت در خارج از محیط با بررسی پالک اتومبیل ،صاحب
خان��واده ها هم ب��رای انجام قتل آن به نام محمد شفیعا شناسائی
های شرافتی دلیل کافی بحساب شده است که ساکن سن لئونارد
در مونترال است.
می آید.
در صفحات داخلی روزنامه گازت پلی��س ،بعد از تحقیقات اولیه ،در
ش��نبه  25ج��والی ،مطلب��ی در یک��ی از روزهای اواس��ط جوالی
همین زمینه درج ش��ده است که محم��د ش��فیعا  56س��اله ،طوبا
یک بحث اجتماع��ی -حقوقی را ش��فیعا  39س��اله ،همسر محمد
شفیعا ،و پسرش��ان حامد شفیعا
مطرح می کند.
نویس��نده در ابت��دا ب��ه قتل یک  18ساله را به اتهام قتل چهار نفر
زن اش��اره می کند که ،در محل یادشده بازداشت کرده است.
حفاظ��ت از مادران ،بع��د از بدنیا قربانی��ان حادثه عبارتند از :زینب
آوردن ک��ودک خ��ود ،در مقابل  19س��اله ،س��حری 17س��اله،
گیت��ی 13س��اله
چش��مان وحش��ت زده
فرزن��دان محمد و
پرس��تاران ،توسط یکی "فقط باید
طوبا وهمچنین رونا
از بس��تگانش به ضرب
ُخل باشی
همسر اول محمد.
گلوله کشته می شود.
قاتل ضم��ن اعتراف به که فرزندان طبق گفته همسایه
ه��ای نزدی��ک این
عمل خود می گوید:
با کش��تن دختر عمو یا خودت را
خان��واده ،قربانیان
جوان ای��ن حادثه
دخت��ر خاله خ��ود،
که بکشی!"
بچه ه��ای مرتب و
بدون ازدواج رسمی بچه
م��ودب و مهرب��ان
ای را به دنیا آورده بود،
لکه ای را از ش��رافت خانواده گی بوده ان��د .محمد ش��فیعا و طوبا،
عالوه بر سه فرزند مقتول و حامد
زدوده است.
به نوش��ته گازت ،ای��ن واقعه در مته��م به قتل ،دارای س��ه فرزند
اردن اتف��اق افت��اده اس��ت ک��ه دیگر هم هس��تند که تعداد اوالد
س��ومین مورد از نوع خود در یک آنان را به هفت می رسانند.
خانم رونا ،همسر اول محمد ،هم
هفته بوده است.
نویس��نده اضافه م��ی کند که در با آنان زندگی م��ی کرده و بقول
اردن زنان بیش��تری که در محل یکی از آشنایان خانواده ،مراقبت
حفاظ��ت از م��ادران زندگی می و نگه��داری بچه ه��ا را به عهده
کنند و متهم به شرمس��ار کردن داشته است.
خانواده خود هس��تند در معرض باز ه��م بنابه گفته آش��نایان این
انتق��ام گیری م��ردان فامیل قرار خان��واده ،محمد ش��فیعا ،که یک
افغان��ی اس��ت ،ابت��دا ب��ا رونا در
دارند.
طبق آمار س��ازمان مل��ل متحد ،همانجا ازدواج می کند .بعدها به
بدرفتاری با زن��ان ،از جمله قتل دلیل بچه دار نش��دن رونا ،محمد
های شرافتی ،در کشورهائی مانند طوبا را نیز به همسری اختیار می
یمن ،س��ومالی ،مصر ،پاکس��تان ،کند که در افغانستان امری است
ترکیه و فلس��طین بیشتر مشهود مجاز و متداول.
ای��ن خانواده در س��ال  1990به
است.
با آن ک��ه کانادا از این نوع جرائم دوبی مهاج��رت می کنند و از دو
تا حدودی برکنار اس��ت ،ولی این س��ال قبل هم به کانادا آمده و در
کشور کامال از این نوع قتل ها در یک دوپلک��س در مونترال اقامت
گزیده اند.
امان نیست.
در ماه مه در اوتاوا ،یک متخصص زمان غرق ش��دن اتومبیل به اول
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مونتریال :از تبعید ،مرگ و ...
یاران موافق همه از دست شدند
در پای اجل یکان یکان پست شدند

به یاد دوست

برای فریدون صبوری دیلمی
نعمت آزرم (پاریس)

خدماتحسابداری

کردند .گروهی که موفقیت و شهرتی ملی داشتند.
از آغ��از انقالب ،که س��ال های درگی��ری نیروهای
آزادیخواه با ارتجاع آوار ش��ده بر انقالب بود ،فریدون
را بیشتر می دیدم .فریدون از پایه گذاران و رهبران
«اتحادیه مستقل معلمان ایران» بود .و به نمایندگی
از آن اتحادی��ه در فضای گذرای «بهارک آزادی» در
مبارزات دموکراتیک و پیگیری حقوق مدنی معلمان
فعالیت و حضوری چشمگیر داشت.
و در همین راستا با «جبهه دموکراتیک ملی ایران»
که از ش��خصیت های شناخته شده ملی و چپ ملی
بوجود آمده بود و من با آن همراهی داشتم و مدافع
سرسخت آزادی و حقوق مدنی و دمکراتیک بود ،به
نمایندگی از سوی «اتحادیه معلمان مستقل ایران»
آمد و شد داشت.
و هم��ه می دانیم ک��ه در نبرد نابرابر آزاداندیش��ان
با ارتجاع هزاران س��اله مذهبی ،در همان س��الهای
نخس��ت انقالب ،بی ش��مارانی ،شکس��ته و بسته به
بیرون از مرزهای ملی پرتاب شدند.
پرتاب شدیم.
چنی��ن ب��ود که همدیگ��ر را ب��از در س��ال 1363
خورش��یدی در پاریس بازیافتیم و باز یک چند بعد،
در بیدرکجائ��ی های غربت از هم بی خبر ماندیم ،تا
در س��ال  1371خورش��یدی در راه بازگشت از سفر
آمریکا به پاریس ،در مونترال به هم رسیدیم.
از آن پ��س دیگر تا همین ایام اگر چه رابطه دیداری
مان -ب��ه ناگزیر -کم ب��ود اما پیونده��ای عاطفی و
ارتب��اط تلفنی همواره برقرار ب��ود .و من همواره در
جریان فعالیت ها و مبارزات فرهنگی و سیاسی اش
برای بهروزی میهن مان بودم.
در گف��ت و گوها متوجه می ش��دم ک��ه فریدون از
«نابجائی ها» که عارضه ناگزیر غربت است بی قراری
ها داش��ت .سال ها بود که عازم پاریس بود ،بی آنکه
به پاریس برسد...
چند نوبت به تاکی��د -این اواخر -به من گفت :قطعا
می آیم!
دریغا که اجل ،غارتگر فرصت هاست!

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

عطر پژوا ک صدای تو در
آمسان ها باقی خواهد ماند...
عطا هودشتیان

بودیم به یک شراب در مجلس عمر،
دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند

بیس��ت و چن��د س��ال پیش،
هنگام��ی ک��ه خ��اک میهن با
ج��ان آمیخت��ه ام را با گریزی
ناگزیر ،بدرود می گفتم .هرگز
نه اینهمه سال دوری از زادبوم
را تص��ور می کردم و نه اینهمه
از دس��ت دادن دوس��تان و
تبعیده��ای دوگانه را .چنان که
ام��روز نتوانم در آئین یادمان دوس��ت به ناهنگام از
دست رفته ام فریدون حضور داشته باشم.
فریدون را از مش��هد -ش��هر زادگاهم -می شناختم.
در نیم��ه دوم دهه  1340خورش��یدی ،هنگامی که
در آنجا دانش��جوی رشته شیمی دانشکده علوم بود.
با فریدون به واس��طه اصغر رس��تگار -مترجم به نام
امروز -که هم دانش��کده اش بود و دس��تیار من در
ماهنامه «هیرمند» ادبی که س��ردبیرش بودم ،آشنا
ش��دم .صفای زادگاهش رودسر و ساده دلی شمالی
اش را با خود به مشهد آورده بود.
از آن زمان چهل سالی می گذرد.
دهه چهل در میهن ما دهه ش��کوفائی ادبیات مدرن
و بوی��ژه ادبیات و ش��عر متعهد ب��ود و آغاز مبارزات
مس��لحانه در برابر دیکتاتوری س��لطنتی ...در همان
س��ال ها برای��م تعری��ف کرده ب��ود که پ��درش از
آزادیخواهان دوران مشروطیت بوده است.
از همکوشان و افسران میرزا کوچک خان جنگلی...
فریدون دوره چهار ساله لیسانس شیمی را با موفقیت
درخش��ان به پایان برد و از آن پس تا انقالب بهمن
و دو س��ه سالی پس از آن ،تا گریز ناگزیر ،در وزارت
آموزش و پرورش به تدریس مشغول بود.
فری��دون را از زم��ان فارغ التحصیل��ی اش  1349تا
 1352در تهران دیگر ندیده بودم و بعد هم تا انقالب
بهمن کمتر ه��م را می دیدیم .و موجبش من بودم.
من در آن سال ها به نوبت «گرفتاری»ها داشتم که
بازپس��ین اش در دولت نظام��ی ازلهاری ،نزدیک به
انقالب بود.
اما از فریدون با خبر بودم که در دبیرستان خوارزمی
تدریس می کرد .یکی از معتبرترین دبیرستان های
ایران -و افزون بر آن در ش��مار «گروه دبیران کالس
های کنکور خوارزمی» بود که دانش��جویان را برای
توفیق در کنکور سراسری ورود به دانشگاه آماده می
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از انقالب مشروطیت تاکنون یک سده چالش
برای آزادی و برابری را در پش��ت سر داریم .و
اگر فاصله نسل ها را  25سال بگیریم نسل ما،
نس��ل انقالب  ،1357نسل سوم و فرزندانمان
نسل چهارم انقالب مشروطیت به حساب می
آئیم.
ما و فرزندان مان نس��ل ه��ای دوران انتقالی
هس��تیم و گوئی تقدیر ناگزی��ر ما چنین بوده
اس��ت که از روی شانه های این دو نسل ،هزار
سال تاریخ متراکم ،در زمانی کوتاه و با شتاب
بگذرد:
جریان تبدیل فرهنگ و مناس��بات استبدادی
هزاران ساله شرقی و نظام قبیلگی به مناسبات
دموکراتیک و مدنی ش��هروندی ،با همه خشم
و خراشه هایش و آوارگی هایش در جغرافیای
جهانی و آرمی��دن خونین در گورهای جمعی
«خاوران»ش و آرامگاه های تک افتاده غریب
ایران��ی در گوش��ه و کنار جهانش .دو نس��لی
که بزرگترین مهاجرت بی س��ابقه را در تاریخ
میهنش تجربه کرد و هم در درون کش��ورش
غیرانسانی ترین رابطه قدرت حاکم سیاسی را
با مردم یک کشور!
ب��ا اینهمه ،هم اکن��ون زنگ آغ��از پایان این
مناسبات غیرانسانی ،در آسمان میهن عزیزمان
طنین افکنده اس��ت و فرزندان ما ،دختران و
پسران ما ،به رغم سی سال قتل عام فرهنگی
نظ��ام والیت فقیه -به همراه زنجیره قتل های
جمعی و فردیش -امروز بلوغ سیاس��ی خود را
در مبارزه سرنوشت س��از یا این نظام جهل و
جنون و جنایت ،چنان به نمایش گذاشته اند
که تحسین جهان را برانگیخته اند.

فریدون صب��وری در 19
ج��والی در بیمارس��تان
«جن��رال» در ش��هر
مونت��رال درگذش��ت و با
رفتن خود دل آش��نایان
و اقوام و دوستان خود را
غم دار نمود .فریدون در
ش��هر مونترال نامی آشنا
بود .نامی که با همه جزر
و مدها ،آمد و ش��دهای
ای��ن ش��هر همراه ش��ده
بود؛ انس��انی عمیقا مبارز
و عدالت خواه بود؛ قلبی
ب��ود رئ��وف و حس��اس؛
دوستی بود همیشه یاور و همیشه
وفادار .می دانس��تی که می توان
حداقل روی او حساب کرد.
س��الیان طوالن��ی را در مبارزات
سیاس��ی با گرایش چ��پ گذراند
و ت��ا آنجا که فهمی��دم و آخرین
گفتگوه��ای ما گواه��ی میدهند،
همواره وفادار به ایده ها و ایده آل
های خود ماند .تاریخچه مبارزات
او در این ش��هر بر کسی پوشیده
نیس��ت و نیازی ب��ه بازگوئی آن
نمی باشد.
در زندگی خصوصی اش ،فریدون
نمودار آرمانی بود شکست خورده
که اعتراف نمی کرد؛
نمودار عش��قی بود ک��ه هرگز به
منزل نرس��ید؛ رویای��ی که اندک
ان��دک از آبی کن��اره گرفت و به
طوسی متمایل شد .می خواست
اگر می توانس��ت با مش��ت های
ناتوان��ش بر قلب تاری��خ بکوبد تا
در آن گشایش��ی ،گوش شنوایی،
چشم محبتی بیابد.
دوستان زیادی در پاریس داشت.
چ��را که پس از خروج از ایران در
اوائل ده��ه  ،1360بعد از گذر از
ترکیه ،نخس��ت در پاریس اقامت
گزید .در آنجا به کالس��های دوره
فوق لیسانس دانش��گاه راه یافت.
ب��ا اینحال ،به دلیل س��رعت تند
حوادث در آن سالها ،اندکی بعد،
از این اقدام س��رباز زد ،دوستان و

یاران سیاسی فریدون ،در زندگی بازنویس��ی ،ناص��ر
پاکدام��ن در پاریس
خ��ود را ره��ا خصوصی منودار
در چارچ��وب مجله
ک��رده ،و ب��ه
مو نت��ر ا ل آرمانی شکست
"چش��م ان��داز" باز
چاپ کند ،که سالها
مهاجرت کرد.
خورده ،بود
عق��ب افت��اد .پ��س
ام��ا همیش��ه
از س��ال ه��ا انتظار،
خی��ال و یاد و این را اعتراف
مفتخر شدم که این
پاری��س را
منی کرد...
کار را بعهده بگیرم،
در س��ر م��ی
که این کار هم نشد.
پروراند.
دوس��تی ما به نوامب��ر  2002در س��ال های طوالن��ی از این طرح
مونترال می رس��د .خوشنود بود س��خن گفتیم .اما تنه��ا فریدون
که در پاریس دوس��تان مشترکی میتوانس��ت آن بازنویسی را انجام
داش��تیم ،نعم��ت آزرم ،ناص��ر دهد .گویی از همه چیز خس��ته و
پاکدامن و بس��یاری دیگر یاران و از همه کس رنجیده بود .به شغل
خود آنقدرها تمایلی نشان نمیداد،
آشنایان نزدیک او بودند.
در مالقات های نخس��ت ،ساعت یا حداقل اینطور به من می گفت.
ها از پاریس و روشنفکران فرانسه پس قرار ش��د اقدامی کند ،طرح
و گروههای فع��ال ایرانی در آنجا جدیدی بری��زد ،مدل زندگی اش
و سنت مبارزه سیاس��ی در اروپا را تغییر دهد؛ که آن هم نشد.
س��خن گفتی��م .در ای��ن می��ان خالص��ه آن ج��ان نای��اب ،پ��راز
فریدون همیشه قصد مسلم خود ش��کایت و اعتراض بود ،ولی گویا
را برای بازگش��ت به پاریس برایم توان خاتمه ط��رح های عملی را
بازگو می کرد ،تا جائی که حتی دیگر در خود نمی یافت.
در پاری��س برایش خانه ای یافتم احت��رام او ب��ه علم ش��وق انگیز
و امکانات اندک شغلی نیز توسط بود .در س��ال های آخر زندگیش
دوستان می توانست فراهم شود .دوباره میل تدریس شیمی در وی
ای��ن همه بود و ماند ،ولی باالخره زنده ش��د .کتاب هایی را به زبان
انگلیسی و فرانسه به دست گرفت.
فریدون به پاریس نرفت...
به ترجمه دس��ت زد .بارها از آن
پاکدامن می گفت:
فری��دون هرگ��ز ب��ه پاری��س باز ترجمه ها باهم سخن گفتیم .آرزو
نخواهد گش��ت؛ او انسان غم زده داشت می توانست همه عمر خود
را صرف دانش و کسب علم کند.
ای است ،او فدایی انقالب است.
و اینه��ا گفته های س��نجیده ای آرزو داش��ت به دانش��گاه باز می
گش��ت .آرزو داشت که فرهنگ و
بودند.
فری��دون شکس��ت جنبش چپ علم در سراسر جامعه ایده آل او و
در ده��ه  60و درهم ریزی گروه در سرزمینی که به آن عشق می
های چ��پ را هضم نم��ی کرد و ورزید گسترش یابد .آرزو داشت،
نمی خواس��ت قبول کند که ایده ایده عدالت ،و برابری و آزادی در
ها و آرمان ه��ای عدالت خواهانه سراس��ر گیتی حکومت کند .چه
چپ نتوانس��ت در ای��ران متحقق خوب که حداق��ل پیش از مرگ،
گردد .او پژواک درخش��ان و امید آغاز پیدایش ش��ورش های بزرگ
دهن��ده ای بود که هرگز خاموش مردمان��ش را برای عدالت خواهی
نمی شد و هنگامی که شکست را در ایران دید■ .
نام و یادش پایدار باد.
دیده ب��ود ،باز از نفس نمی افتاد،
26/07/09
همواره فریاد می کشید.
ق��رار ب��ود که تنه��ا کت��اب پدر
بزرگ��وارش را ک��ه از رزم آوران
جنب��ش مش��روطه ب��ود ،پس از

عکس :مراسم یادبود
زنده یاد فریدون صبوری
در «کین و فترلی»
مونتریال،سیامک
قبادی در سوگ فریدون
میخواند...
فری��دون عزیز ما با همه زودهنگام��ی رفتن اش ،این
فرص��ت را یافت که آغاز پای��ان حاکمیت تبهکاران را
ببیند ،اگرچه میان این آغ��از پایان تا انجامش فاصله
ها باشد...
با یاد فریدون و همه بی شمارانی که در آرزوی آزادی
میهنمان در خواب بی رویای مرگ غنوده اند ،سخنم
را با ابیاتی از مولوی به پایان می برم.
بیا تا قدر همدیگر بدانیم
که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم
غرض ها تیره دارد دوستی را
غرض ها را چرا از دل نرانیم
گهی خوشدل شوی از من که میرم؟

چرا مرده پرست و خصم جانیم؟
چو بعد مرگ خواهی آشتی کرد
همه عمر از غمت در انتظاریم
کنون پندار مردم آشتی کن
که در تسلیم ما چون مردگانیم
چو بر گورم بخواهی بوسه دادن
رخم را بوسه ده کاکنون همانیم
--------------------پاریس سی ام تیرماه 1388
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ایران :پروازهای مرگ...
«مقررات قابلیت
پروا ز را رعایت
منیکنیم»

گف��ت و گوی رادیوزمانه با حس��ین
شفیعی ،کارشناس مسایل هواپیمایی
در پاریس

افزای��ش رویداده��ای مرگب��ار در
هواپیماهای مس��افری ایران ،ناوگان
هواپیمایی ایران را به خطرناکترین
ش��رکتها ،بهوی��ژه در منطق��هی
خاورمیانه ،مبدل ساخته است.
_____________

تنها در دو هفتهی گذشته

بیش از  ۲۰۰نفر در ایران در
باید درد
دو حادث�هی مرگبار هوایی
مدیری 
کشته شدند.
تمان
_____________
ر
ا
ح
ل کنیم!
طی دو روز گذشته نیز دو هواپیمای

مس��افری خط��وط داخل��ی بعد از
برخاستن از باند فرودگاهها به دلیل نقص
فنی مجبور به فرود اضطراری شدند.
در سقوط هواپیمای توپولف  ۱۵۴روسی
متعلق به شرکت کاسپین از شرکتهای
تابعهی هواپیماهای جمهوری اسالمی که
از تهران عازم ایروان پایتخت ارمنس��تان
بود ،همهی  ۱۶۸سرنش��ین آن کش��ته
شدند .هواپیما در نزدیکی قزوین سقوط
کرد.
ن��ه روز بعد یک هواپیم��ای دیگر روس،
ایلوش��ین  ،۶۲هنگام ف��رود در فرودگاه
مشهد با  ۱۵۳مسافر از باند منحرف شد،
 ۱۶کشته و زخمی برجای گذاشت.
تنها در یازده سانحهی مرگبار هوایی
در ن�ه س�ال گذش�ته به نوش�تهی
روزنام�هی «س�رمایه» چ�اپ تهران
نزدیک به  ۸۰۰نفر کشته شدهاند.
در  ۲۹سال گذشته بعد از انقالب ۱۶۱۰
نفر در س��ی و دو حادثهی مرگبار هوایی
در ایران کشته ش��دند که ۳۰درصد کل
تلفات جهانی در این مدت بوده است.
در همین رابطه با آقای حس��ین شفیعی،
کارشناس مس��ایل هواپیمایی در پاریس
گفت و گو کردهایم:

>> آق��ای ش��فیعی ،عل��ل اصلی این
رویداده��ای مرگبار در ای��ران را در چه
میبینید؟
>> ببینی��د ،ناوگانه��ای هواپیمایی
ایران دو مسأله دارند.
یکی ،مس��ألهی تحریم اس��ت که اجازه
نمیده��د هواپیماهای م��درن که تقریباً
بخشی از صنعت هواپیمایی ایالت متحده
در آن س��هیم اس��ت به ایران به فروش
برود .پس مس��ئوالن مجبورند به بهانهی
اینکه ارزان بخرن��د و بهانههای دیگری
مثل اینکه قیمت بلیط پایین هس��ت و
از این حرفها ،س��راغ هواپیماهای بلوک
ش��رق برون��د و جنسهای کهن��ه و بد
بخرند .این مسألهی مهم اول است.
مس�ألهی دوم که ب��ه عقیدهی من حتا
مهمتر از آن اس��ت این است که نحوهی
نگه��داری و بازدی��د و تعمی��رات ای��ن
هواپیماها ،حاال هر هواپیمایی که هست
و با هر سن و قدمتی که دارد ،باید شرایط
فنی مخصوص به خودش را دارا باش��د تا
این هواپیما بتواند قابلیت پرواز بگیرد.
این قابلی��ت پرواز مقررات خاص و دقیق
خودش را دارد ،در چارچوب آژانسهای
بینالملل��ی مث��ل آژانس ایمن��ی هوایی
اروپا ی��ا آژانس هوایی آمری��کا که «اف.
ای »۱.را در ایران به خوبی میشناسند،
این قابلی��ت پروازها توضیح داده ش��ده
است .متأسفانه به علت سوء مدیریت در
س��ازمانهای هواپیمای ایران مثل بسیار
دیگری از ارکان کشور ما به این مقررات
اهمیت کافی داده نمیشود.
نتیج�هاش ه�م همی�ن اس�ت ک�ه
میبینی�م! ناوگانهای هواپیمایی ایران،
همانط��ور ک��ه ش��ما گفتی��د ،یکی از
پرآس��یبترین ناوگانهای دنیا ش��دهاند
و این مس��أله بهخص��وص در ناوگانهای
هواپیمایی روسی مشاهده میشود.
این هواپیماهای روس��ی ک��ه آنتونف یا

توپولف و یا ایلوش��ین
در چندس��ال گذشته
هس��تند ،
حوادث بسیار مرگباری داشتند.
حتا در خود روسیه!
مث ً
ال توپولف در س�ال  ۲۰۰۶در ایران
هنگام زمین نشستن حادثه داشت.
 ۲۹نفر کشته داد .توپولف در روسیه
در اوت  ،۲۰۰۶یکم�اه پی�ش از آن
سقوط کرد و  ۱۶۹نفر کشته داد.
اصوالً اگر بخواهی��م تجربهی هواپیمایی
توپول��ف را با بوئینگ ی��ا ایر بوس اروپا و
اینها مقایسه کنیم ،آنها در مقام بسیار
بسیار پایینتری هستند.

ای��ن ب��ود ک��ه هواپیمای
ایلوش��ین  ۶۲که در مشهد
تصادف ک��رد ،بعد از اینکه
دماغ��هاش خ��ورد و آن
تصادف وحشتناک را کرد،
خوش��بختانه آتش نگرفته
بود و اینه��ا برای تخلیهی
مس��افرین بع��د از ای��ن
سانحه نتوانستند تجهیزات
اضطراری را بهکار ببرند که
مسافرها را پایین بیاورند.
از مسافرین خواستند که از
بال هواپیم��ا بپرند به روی
زمی��ن ،و این باعث مجروح
شدن و شکستگی پا و سر و
دست و کمر بسیاری از این
مسافرین شد.
ای��ن چ��ه چیزی را نش��ان
میدهد؟
نشان میدهد که تجهیزات
پایی��ن آمدن اضط��راری از
هواپیما را اص ً
ال کس��ی نگاه
نکرده است.
بازدید نش��ده اس��ت .تعمیرات روی آن
انجام نشده است.
هم��ه اینها نش��اندهندهی این اس��ت
ک��ه عالوه ب��ر اینک��ه در تکنولوژی این
هواپیماهای روس��ی واقعاً صحبت است و
میتواند بهتر از این باشند .هم توپولف و
هم ایلوشین بسیار قدیمیاند و سالهای
 ۱۹۶۰ساخت و طراحی شده است.
این توپولف��ی که افتاده اس��ت گویا ۲۲
یا  ۲۳س��ال عمر داشته است .ایلیوشین
هم س��الهای شصت طراحی شده و این
هواپیما قطعاً بس��یار قدیمی بوده است.
مث� ً
لا آدم میش��نود که جبعهی س��یاه
توپولف را پی��دا کردهان��د ،ولی لطمهی
بس��یار زیادی دیده اس��ت و مث� ً
لا از آن
استفاده نکردند.
قاعدت��اً جعبهی س��یاه به نوعی درس��ت
میش��ود که در ه��ر ش��رایطی بماند تا
بشود از آن استفاده کرد .متأسفانه خیلی
در این مس��ایل عقب هس��تیم و به جان
هموطنانمان اهمیت کافی نمیدهیم.
_______________________
■

>> آق��ای ش��فیعی ،براس��اس آمار در
طول بیست سال گذشته به طور متوسط
س��الی  ۴۰نفر در ایران در سوانح هوایی
مسافری کشته شدهاند.
به همین جهت براس��اس آم��ار «ایکائو»
هواپیمای��ی جهان��ی ،ضری��ب خط��ر یا
ریسک پروازهای هوایی در ایران دو برابر
کشورهای پیشرفته است و همین مسأله
باعث شده است بهویژه شرکت هواپیمایی
ملی ایران «هما» جزو شرکتهای بسیار
عکس :رویتر
خطرن��اک به حس��اب بیاید .نظر ش��ما
چیست؟
>> این کام ً
ال صحیح اس��ت و اگر واقعا
در این مس��أله نتوانند پیش��رفت بکنند
و این ضریب خط��ر را کمتر بکنند ،حتا
ریس��ک ای��ن را دارد که ب��ه هواپیمای
مل��ی ایران اجازهی پرواز ب��ه اروپا یعنی
در کش��ورهایی که تحت مقررات آژانس
ایمنی هوایی اروپا هستند ،ندهند.
مس��ألهی مهم همین اس��ت ک��ه اگر ما
میخواهیم در قرن بیست و یکم زندگی
کنیم و تمام مزایای فنی و مدرن
ای��ن دنیای جدید را اس��تفاده شعر از ایرج جنتی عطایی:
کنیم ،باید طبق شرایط صحیح با صدای داریوش
جل��و بروی��م و کارهایمان را با
مدیری��ت صحیح انجام بدهیم.
اگر مقررات برای قابلیت پرواز،
بازدیدها ،نگهداری و تعمیرات
را طب��ق برنام��ه ب��ه مجردی نترسون باغو از گل
ک��ه آن س��اعت کار هواپیم��ا نترسون سنگو از برف
نش��ان میدهد ،انجام ندهیم ،نترسون ماهو از ابر
نتیجهاش همین است.
نترسون كوهو از حرف
پی��ش
وق��ت
ش��نیدم چن��د
نترسون بیدو از باد
ها
ف
توپول
که
بود
کس��ی گفته
نترسون خاكو از برگ
قدیمیاند و ب��ا آنها باید مث ً
ال
نترسون عشقو از رنج
هفتهای یکبار مسافرت کرد و نترسون ما رو از مرگ
نه هر روز!
نه تیرو دشنه نه دارو زندون
اس��ت.
ی

معنای
ی
ب
ح��رف
این
ستاره هارو از شب نترسون
رس��یدگی
هواپیم��ا
ب��ه
اگ��ر
چه ترسی داره بوسه بر لب خونین آزادی
بش��ود ،نگهداریاش درس��ت چرا وحشت كنم از عشق چرا برگردم از شادی
باش��د ،بازدیدها انجام بش��ود ،ازاین خاموش تا خورشید چه ترسی داره پل بستن ؟
تعمیراتش انجام بشود ،هواپیما ازین سرچشمه تا دریا خوشا شكفتنو رستن
که نباید روی زمین بنش��یند .نترسون عاشقارو از این كوالك تاراج
هواپیما درس��ت شده است که به خاك افتادن از عشق پرو بالش به معراج
پروازکند.
كجا پروانه ترسید از حریر شعله پوشیدن
ه�ا
ن
ای
تم�ام
بنابرای�ن
كجا شبنم هراسید از شراب نور نوشیدن
برمیگ�ردد ب�ه اینکه باید از این شب گوشه خاموش
درد مدیریتم�ان را ح�ل ازاین تكرار بی رویا
کنیم.
سالم ای صبح آزادی
دیدم
من
که
دیگری
ی
مسأله
سالم ای روشن فردا ■
و بس��یار بس��یار متأثر ش��دم،

نرتسون...

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
ADULT CENTER
3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2

Tel. (514) 788-5937

کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه
تاریخنامنویسی:

		

زمان نامنویسی:

آگوست 2009 20 ،19 ،18 ،17
آگوست 2009 27 ،26 ،25 ،24
 9تا  11صبح

کالس های انگلیسی مقدماتی :شبانه

آگوست 2009 20 ،19 ،18 ،17
تاریخنامنویسی:
آگوست 2009 27 ،26 ،25 ،24
		
 5تا  7بعدازظهر
زمان نامنویسی:
_________________________________________
>> توجه :نامنویسی به ترتیب نوبت حضور متقاضی انجام میشود.
حق محدودیت ثبت نام برای موسسه محفوظ است.
_________________________________________

مدارک مورد نیاز (نسخه اصلی):

 )1شناسنامه کبک (نسخه کامل)
متولدینکبک:
 )1شناسنامه
متولدینکانادا:
_________________________________________

کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

		
روزانه:
		
بعدازظهر

 31آگوست تا  18دسامبر 2009
 8:30صب�ح ت�ا 12:30
دوش�نبه ت�ا جمع�ه:

 31آگوست تا  17دسامبر 2009
		
شبانه:
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :تا  9:30بعدازظهر
		
شهریه 120 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
 شهریه شامل کتاب می شود.
 برای کالس های روزانه و شبانه.
__________________________________

سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
Website: www.hsmontreal.com

برنامه جهانی غذا:

میلیون ها
نفر گرسنه
خواهند
ماند

برنامه جهانی غذا هش��دار داده است
که مواد غذایی که به  9میلیون آواره
اتیوپیایی می داده ،تمام شده است.
به گفته این س��ازمان ای��ن افراد به
ادامه کمک های این سازمان شدیدا
محتاجند.
سخنگوی سازمان برنامه جهانی غذا
می گوی��د به دلیل تراک��م کاالهای
ترخیص نش��ده در بندر جیبوتی در
اتیوپی ،احتمال این که تا پنج ،شش
ماه آینده محموله ت��ازه ای وارد این
بندر شود ،بسیار کم است.
برنام��ه جهانی غذا م��ی گوید بعد از
آخرین جیره ای که این سازمان ماه
گذشته بین  9میلیون نفر در اتیوپی
توزیع کرده اس��ت ،تا ماه اکتبر آنها
کمک غذایی دیگری از این سازمان
دریافت نخواهند کرد.
ای��ن خبر مطمئنا ب��رای میلیون ها
اتیوپیایی نیازمند کمک ،خبر ناگواری
اس��ت چون تا پی��ش از فصل دروی
آینده ،این کشور در فصل گرسنگی
بسر می برد.
بری کیم ،از مسئوالن برنامه جهانی

غذا ،می گوید گزینه ای دیگری برای
این س��ازمان وجود ندارد جز این که
جیره غذایی اختصاص داده شده برای
پناهجویان را کاهش دهد:
"م��ا جیره ها را کاه��ش داده ایم که
عمال از ماه ژوئیه س��ال گذش��ته در
جریان بوده است .از آن تاریخ ما یک
سوم از جیره ها را کم کردیم .در این
اردوگاه تعداد کمی پناهجو داریم و از
اول ماه جیره آنها نصف ش��ده است.
با تمام ش��دن مواد غذایی این افراد
گرسنگی خواهند کشید".
امدادرسانان توصیف خاصی برای این
وضعیت دارند .آنها در چنین مواقعی
می گویند:
"تایر غذارسانی پنچر شده
است!"
بندر جبوتی ممل��و از محموله و بار
است و ترخیص آنها به دستور دولت
اتیوپی اولویت بندی شده است.
اولی��ن محموله های��ی که ترخیص
خواهد ش��د ،ک��ود زراعی اس��ت تا
محصول بعدی زمین های کشاورزی
افزایش پیدا کند.
اما برنامه جهانی غ��ذا می گوید که
وقتی غالت به بندر برسد ،این سازمان
با کمبود ش��دید کامیون مواجه می
ش��ود چون دولت اتیوپ��ی به برنامه
جهانی غذا اجازه نمی دهد از سودان
کامیون وارد کند.
درگیری مرزی با کش��ور همس��ایه
اریتره به این معنی اس��ت که اتیوپی
قادر نیست از بندرهای طبیعی آساب
و مساوه استفاده کند .این بندرها در
حال حاضر بالاستفاده است.
در همین ح��ال ،میلیون ه��ا نوزاد،
کودک و پناهجوی س��اکن آس��یب
پذیرترین نق��اط اتیوپی ب��رای غذا
مستاصل خواهند شد.
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شد؟
انسان
ح

مسی
چرا

وقت��ی بهی��اد میآوریم که مس��یح از
ازل وجود داش��ته ،و همه چیز بهوس��یلۀ
او هس��تی یافته ،این سؤال پیش میآید
که آیا واقعاً الزم بود که پس��ر خدا جالل
آس��مان را ترک کند ،لباس بشری بپوشد
و بهصورت یک انسان ظاهر شود؟

یوحنای رس�ول به این س�ؤال جواب
میدهد.
او در اولین رسالۀ خود پنج دلیل میآورد
تا نش��ان ده��د که چرا مس��یح بهصورت
انسان ظاهر شد.
البت��ه قب��ل از هر چی��ز ،در این رس��اله
مش��اهده میکنیم که یوحن��ا میخواهد
روی این موضوع تأکید نماید که مس��یح
واقعاً بهصورت جسم ظاهر شد.
در آن زم��ان اش��خاصی بودن��د ک��ه این
حقیقت را رد میکردن��د و میگفتند که
مس��یح فقط با روح آش��کار ش��د و نه با
جسم.
بنابراین ،یوحن��ا در فصل چهارم ،آیات ۱
تا  ۳به این موضوع اش��اره میکند .نباید
فرام��وش کنی��م ک��ه مس��یحیت مبتنی
ب��ر حقای��ق تاریخی اس��ت و اگر کس��ی
میتوانس��ت خ�لاف ای��ن را ثاب��ت کند،
مسیحیت از بین میرفت .به همین دلیل،
همۀ رسوالن به این موضوع بسیار اهمیت
میدهند.
برای نمونه پطرس مینویسد:
«وقتی ما دربارۀ قدرت خداوند ما عیسی
مس��یح و آم��دن او س��خن گفتی��م ،به
افس��انههایی که با مهارت ساخته شدهاند
متوس��ل نش��دیم ،زیرا ما با چشمان خود
بزرگی ملکوت او را دیدهایم»
(دوم پطرس :۱.)۱۶
یوحن��ا نیز این حقیقت را تأئید میکند و
در قسمت اول رسالهاش میفرماید که ما
او را شنیدیم و دیدیم و لمس کردیم.
بله ،همان کلمه که خ��ود خدا بود ،واقعاً
ش��کل انسان به خود گرفت و در میان ما
ساکن گردید.
(یوحنا :۱ ۱و .)۱۴

اما چرا؟

 -۱مسیح ظاهر شد تا
گناهان بشر را از میان
بردارد (:۳)۵

ب��ه همین جه��ت اولین ب��اری که یحیی
مسیح را دید ،فرمود:
«نگاه کنید! این است آن برۀ خدا که گناه
جهان را برمیدارد»
(یوحنا :۱.)۲۹
یوحن��ا نیز در رس��الهاش ای��ن موضوع را
تأئید میکند و میفرماید:
«محبت��ی که من از آن س��خن میگویم،
محب��ت ما نس��بت به خدا نیس��ت ،بلکه
محبت خدا نسبت به ماست -محبتی که
باعث شد او پس��ر خود را بهعنوان کفارۀ
گناهان ما به جهان بفرستد»
(اول یوحنا :۴.)۱۰
خدا را ش��کر ک��ه در مس��یحیت ،پایه و
اساس��ی برای آمرزش گناهان وجود دارد
که همان صلیب مس��یح است .در صلیب
اس��ت که متوجه زش��تی گناه میشویم
و پ��ی میبریم که با چ��ه قیمتی خریده
شدهایم.
بنابراین یوحنا میفرماید:
«ای��ن را به ش��ما مینویس��م ک��ه گناه
نکنید»
(:۲.)۱
هدف ما نیز باید همین باشد!
ام��ا باز هم خدا را ش��کر که «اگر کس��ی
مرتکب گناهی ش��ود در پیش��گاه خدای
پدر کس��ی را داریم که برای ما ش��فاعت
میکند»
(:۲۱و)۲
و «اگر م��ا به گناهان خود اعتراف نماییم
 ...او گناهان ما را میآمرزد»
(:۱.)۹

 -۲مسیح ظاهر شد تا
کار شیطان را نابود سازد
(:۳)۸
مس��یح تأئید میکند که ش��یطان قاتل و
دروغگو است.
او فرمود:
«دزد میآی��د تا بدزدد ،بکش��د و نابود
سازد ،من آمدهام تا آدمیان حیات یابند
و آن را بهطور کامل داشته باشند»
(یوحنا :۸:۱۰ ، ۴۴.)۱۰
م��ردم زیر کنترل روح ش��یطان بس��ر
میبرند و همانطور که یوحنا میگوید:
«تمام دنیا تحت تسلط شیطان است»
(:۵.)۱۹
ولی خ��دا میخواه��د م��ا را از چنگ
نیرومند ظلمت برهاند و به پادش��اهی
پسر عزیزش منتقل سازد
(کولسیان :۱.)۱۳
خدا را ش��کر ک��ه آزادی واقعی از تمام
اس��ارتها و ترسه��ا در مس��یح پیدا

میشود.
«مسیح انسان گردید تا بهوسیلۀ
مرگ خ��ود ابلیس را که بر مرگ
ق��درت دارد ،ناب��ود س��ازد و آن
کس��انی را که به س��بب ترس از
م��رگ تمام عمر در بردگی بس��ر
بردهاند ،آزاد سازد»
(عبرانیان :۲۱۴و.)۱۵

 -۳مسیح ظاهر شد
تا بهوسیلۀ او حیات
بیابیم (:۴)۹
چق��در بای��د خدا را ش��کر کنیم
ِ
دریافت حیات؛
ب��رای اطمینان از
نه فق��ط حیات روحان��ی در این
زندگی ،بلک��ه حیات جاودانی در
ابدیت.
یوحنا میفرماید:
«این نامه را نوشتم تا شما که به
نام پس��ر خدا ایمان دارید ،یقین
بدانید که حیات جاودانی دارید»
(:۵.)۱۳-۱۱

ش جالل عادل
کشی
ب��ه همین دلیل ،در وهلۀ اول ،ما به یک
نجاتدهنده نیاز داریم ،نه به یک معلم؛
و تنها منجی عالم ،عیسی مسیح است.
«در هیچ کس دیگر رس��تگاری نیست و
در زیر آس��مان هیج نامی جز نام عیسی
به مردم عطا نش��ده است تا بهوسیلۀ آن
نجات یابیم»
(اعمال رسوالن :۴.)۱۲

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

اطمینان از دریافت حیات ارزش
زیادی دارد زیرا بسیاری از مردم
در جستجوی آن هستند.
ش��خصی را میشناس��م که اآلن
تم��ام وقت خ��ود را ب��ه خدمت
خداوند س��پرده اس��ت؛ او قب ً
ال در مذهب
خود بس��یار متعص��ب بود و همیش��ه به
مسیحیت حمله میکرد.
آخر خودش به مسیح ایمان آورد و وقتی
میخواست ش��هادت خود را بنویسد ،این
عنوان را برای کتاب خود انتخاب کرد:

"در جستجوی اطمینان".

او در ای��ن کتابچه ،اعتراف میکند که در
طول س��الهای درازی که از مذهب خود
دفاع میکرده و دیگران را مورد حمله قرار
میداده ،هیچ اطمینانی از حیات جاودانی
انسان مرده به حیات احتیاج
نداشته است.
ِ
دارد و خدا را شکر که مسیح ظاهر شد تا
ما بهوسیلۀ او حیات داشته باشیم.

 -۴مسیح ظاهر شد تا
جناتدهندۀ عالم باشد
(:۴)۱۴
اصط�لاح "نجاتدهندۀ عال�م" تأئید
میکند که پیغام مس��یح مخصوص همه،
در هر زمان میباش��د .ب��ه همین جهت،
از ابتدای زندگی مس��یح ب��ر روی زمین،
برای بس��یاری آش��کار ش��ده ب��ود که او
بای��د "نجاتدهندۀ جهان" باش��د .بارها
بهخصوص در قس��مت اول انجیل لوقا ،به
این اصطالح برخورد میکنیم.
مث ً
ال مریم میگوید:
«روح م��ن در نجاتدهن��دۀ م��ن ،خدا،
شادی میکند»
(:۱،)۴۶

 -۵مسیح ظاهر شد تا
خدای حقیقی را به ما
بشناساند (:۵)۲۰
در انجی��ل یوحنا ظاه��راً تناقضی وجود
دارد ،زیرا در :۱ ۱۸میخوانیم:
«کسی هرگز خدا را ندیده است»
و در :۱۴ ۸مس��یح ب��ه ش��اگردانش
میفرماید:
«شما او را دیدهاید».
م��ا خدا را ش��کر میکنیم ک��ه با دیدن
عیسی مس��یح که صورت خدای نادیده
اس��ت ،گویی خود خدا را میبینیم و در
نتیجه ،میتوانیم او را بشناسیم.
همانطوری که مسیح میفرماید:
«این اس��ت حیات جاودان که آنها تو را
خدای واحد حقیقی و عیس��ی مسیح را
که فرستادۀ توست ،بشناسند»
(یوحنا :۱۷.)۳
این ش��ناخت هم به زندگی مسیح مربوط
است و هم به مرگ او.
مسیح بهوسیلۀ یک زندگی انسانی ،خدا را
به ما نش��ان میدهد و بهوسیلۀ یک مرگ
فداکارانه ،ما را با خدا آشتی میدهد.
آیا ب��رای ما افتخاری بزرگتر از این وجود
دارد ک��ه فرزن��دان روحانی خدا بش��ویم
و بدانی��م خ��دای متعال ،پ��در پر محبت
ماست؟
به همین دلیل خدا از روی محبتش مسیح
را فرس��تاد تا ما بتوانیم او را بشناسیم و با
او در تماس باشیم.

زکریا میگوید:
«از خان��دان بن��دۀ خ��ود داود ،رهانن��دۀ
نیرومندی برافراشته است
(:۱)۶۹
...ک��ه با آم��رزش گناهانش��ان رس��تگار
میشوند»
(:۱،)۷۷
فرشتۀ خداوند میگوید:
«امروز ...نجاتدهندهای برای شما به دنیا
آمده است»
(:۲،)۱۱
شمعون میگوید:
«چشمانم نجات تو را دیده است»
(:۲-)۳۰
هم��ان عیس��ی ک��ه ق��وم خ��ودش را از
گناهانشان رهایی خواهد داد
(متی :۱.)۲۱

ولی واقعاً الزم اس��ت که ما شخصاً عیسی
مس��یح را بهعن��وان نجاتدهن��دۀ خ��ود
بپذیری��م .اگر نه ،تجس��م خ��دا از طریق
مسیح هیچ سودی عاید ما نمیگرداند.

اشکال انسان چیست؟

اگر عیسی هزاران بار دیگر ،بهدنیا زندگانی
گیرد از سر،

بعضیها ادعا میکنند که اش��کال انسان
فقط نادانی اوس��ت و از طریق مکاش��فۀ
خدا بهوس��یلۀ پیامبران ،نادانی او برطرف
میشود.
ام��ا در حقیق��ت ،اش��کال انس��ان خیلی
عمیقتر از اینهاس��ت .میش��ود گفت که
اشکال انسان ،ناتوانی اوست.
مش��کل انس��ان هرگز بیاطالعی از آنچه
باید بکند نیست ،بلکه فقدان نیروی الزم
جه��ت انجام ای��ن وظیف��ه او را درمانده
ساخته است.
پس سؤال این است که چه کسی میتواند
انس��ان را که در چاه گناه افتاده است ،در
بیاورد؟

کند روش��ن ز نو دنیای ما را ،شفا بخشد
همه مرضای ما را،
بهخود خواند همه زحمتکشان را ،ببخشد
زندگانی مردگان را،
نمایاند به انسان راه چاره ،شود مصلوب و
برخیزد دوباره،
ولی در قلب ما وارد نگردد ،سراسر جمله
کارش هیچ ارزد! ■

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

)
514-999-5168

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

Montreal

405 Marie-Anne E

Mary Anne

خداوند محبت است

هر شنبه

هر یکشنبه
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مونتریال :در شهر...
مدرسه دهخدا

4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 827-6364

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

مدرسه فردوسی
4255 Courtrai
Cote-Des-Neiges
(514) 962.3565
--------------------

اجنمن دفاع از حقوق بشر
ایران -مونترال
(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca
--------------------

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک
www.ajpq.qc.ca
--------------------

اجنمندوستدارانزرتشت

اجنمنفرهنگیایرانیان

(514) 731-1443

)2900 Lake (DDO
(514) 626-5520
--------------------

8043 St- Hubert
--------------------

وستآیلنـــد

خانـه ایران

1117, Ste- Chaterine W.
Suite 420
514-544-5962
khanehiran@gmail.com
--------------------

کالس های رقص

خورشید خانوم
5347 cote des niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com
--------------------

MEKIC

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel: (514) 373-5777
E-Mail: info@mekic.ca
--------------------

Sundays: 11:00 - 13:00
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
www.radiohamseda.net
--------------------

«مناشـــوم»
Ottawa Persian Radio

دوشنبه ها 7 :تا  9شب
CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

www.paivand.ca

-------------------اجنمنزنانایرانیمونترال

تیراژگسترده

اجنمن ادبی مونترال

Advertise with us

(514) 651-7955

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

بنیاد سخن آزاد
(514) 944-8111

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

کتابخانهنیما

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

اجنمندوستدارانزرتشت

>> گرافیک عالی

) 514-996-9692

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:

اگر میل دارید پیوند دیجیتال را
در حلظه انتشار دریافت کنید،
شما هم به MAILING LIST

بزرگ ما بپیوندید:

www.paivand.ca

5206 Decarie
(514) 485-3652

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

کافه لیت

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

www.cafelitt.ca

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

اوتـــاوا

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

رادیو همصدا اتاوا
--- 97.9FM -پخشزندهیکشنبهها:

1200, de Bleury #9
Montréal, Québec H3B 3J3
Tel.: (514) 523-1047
info@accesasie.com
www.accesasie.com

« 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 :

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 ---

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا

6162 Sherbrooke w.

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

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

جمعه  7آگوست

سخنرانیرضاهومن
آلترناتیوسیاسی
درایـــران
فراخوانبهاهدایکتاب

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ما و همه آیندگان ما به این
مرجع بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

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

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

5206 DECARIE #3

514-651-7955

کتابخـــانهنیما
Tel.: 514-485-3652

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

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

تلفنمونتـــریال:

www.iranica.com
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یادمانکشتارزندانیانسیاسیدهه 60درایران

از گش�ایش این صفحه گفتگو
با شماس�
برگزاری ت .نه فقط پیش ،بلک�ه از بعد از
مرا
سم
ی
ادم
ان سپتامبر  2009نیز
این تک ب
دهد ،خ رگ را تا زمانی که توان مان یاری
دم
�ت
تما
می
وجـدان ه�ای آگاه
تقدیم خواهیم کرد.
در ای�ن می
یح
ان توض چن�د نکته ضروری
است.
اول:
مقا
الت
و
مطا
لب
م
ندرج در این صفحه
با امضاء ش
نیست و �خصی الزاما نظر کمیته یادمان
مس
وول
یت
مقا
الت مندرج برعهده
نویسندگان آن است.
دوم :نظر
نها
سازنده ات پیش� دها و بویژه انتقادات
خ
ود
را
از
ما
د
ریغ ندارید.
س�وم :ل
 WORDبطفا مطالب خود را با تایپ فارسی
رای
ما
ا
رس
ال
دارید.
چهارم:
بی دریغسپاسوبازهمسپاسازحمایت های
شما
آ
زاد
اند
یشان
__
___________________________
ایم
یل
تما
س با ما:
و چشمها بر واقعیت
il.com
Koshtaredahe60@gma
گشوده می شوند.
جنب��ش اخی��ر
س��رانجام ضع��ف
ِ
ش��کاف درون
حاکمی��ت و
"خودی"های حاکم را آشکار نمود
و ثاب��ت ک��رد که باالییه��ا دیگر
باقر مرتضوی  -قادر نیستند چون سابق حکومت
کنند؛
اسد سیف نش��ان داد که نظام ت��ا بُ ِن دندان
مسلح حاکم ش��کافبردار است و
یارای ایس��تادگی در برابر خروش
پنجشنبه  ۲۵تیر  - ۱٣٨٨مردم ندارد.
ِ
ِ
حکومت وحشت ،نظامی
قداس��ت
 ۱۶ژوئیه ۲۰۰۹
که ب��ر دروغ بنیان گرفته و فریب
حی��ات پرچم آن است ،فرو ریخت و خشم
ِ
در س��یامین س��الگرد
آهنگ سی ساله مردم فریادی شد که به
ِ
جمهوری اسالمی سرانجام
زندگیبخش آغاز فروپاشی آن در گوش همه جهان رسید.
خیابانه��ای تهران نواخته ش��د .جنبش نش��ان داد که مردم دیگر
به این س��رو ِد ش��ادی مردم باید نمی خواهند نقش بردههای چشم
امی��دوار بود ،آن را به جان گرامی و گوش بس��ته را ب��رای باالییها
داش��ت و با احساس مسئولیت در بازی کنند.
آهنگ آن��ان فهمیدهان��د ک��ه دی��ن را
ِ
فراگیرش��دن آن کوش��ید.
سقوط این جمهوری نواخته شده م��ی توان ب��ه خدمت ق��درت نیز
اس��ت .این آهنگ خاموششدنی تأویل ک��رد و دینم��داران امروز
نیس��ت ،اما می تواند به مارش عزا دینسازانی هستند سیاستپیشه
و یا س��رود پیروزی تبدیل ش��ود .که س��ود ش��خصی خویش در آن
وظیفه ماست تا مسئوالنه بکوشیم ،می جویند.
حاکمیت در این چندس��اله آنقدر
سرودخوان پیروزی گردیم.
ِ
در کشوری که نهادهای دمکراسی کش��ت و در بند کرد و از کش��ور
ممنوع هستند و مردم در خفقان تاران��د ک��ه دیگ��ر هی��چ نیروی
حاکم ،هیچ امکانی در ابراز عقیده متشکل در برابر خویش نمی بیند
خ��ود ندارن��د ،عصیان ح��ق آنان و اینجاس��ت ک��ه حکومتیها در
هیئت خ��ودی و غیرخودی نقش
است.
مواف��ق و مخالف را خود بازی می
جز این راهی نیست.
بهان��های کوچ��ک الزم اس��ت تا کنند و بدینسان در جنبش مردم
کبریتی باشد بر باروت .اعالم نتایج اغتش��اش ایجاد ک��رده ،صفها را
انتخابات ریاست جمهوری در  ۲۲مخدوش می کنند.
خرداد نیز در همی��ن رابطه قابل جنبش بهای گرانی بابت جسارت
تفسیر است .آنجا که قوانین مدنی تاریخ��ی خویش پرداخ��ت .دهها
غایباند ،شورش پاسخ شایسته و کش��ته و ه��زاران زخم��ی به جا
ناخواس��ته مردم است علیه قدرت گذاشت .هم اکنون موج بازداشتها
حاک��م .در چنی��ن جوامعی نمی سراسر کشور را در بر گرفته است.
توان به قوانینی متوس��ل ش��د که این تلفات بینتیجه نخواهد ماند.
در کشورهای متمدن جاریست و راه در پیش است .هشیاری در این
نظام حاکم بر ای��ران با آن بیگانه آغاز میمون از میزان تلفات خواهد
اس��ت .به هیچ گرفتن رأی مردم کاست.
بهانهای ش��د تا مردم فریاد در گلو جنبش در نخستین هفته خویش
نش��ان داد که ن��ه احمدینژاد ،نه
خفه شده سالیان را رها کنند.
جنبش اخی��ر ،اگرچه در اعتراض نیروهای بس��یج و نه حتا هاشمی
به نتیجه انتخابات آغاز شد ،اما در رفسنجانی نماینده اکثریت ایرانیان
کلیت خویش عصیان علیه دروغ ،نیس��تند .ای��ن جنبش ب��ه زودی
ِ
فری��ب ،رذال��ت و تحقیر اس��ت ،نشان خواهد داد که موسویها نیز
شورش علیه به هیچ گرفتن رأی و نمی توانند نماینده مردم باش��ند.
خواست مردم س��رانجام باید پی ببرند که
ِ
اراده مردم ،شورش علیه
صف خوی��ش را از "حکومتیها"
ِ
قدرت حاکم است.
جنبش اخیر اگرچه ابطال انتخابات (خودیها و غیرخودیهای داخل
را شعار می داد ،سرانجام اما آن را گردونه حکومت) در کلیت خویش
پشت سر گذاش��ت و اکنون دارد جدا کنن��د .صفآرایی نهایی باید
خود را برای خواستهای دیگری بین م��ردم و حاکمیت باش��د .در
آم��اده می کن��د .در تاریخ جهان ای��ن صفآرایی جای��ی برای همه
کمت��ر توهینی چنین آش��کار به آنانی که از حکومت تغذیه کرده و
به آن نظام پایبندند ،نیست.
شعور مردم شده است.
ف
ای�ن جنب�ش در آغ�از و ه�م ش��کاف درون رژیم در برابر ص 
اکنون نیز کم و بیش ،عدالت را مردم آنگاه عمیقتر خواهد شد که
از مجرم ،کسی که عامل اصلی همه جناحهای حکومتی پشتیبانی
تودهای خود را از دست بدهند.
بیعدالتیهاست ،می طلبد.
از نظ��ام غیرقانونی حاک��م نباید جنبش نش��ان داد که بیسازمان
اج��رای قان��ون را انتظار داش��ت .است و بی تشکل ،و این بزرگترین
توهمها کمکم فرو خواهند ریخت ضعف آن اس��ت که بای��د امیدوار

جنبشاعتراضیدرایران
واپوزیسیونارجتاعی
خارج از کشور*
بود در ماههای آینده تش��کلهای
صنف��ی و س��ازمانهای سیاس��ی
بنیان گیرن��د .جنبش اگر آگاهانه
گام ب��ردارد ،در آینده نزدیک حتا
تشکلهای "خودی"ها را نیز ِ
پشت
سر خواهد گذاشت.
بای��د منتظ��ر بود ت��ا انجمنهای
صنف��ی فرهنگی��ان ،کارگ��ران،
دانش��جویان ،کارمن��دان دول��ت،
زن��ان ،دانشآم��وزان و ...اع�لام
موجودیت و س��رانجام تشکلهای
نبض
سیاس��ی فعالیت آغاز کنندِ .
تپنده دمکراس��ی یعن��ی همین،
چی��زی که عدم حض��ور آنان هم
اکنون ملموس است.
جنب��ش نش��ان داد ک��ه ب��دون
خواس��تهایی مشخص نمی توان
خود را متشکل کرد و بدون تشکل
نمی توان از فعالیتهای آکسیونی
به اعتصابات عمومی رسید.
در حرکتهای آکسیونی نیروها و
انرژیها س��ریع به هدر می روند و
در درازمدت از دامنه آن کاس��ته
می ش��ود ،در اعتصاب��ات عمومی
اما ق��درت حاکم فلج می ش��ود.
تظاه��رات آکس��یونی نمایش در
برابر قدرت اس��ت ،می خواهد در
عرصههای نفوذناپذیر رژیم رخنه
کن��د ،ضرب��های وارد آورد و آن را
متزلزل گردان��د .اعتصاب عمومی
نمای��ش تودهای دو جناح اس��ت.
صفآرایی م��ردم اس��ت در برابر
قدرت .همآوردگاهیست که یکی
از دو طرف باید در آن تسلیم شود.
م��ردم در این مبارزه اگر به منافع
ِ
مشترک ِ
صف خویش آگاه نباشند
و تش��کلهای صنفی و سیاس��ی
جایگاه الزم خویش در آن نیابند،
در براب��ر قدرت شکس��ت خواهند
خ��ورد و ای��ن یعنی س��رانجامی
یأسآور.
جنبش نش��ان داد که احمدینژاد
را نبای��د دس��ت کم گرف��ت .او با
رفت��ار عوامفریبانه (پوپولیس��تی)
محبوب بسیار کسان
خویش هنوز
ِ
اس��ت و پایگاه تودهای او تا کنون
شکاف برنداشته است .احمدینژاد
به عنوان نماینده س��پاه و بسیج،
در می��ان تهیدس��تان ش��هر و
روس��تا محب��وب اس��ت ،نماینده
"خودیها" ،رهرو راه امام خویش
اس��ت و بر همان خط م��ی راند.
دروغی��ن عدالتخواهی در
پرچم
ِ
برابر "غیرخودیها"ی فاسد درون
حکومت برافراشته و این خوشآیند
قشر تهیدست جامعه است.
با پخش پول نفت و ِ
ثروت کش��ور
بین هواداران خویش ،می کوش��د
ِ
محبوبیت خود بیفزاید.
بر
در ای��ن جنب��ش حض��ور جوانان
گس��ترده اس��ت .آنان در اکثریت
خویش زاده پس از انقالب هستند.
حض��ور زنان در آن نمونه اس��ت.
کمکم دامنه حمایت نویسندگان،
هنرمندان ،شخصیتهای علمی و
فرهنگی گستردهتر می شود.
جوان�ان حاضر در می��دان نبرد،
ِ
خ�لاف نس��ل انقالب س��ال ۵۷
آرمانگ��را نیس��تند .ب��رای زندگی
ام��روز خوی��ش م��ی جنگند .می

جوانان غرب ،در
خواهند به س��ان
ِ
رفتار و پوشش آزاد باشند ،کار می
خواهند ،دوست ندارند زندگیشان
مورد تفتیش دایمی قرار گیرد.
زن�ان در جامعه مردس��االر ایران
اما تا کنون پیگیرترین و آگاهترین
گ��روه در مب��ارزه علی��ه قوانی��ن
ضدبشری حاکم بودهاند.
حضور زنان در جنبش ،در مقایسه
ب��ا انقالب س��ال  ،۵۷گذش��ته از
کمیت ،در کیفیِت آن نمونه است.
ّ
زن��ان از هم اکنون خواس��تهای
مس��تقل خوی��ش را در کن��ار
خواستهای عام ،اعالم داشتهاند.
و ای��ن خ��ود پیشرفتیس��ت که
مس��تقل زنان
مرهون فعالیتهای
ِ
در این چندساله می باشد.
آزادی پوش��ش ،رفتار ،اندیش��ه و
بیان ،آزادی در چاپ و نشر ،آزادی
در انتخ��اب دی��ن و مذه��ب ،در
خواندن و نوشتن به زبان مادری،
و...هرکدام به تنهایی الزم است و
در دس��تیابی به آن باید کوشید،
اما به یاد داشته باشیم که تمامی
آنها در کنار ه��م مفهوم آزادی را
کام��ل می کند .تحقق بخش��ی از
آن و ی��ا تنه��ا دف��اع از یک مورد
آن ،نق��ض دمکراسیس��ت .حذف
یکی از آنها یعن��ی نادیده گرفتن
مفه��وم کام��ل آن ،یعن��ی فراهم
آوردن زمینهای برای زایش ،تولید
و تداوم خودکامگی و سانس��ور و
دیکتاتوری.
در جنبش اخیر نق��ش ارتباطات
الکترونیکی بیمانند و بسیار موثر
اس��ت .با حضور گسترده سانسور،
تنها از این طری��ق بود که صدای
ِ
اعتراض��ات م��ردم جهانی ش��د و
ابعاد وسیعتری به خود گرفت .به
حتم در آینده باید از آن اس��تفاده
سازمانیافتهتری کرد.
جنبش هنوز در ش��وق شعارهای
تهییجی به سر می برد .باید امیدوار
بود که اندک ان��دک زمان آن فرا
رس��د ک��ه خواس��تهای عمومی
جانشین شعارهای سطحی شوند.
جنبش از همان نخستین روز اعتبار
جهانی کسب کرد .بربریت نظام از
طریق فیلمهای ارس��الی از ایران
در صفح��ات اینترنت��ی ،در اندک
مدت پش��تیبانی ش��خصیتهای
علم��ی ،ادبی ،فرهنگی ،سیاس��ی
و در نهای��ت تمام��ی نیروه��ای
مترق��ی جه��ان را به خ��ود جلب
ک��رد .دولتهای غرب��ی حمایت
خوی��ش را از مردم معترض اعالم
داشتند و از دولت ایران خواستند
تا هرچه زودتر به این روند خاتمه
داده ،موازین حقوق بشر را رعایت
کن��د .در تاریخ س��ی س��اله عمر
حکومت جمهوری اسالمی چنین
پش��تیبانی گس��تردهای در عرصه
جهان نداشتهایم.
جنبش نشان داد که هنوز در
ناآگاهی گام بر می داریم.
انگار به تجربه س��ی ساله خویش
ب��اور نداری��م و درنیافتهایم که در
چهارچوب ای��ن نظام و این قانون
اساس��ی ،ه��ر دولت��ی در نهایت
خویش به جباریت خواهد رسید .ما

متأ سفا نه
هن��و ز

درنیافتهای��م ک��ه خواس��تهای
خویش را حتا در رابطه با اعالمیه
جهانی حقوق بشر مطرح نمائیم.
ش��عارهای "حقوق شهروندی" را
جانش��ین ش��عارهای امروز خود
کنی��م ،جدایی دین از دولت و لغو
حکم اعدام را پیش کشیم و از این
طریق از جامعه جهانی و نهادها و
شخصیتهای دمکرات بخواهیم تا
در این راه با تحت فشار قرار دادن
و اعتراض به جمهوری اسالمی ما
را یاری کنند .مش��کل ما پیش از
آنکه شخص احمدینژاد و یا ولی
فقیه باش��د ،قانونیست که وجود
و حض��ور آنان را توجیه می کند و
حامی آنان است.
در نفی این قوانین باید کوشید.
رهب�ران کنون�ی جنب�ش م�ی
کوش�ند تا از آن به عنوان "یک
اختالف خانوادگی" نام ببرند.
آن��ان همص��دا ب��ا جن��اح حاکم
س��عی دارند از طریق مارکهایی
چون اجنب��ی و ایرانی ،مذهبی و
غیرمذهبی ،انقالبی و ضدانقالبی،
صفه��ا را مخ��دوش ک��رده ،در
اپوزیسیون شکاف اندازند.
ه�دف این اس�ت ک�ه خصلت
"دمکراس�یطلبی" جامع�ه
نادیده گرفته ش�ود و به خیابان
آمدهه��ا ش��عارهای بنی��ادی را
فراموش کنند .می خواهند بر آنان
بباورانن��د که مش��کل در قوانین
اسالمی جاری بر کشور نیست.
م�ردم اما به هر ح�ال خواهند
فهمی�د ک�ه در دس�تیابی ب�ه
حقوق دمکراتیک ،باید دنیای
ِ
پشت س�ر گذاشته،
س�نت را
گام ب�ه راه عصر جدید ،دوران
مدرنیته بگذارند.
بحث اس�لامی و غیراس�لامی در
ای��ن رابطه خلط مبحث اس��ت و
عوامفریبی.
مقاوم��ت و به موازات آن نافرمانی
مدنی در دنیای معاصر یعنی مسلح
ش��دن ب��ه مدنیت اس��ت ،اینکه
آزادی و دمکراس��ی را بشناس��یم
و در نهادینه کردن آن بکوش��یم.
برای دس��ت یافتن به آن اما قبل
از همه باید خ��ود در رفتار آزاد و
دمکرات باشیم.
جنبش نشان داد که ناآگاه هستیم
و ناآگاهی ما ب��ه اندک غفلت می
تواند به فاجعه ختم گردد.

جنبش و اپوزیسیون

آن ایران��ی ک��ه در غ��رب زندگی
م��ی کند ،اگ��ر آگاه باش��د ،اقرار
خواهد کرد که در نهایت پشتیبان
جنبشیس��ت که در کشور جریان
دارد .دخال��ت در زندگ��ی م��ردم
ایران وظیفه ما نیس��ت .آنان خود
ب��رای زندگ��ی خوی��ش تصمیم

خواهند گرفت .انتخابات در ایران
با زندگی مردمی در رابطه اس��ت
که س��اکن آن کشورند .آنان خود
راههای مبارزه را انتخاب می کنند
و پی��ش م��ی برند .این ام��ا بدان
معنا نیس��ت که ایرانیان خارج از
کشور ،به ویژه تبعیدیان سیاسی،
حق بحث و بررس��ی مسائل ایران
و آینده آن را ندارد .از آنجا که در
محیط آزادتری زندگی می کنیم و
در ِ
کلیت خویش تجربهای گرانبار
از گذش��ته خود داریم ،باید از هر
فرصتی استفاده نمود و بحثهای
روشنگرانه را در باره ایران دیروز،
امروز و فردا پیش کشید.
ما ت�ا ندانیم چه می خواهیم،
ِ
ش�رایط ممکن،
در بهتری�ن
انقلاب س�ال  ۵۷را تک�رار
خواهی�م ک�رد و ای�ن یعنی
فاجعه.
جنبش نشان داد که ما اپوزیسیون
ایرانی هنوز گیج و منگ گذش��ته
هستیم .بخش وسیعی از ما هنوز
عقبماندهت��ر از ت��وده مردم��ی
هستند که در ایران صدای اعتراض
بلن��د کردهاند و ما در جهان غرب
ناآگاهتر از آنها لنگلنگان در پس
آن��ان روان هس��تیم .فاجع��ه گاه
آنقدر اس��فناک است که شک می
کنی صفهای به ظاهر اعتراض از
آن اپوزیسیون باشد.
ِ
بخش وس�یعی از اپوزیس�یون
احساس مس�ئولیت نمی کند.
م�ی خواهد س�ریع ب�ه نتیجه
برس�د ،رژیمی را براندازد ،بی
آنکه بداند چه باید جایگزین
آن کند.
ع��دهای در ای��ن عرص��ه دنی��ای
خویش را دارند .بیحضور مردم و
رأی آنان ،رئیس جمهور ،دولت و
کابینه تشکیل دادهاند که در واقع
ش��کل دیگریس��ت از توهین به
شعور اجتماعی همه ایرانیان.
بخش��ی از ه��م اکنون اس��تقرار
حکومته��ای ایدئولوژی��ک و ی��ا
موروثی دیگری را شعار می دهند
و پرچمهای گوناگونی را به اهتزاز
درآوردهاند .بخشی نیز ناظر است
و هنوز در انتظار.
در تظاهرات همبستگی با جنبش
داخل کشور و یا اعتراض به دولت
احمدین��ژاد ،در خارج از کش��ور
ب��رای نخس��تین ب��ار ایرانیانی به
خیابان آمدند که تا کنون در هیچ
حرک��ت اعتراضی بر علی��ه نظام
جمهوری اسالمی شرکت نداشتند.
تظاهرات در کلیت خویش از نظر
فک��ری عقبماندهت��ر از جنب��ش
داخل کش��ور بود.
چه بسیار کسان که
ترجیح م��ی دادند
صف تظاه��رات را
ترک کرده ،به جمع
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یادمانکشتار
زندانیانسیاسی
دهه  60درایران
پیام کمیته برگزار کننده یادمان
کشتار زندانیان سیاسی دهه 60
به مراسم بزرگداشت فریدون
صبوری

فریدون صبوری از کوش��ندگان سیاسی مونترال و از
اعضاء قدیمی «بنیاد فرهنگی نیما» روز یکشنبه 19
جوالی بر اثر بیماری سرطان از میان ما رفت.
او در یک خانواده سیاس��ی پرورش یافته بود( .پدرش
در جنبش جنگل ش��رکت فعاالنه داش��ت و از یاران
میرزا کوچک خان جنگلی بود ،برادر بزرگترش عضو
س��ازمان افس��ری حزب توده ایران در خالل سالهای
 20-32بود که بعد از کودتای  28مرداد چندین سال
در زندانهای رژیم شاه بسر برد).
فری��دون از اوان جوانی در دوران دانش��جوئی درگیر
فعالیت های ضد رژیم شاه شد .در سالهای اولیه دهه
 50دبیر شیمی دبیرستان های تهران بود که در آنجا
همچنان درگیر فعالیت های سیاسی بود .بنابه گفته
ش��اگردانش فریدون در زمره بهترین دبیران ش��یمی
تهران محسوب می شد.

ناظران بپیونند.
ما ش�یفته ک ّمیت
شدهایم.
فک��ر می کنیم صف
میلیون��ی ،حقانیت
داشته ،فکر واالتری دارد.
کمیِت
که
ذهن ما نمی گنجد
در ِ
ّ
بیکیفیت می تواند راه به ناکجاآباد
داش��ته باش��د .ذوقزده ش��دهایم
از اینک��ه صفه��ای تظاهرات در
خارج از کش��ور ب��ه چندین هزار
نفر بالغ شده است .به کیفیت این
تظاهرات نمی خواهیم بیندیشیم.
ما مقهور "توده" شدهایم و به
"تودهگرایی" فرو غلتیدهایم.
کش��تن انس��ان ب��ه ه��ر بهانهای
جنایت است" .مرگ بر جمهوری
اسالمی" اما کشتن کسی نیست،
آرزوی ِ
مرگ یک نظام جبار است،
آرزوی ِ
مرگ دیکتاتوری ،فاشیسم
و یک حکوم��ت توتالیتر در عصر
حاضر اس��ت .به این شعار باید از
همین زاویه نگریست .عوامفریبی
و ِ
خلط مبحث است که این شعار
را در کن��ار "لغو حک��م اعدام" و
کش��تن انسان ،با آن بسنجیم و از
آن ،جنایت را نتیجه بگیریم.
ح��ق طبیع��ی هر کسیس��ت که
تظاهراتی را سازمان دهد و حرف
خویش و یا س��خن جمعی را بیان
دارد.
هر کس حق دارد در تظاهراتی
ش�رکت کند و ی�ا از حضور در
آن دوری گزیند.
جز چن��د تظاهرات که بیش��تر از
س��وی دانش��جویان س��ازماندهی
شده بود ،نخس��تین ضعف بیشتر
تظاهرات در بیهویتی آنان بود.
ب��رای نخس��تین بار در خ��ارج از
کشور ،همزمان در چندین شهر از
فراخوان اعتراض
کشورهای غربی
ِ
ب��ه نتیج��ه انتخاب��ات ب��ا امضای
"جمعی از ایرانیان "...منتشر شد.
هویت فراخوان دهندگان بر کسی
معلوم نیست .شعارها و قطعنامهها
واحد بودند.
گردانن�دگان اج�ازه نم�ی
دادند ش�عاری علیه جمهوری
اسلامی ،علیه والی�ت فقیه و
یا قانون اساس�ی داده ش�ود.
به هیچ پرچم و یا ش�عاری جز
شعارهای خویش اجازه حضور
نمی دادند.
ش�عارهای انتخ�اب ش�ده
خودش�ان ،از می�ان بیب�و و
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پیام همبستگی و پشتیبانی
از اعتصاب غذای ایرانیان
مونترال در حمایت از مبارزات
مردم ایران

در آس��تانه انق�لاب
در تابس��تان  57ب��ه
اتف��اق تن��ی چند از
دوس��تانش «کان��ون
مس��تقل معلم��ان
ایران» را تاس��یس کرد که تا س��الهای  60به فعالیت
های صنفی -سیاسی ادامه داد .بعد از یورش رژیم در
س��ال  ،60او نیز مانند بسیاری از مبارزان سیاسی به
ناچار ایران را ترک کرد.
فری��دون را بدانگونه که ما می ش��ناختیم همواره در
مبارزه برعلیه جمهوری اس�لامی شرکت فعال داشت
و درگذش��ت اش ضایع��ه ای برای جنبش سیاس��ی
اجتماعی ایرانیان مونترال است.
ما درگذش�ت او را به کلیه همراهان و دوس�تان
او بوی�ژه ب�ه خانم ملیحه کالنتری ی�ار و یاور او
تسلیت می گوئیم.

کمیته برگزار کننده یادمان کشتار
زندانیان سیاسی دهه  60در
ایران -مونترال

بیخاصیتتری�ن ش�عارهای
داخل کشور انتخاب شده بود.
س�ازماندهندگان در شرایطی
ک�ه در داخ�ل کش�ور م�ردم
عکسهای خامنهای را به آتش
می کشیدند ،حتا حاضر نبودند
صفت دیکتاتوری را برای او به
عنوان ولی فقیه به کار گیرند.
دیکتاتور برای آنان برابر بود با
احمدینژاد.
آی�ا نبای�د ش�ک کرد ب�ر این
رفتار؟
س��ازماندهندگان ب��ه ظاهر می
خواستند وحدت را عمومی کنند
و ش��عار "هم��ه با ه��م" را جاری
گردانند ،غافل از اینکه هر حرکت
آن��ان خود نش��انی از گرایشهای
خاص سیاسی داشت ،گرایشی که
در نهایت خویش با سیاس��تهای
جمهوری اسالمی همخوان بود.
ِ
شهامت مدنی الزم در اعالم
آنکه
هویت خویش ندارد و می کوش��د
با توطئه ،با نامهایی جعلی ،به نام
جنبش حرکت اعتراضی س��ازمان
ده��د ،در نهایت خوی��ش رفتار و
ی را تکرار می کند که نظام
فرهنگ 
جمهوری اسالمی هم اکنون آن را
نمایندگی می کند.
این فاجعه اس��ت که از واژه اتحاد
تعبی��ری خودخواس��ته ارایه می
داریم .این تعبیر با دمکراسی هیچ
همخوانی ندارد" .اتحاد"" ،وحدت"
و "صف واح��د" در جامعه مدرن
یعنی جمع اض��داد ،یعنی اینکه
کس��انی و یا سازمانهایی با حفظ
هوی��ت خویش پیرام��ون اقدامی
مشترک گردهم می آیند.
ما اما می کوش��یم ابت��دا از افراد
و س��ازمانها س��لب هویت کنیم
تا س��پس هویتی دیگر برایش��ان
ت��دارک ببینیم .اع�لام می دارند
تا از آوردن پرچم و نش��ان و شعار
خ��ودداری گ��ردد تا هم��ه با هم
عمل کرده باش��ند .ام��ا فکر نمی
کنیم اتحاد از کنار هم قرار گرفتن
داوطلبانه هویتهای مختلف س��ر
بر می آورد.
دمکراس�ی و فرهن�گ
چندصدایی همین است.
هر چه خارج از این باشد ،تحمیل
اراده است ،همان است که بر رفتار
جمهوری اسالمی حاکم است.
همان "وحدت کلمه" است که
خمینی شعار می داد و در واقع

یکشنبه  25جوالی 2009

«کمیته برگزاری یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه  »60بر این باور اس��ت که مبارزات کنونی
مردم جهت آزادی و رهائی میهن از سلطه رژیم
جمهوری اسالمی ،ادامه انقالب ناتمام سال 57
است.
ام��روز مردم ای��ران برآنند تا خواس��ت آزادی و
دمکراس��ی که در س��ال  57تحقق نیافت را به
انج��ام رس��انند .خیل عظیم دس��تگیری ها که
هنوز ه��م ادامه دارد همراه با حمله وحش��یانه
ب��ه راهپیمایی ها و کش��تار آنان که طبق اخبار
بدس��ت آمده به صده��ا نفر میرس��د و ...ادامه
جنایاتی است که این رژیم از همان فردای روی
کار آمدنش بدان دس��ت یازید و همچنان ادامه
میده��د .مردم ایران که امروز با بپاخیزی عظیم
و شکوهمندش��ان جهان را به تحسین و اعجاب
واداشته اند برآنند تا سرنگونی کامل این نظام به
مبارزات خود ادامه دهند.
کمیته برگ��زار کننده یادمان کش��تار زندانیان
سیاسی دهه  60که خیلی پیش تر از رویدادهای
اخیر تشکیل شده بود و هدفش افشای بازداشت
ها ،ش��کنجه ،اعدام ،آدم ربائ��ی و در یک کالم
کلیه اش��کال س��رکوب مردم و دفاع و نهادینه
ک��ردن حقوق انس��انی مردم اس��ت ب��ا در نظر
داش��ت رخدادهای اخیر برنامه ه��ای خود را با
اله��ام و درهم آمیزی یادم��ان و دفاع از حقوق
کلیه قربانیان رژیم در گذشته و حال پی گیری
خواه��د کرد .ما خود را بخ��ش جدائی ناپذیر از

پشتیبانی افکار عمومی
از آن فاشیس�م همان "وحدت غرب نس��بت به آن .در
کلمه" است که هر دو مورد ،بخشی از
سر برآورد.
تظاهرات م��ا در خارج
تمرین دمکراس��ی
را ب��ه هر حال باید خمینی شعار از کش��ور ارتجاع��ی
ب��ود .عقبماندهت��ر از
روزی آغ��از کنیم
ول��ی جه��ت این می داد و در جنب��ش داخل کش��ور
اس��ت و افکار عمومی
کار ابتدا باید خود واقع از آن
غ��رب .و در این میان
در س��ر دمک��رات
باش��یم ،هوی��ت فاشیسم سر
مو ضعگیر یه��ا ی
دولته��ای غرب��ی به
افراد و س��ازمانها
برآورد.
مرات��ب مترقیت��ر و
را بپذیری��م و ب��ا
پیشرفتهتر از آن است.
حفظ هویتها گام
آیا ما از خود هیچ پرسیدهایم ،چرا
مشترک برداریم.
آنکه در این تظاهرات از آش��کار در خیابانه��ای غرب به تظاهرات
ش��دن هوی��ت خویش وحش��ت برخاستهایم؟
دارد و یا از آن ش��رم می کند ،در در س��ال  ،۵۷در می��ان آت��ش و
واق��ع دارد هوی��ت پنهان خویش خون و ش��ور و ش��عار ج��اری بر
را ریاکارانه ب��ر جمع تحمیل می خیابانه��ای ای��ران ،حزبالل��ه با
کند .امروزه دیگر آشکار است که ش��عار "بحث پس از مرگ شاه"،
"نشانهگرایی" خود می تواند نقش با خشونت تمام از هرگونه گفت و
زبان را داش��ته باشد .هر عالمت و گ��و در حلقههای بحث جلوگیری
یا نشان و شعاری می تواند بیانگر می کرد .انقالبیون دیروز در کلیت
تفکری خاص نیز باش��د .اگر قرار خویش م��ی پذیرفتن��د که بحث
اس��ت هویتها از تظاهرات حذف را به پس از س��قوط حکومت شاه
ش��وند ،پس چرا سازماندهندگان منتقل کنند و بدینس��ان بر رفتار
س��رود و ش��عار خوی��ش بر جمع حزبالله میدان می دادند .آن نگاه
به فاجعه ختم شد.
تحمیل می کنند.
جال��ب اینک��ه ع��دهای از در هفتهه��ای اخی��ر در صفهای
ِ
تظاه��رات بخش��ی از ایرانیان در
س��ازماندهندگان را م��ی ت��وان
ب��ه عن��وان مس��ئولین بعضی از خ��ارج از کش��ور ،گردانن��دگان
س��ازمانهای سیاس��ی در جم��ع به ظاهر وابس��ته به اپوزیس��یون
بازشناخت .آیا با چنین پنهانکاری تظاهرات ،از سردادن هرگونه شعار
م��ی توان نام اپوزیس��یون بر خود و یا حمل آن ب��ر پرده که خود با
آن موافق نیستند ،جلوگیری می
نهاد؟
چ�ه تضمینیس�ت در اینکه ،کنند.
این افراد از جمهوری اسلامی آنان دوس��ت ندارند در نفی نظام
حاک��م و قوانین جاری بر کش��ور
تغذیه نمی شوند.
آنکه از جهنم جمهوری اس�لامی شعاری شنیده ش��ود .کسانی که
ب��ه خ��ارج از کش��ور گریخت��ه ،بخواهند نظام جمهوری اسالمی را
طبیعیس��ت رهبری ولی فقیه را زیر عالمت س��ئوال ببرند ،از صف
برنتابد ،قانون اساس��ی کش��ور را تظاهرکنندگان با یورش و تهدید
نپذی��رد ،حال چرا بای��د در خارج کنار گذاشته می شوند.
از کشور شهامت اعالم آن نداشته
سبزپوش�ان اجازه نمی دهند
ِ
ِ
باش��د .آن کس که ام��روز پس از س�خنی خلاف نظر آن�ان بر
س��ی س��ال ،نه با تکیه بر علم ،به زبان جاری گردد.
تجربه نیز درنیافته ،در چهارچوب پن��داری حزبالله دی��روز ،امروز
این نظام ،دمکراسی کوچکترین در لباس اپوزیس��یون ،در خارج از
روزن��های ن��دارد و در س��ایه این کشور "هل من مبارز" می طلبد.
قان��ون اساس��ی هیچ نس��یمی از از هر ایرانی اگر پرسیده شود پارچه
آزادی نخواهد وزید ،باید بر عقل و و یا شال سبز نشانگر چیست ،بی
یا صداقت او شک کرد.
هیچ تردید خواهد گفت اسالم و یا
تظاهرات در خارج از کش��ور یا به
ِ
"رنگ سب ِز سیدی".
حمای��ت از جنبش داخل کش��ور این س��مبل آنقدر آشکار است که
صورت می گی��رد و یا برای جلب بحث بر آن بیهوده اس��ت .اینکه

جنبش کنونی مردم ایران دانسته و همراه با آن
از کلیه مبارزات آزادیخواهانه در هر ش��کل و هر
نقط��ه ای از جهان گام برداش��ته و از آنها دفاع
می نمائیم.
ما پش��تیبانی قاط��ع خ��ود را از راهپیمایی ها،
تحصنها ،اعتصاب غذا و دیگر اش��کال مبارزاتی
ایرانیان چه در داخل و چه در خارج کشور که در
همسوئی و حمایت از مبارزات مردم ایران است
اع�لام کرده و در این راه همدوش و همراه دیگر
بخشهای این جنبش انجام وظیفه می کنیم.
در همین راستا نیز با پشتیبانی قاطع از مبارزات
ش��ما از مبارزات تان در ش��هر مونترال -کانادا،
همبس��تگی خود را با مبارزات شما جهت افشاء
و طرد رژیم جمهوری اس�لامی در افکار عمومی
اعالم میداریم.
م��ا برآنیم ،تا این رژیم در ایران برقرار اس��ت و
بویژه تا مس��ئله جدائی دین از دولت در جامعه
ه��ا یکبار و برای همیش��ه حل نش��ود ،هر گونه
اصالحی از باال عملی نیس��ت و تنها یک سراب
اس��ت .ای��ن مبارزات م��ردم از پائین اس��ت که
سرانجام تکلیف دمکراسی و آزادی را در جامعه
ایران معین خواهد کرد.
بامید روزی که مردم ما با اتکاء بهم دستاوردهای
گذش��ته و بر پای��ه رعایت کامل حقوق بش��ر و
مضامین شناخته شده حقوق انسانی ،جامعه ای
دمکراتیک و عاری از زندانی سیاسی ،شکنجه و
اعدام برپا کنند.
پیروز باشید

کمیته برگزار کننده یادمان
کشتار زندانیان سیاسی دهه
 60در ایران -مونترال

اپوزیس��یون داخل کشور ابتکار به
خ��رج می ده��د و از آن به عنوان
سمبل مخالفت با احمدینژاد ،در
حمایت از موس��وی بهره می برد،
قابل درک است ،اما ما اپوزیسیون
خارج از کشور کاسه داغتر از آش
شدهایم.
چنان خود را در ش�ال و عبا و
غبای سبز می پیچیم که انگار
امام زمان ظهور کرده است.
ناآگاهان��ه از آن به عنوان س��مبل
خیزش مردم اس��تفاده می کنیم
و می کوش��یم به غ��رب بباورانیم
که شال سبز همسان با اعتراضات
رنگینیست که در سالهای اخیر
در جهان مرسوم شده.
اس��فناکتر اینکه حت��ا فرزندان
خویش را نیز به ماهیت این رنگ
آگاه نمی کنیم.
جال��ب اینک��ه موس��وی خود در
بیانی��ه خوی��ش از آن ب��ه عنوان
"رنگ سبزی که ما را به اهل بیت
نور" پیوند می ده��د ،نام می برد
که البته مراد او از نور همان نور و
هاله رهبانیست.
بخ��ش وس��یعی از اپوزیس��یون
خارج از کشور همزبان با دوستان
خوی��ش در داخ��ل کش��ور تحت
ش��عار عوامفریبان��ه "انتخاب بین
بد و بدتر" امیدی در مردم نسبت
به انتخاب موس��وی برانگیختند و
عم ً
ال در اندیش��ه بر راههای دیگر
انتخاب سد ایجاد کردند .این افراد
بهتر از هر کس می دانس��تند که
در طول حیات جمهوری اسالمی
هیچ��گاه انتخاب��ات آزاد برگ��زار
نشده است ،حتا در زمان صدارت
آقای موس��وی .حال چگونه گربه
جمهوری اس�لامی این ب��ار عابد
خواهد ش��د ،پرسشیست که باید
صادرکنندگان چنی��ن توهمی بر
آن پاسخ گویند.
همین اپوزیسیون چند سال پیش
ش��عار عوامفریبان��ه "ببخ��ش اما
فراموش نکن" را بر زبانها جاری
کرد که ق��رار بود جنایتهای یک
رژی��م از ش��کل تاریخ��ی خویش
خ��ارج ش��ده ،ش��خصی گردن��د.
در بحث بر این ش��عار متأس��فانه
کس��ی نگفت؛ در جامع��ه مدرن،
ِ
جنای��ت به وقوع پیوس��ته به
امر
قانون واگذار می ش��ود .اگر مدعی
خصوصی مجرم را ببخشد ،قانون
حق بخش��یدن ندارد .این ش��عار
در واقع می بایس��ت به این شکل

تصحیح می شد؛

به قانون بسپار و فراموش
نکن.

توده فاقد آگاهی تاریخیست،
حافظ�ه تاریخ�ی ن�دارد،
فراموشکار است.
"من" اما با این ش��عار آگاهانه بر
چشم تاریخ خاک پاشاندهام .حق
ه��ر کسیس��ت ک��ه در انتخابات
ش��رکت کند و یا از شرکت در آن
دوری ُگزیند.
"من" اما به عنوان روشنفکر نسخه
بالهت برای تاریخ پیچیدهام.
موس�وی از س�ازندگان همین
جمهوری جنایت است.
اگ��ر جنبش دمکراس��یطلبی در
ای��ران پی��روز گردد ،او در ش��مار
نخس��تین کس��انی اس��ت که در
دادگاه تاری��خ بای��د پاس��خگوی
هزاران جنایتی باشد که در زمان
صدارت او در کشور واقع شد.
من حق ندارم او را ببخش��م .رفتار
او ن��ه ب��ه من ب��ه عن��وان مدعی
خصوصی ،بلکه با تاریخ اجتماعی
یک کش��ور در رابطه است .سخن
یاوهایست که "ببخش و فراموش
نکن" .عدهای رذیالنه می خواهند
بدینوس��یله قان��ون را از زندگ��ی
مدن��ی جامعه ح��ذف کنند .جای
من اپوزیسیون
تأس��ف اس��ت که ِ
خارج از کش��ور در س��یمای یک
جانی قهرمان دی��دهام و عکس او
را در کنار مص��دق قرار می دهم.
این یک اغتشاش فکری است که
امیدواریم عمومی نشود.
با اینهم��ه باید سپاس��گزار همه
آنانی باش��یم که ب��ا نگاهی دیگر
به پدی��ده جنبش داخل��ی امروز
ایران می نگرند ،ابتکار به کار می
گیرند و می کوش��ند با تظاهرات
و دیگرحرکته��ای اعتراض��ی ،با
ش��عارها و خواس��تهایی دیگر به
حمایت از آن برخیزند■ .
پانزدهم جوالی ۲۰۰۹

_______________
*این متن به هیچ وجه نخواس��ته
حکمی صادر کند .کوش��یده است
پرسشی فردی را عمومی گرداند،
ب��ه این امید ک��ه بحثی دامن زده
ش��ود .اگر این مسائل بتواند مورد
ِ
بح��ث عموم��ی قرار گی��رد ،ما به
هدف خویش رسیدهایم.
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اطالعیه
حمایت از اعتصاب غذای اعتراضی
درمونترال

تهران:

اجنمن ادبی

زیر پوست شهر

دوستان گرامی!
ای��ن روزه��ا در خارج از کش��ور و در حمای��ت از مبارزات
پوینده مردم ایران ش��اهد تالش های مس��تمری هستیم که
در اعتراض به  30س��ال کشتار ،قتل عام و شکنجه انجام می
گیرد .تالش هایی که در راس��تای آن ایرانی آزاد و دمکراتیک
را نوید میدهد.
م��ا به دور از هیاهوی انتخاباتی و اختالفات درونی جناح های
رژیم جمهوری اسالمی ،از حرکت آزادیخواهانه ،عدالت طلبانه
مردم ایران حمایت می کنیم.
در این راس��تا ،با اعتقاد به اصل آزادی بیان و اندیشه حرکت
افشاگرانه شما را گامی برای نزدیکتر شدن به روزی می بینیم
که دیگر از زندانی سیاس��ی ،اعدام ،شکنجه و سانسور خبری
نباشد.
با بهتری��ن آرزوها برای مردم بپا خاس��ته ایران و با صمیمانه
ترین درودها برای شما ش��رکت کننده گان و حمایت کننده
گان از اعتصاب غذای اعتراضی در مونترال.

ایرانیان مونرتیال >> 136
معرفی کتاب

رخشان بنی
اعتماد

>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان

جلدهای  1و 2

منایش اسالید ،پرسش و پاسخ و پذیرایی

از  7جلد

مجعه  21ماه آ گوست 2009
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دانشگاه کنکوردیا

"قتل های ناموسی"...
{>> ادامه از صفحه}9 :
بیهوده ب��وده و فقط زندگی چهار
انس��ان را ،که س��ه نفرش��ان هم
تین ایجر (نوج��وان) بودند ،قطع
ش��ده است .اما اضافه می کند که
موضوعات فرهنگ��ی تحقیقات را
پیچیده تر می کند.
متهمان این جنایت بعد از گذراندن
جلس��ه اول دادگاه ،قرار است روز
ششم آگوست برای پاسخگوئی به
سواالت بیش��تر مجددا در دادگاه
حاضر شوند.
چنین ح��وادث دلخراش��ی حتما
جوامع مربوطه را تحت تاثیر قرار
می دهند.
یقین��ا افغ��ان های ب��ا فرهنگ و
متمدنی که در مونترال زندگی می
کنند ،و تعدادی از آنان را شخصا
می شناسم ،از شنیدن این حادثه
تکان خورده و متاسف ،غمگین و
دل آزرده هس��تند ،همانند سایر

اقلیت های ساکن این شهر.
به نوشته گازت  24جوالی ،یکی
از افغان هائی که  15س��ال است
در مونترال س��اکن اس��ت و یک
لباسش��وئی را اداره می کند گفته
است:
«فقط باید خل باشی که بچه های
خودت را بکشی»!
ماکائی ع��ارف ،مدیر انجمن زنان
افغانی هم می گوید:
«م��ا واقع��ا متاس��ف و غمگی��ن
هس��تیم .این حادثه ب��رای هیچ
کس قابل فهم نیست».
عالیه هوگبن ،مدیر اجرائی شورای
کانادائ��ی زنان مس��لمان ،به کار
بردن صفت شرافتی برای این نوع
قتل ها را رد کرده و آنها را جنایت
مسلم می داند.
وی می گوید خش��ونت علیه زنان
در جوامعی ک��ه مردها همه امور
زن��ان را کنت��رل م��ی کنن��د امر
متداولی است و این وضع منحصر
به خاورمیانه هم نیس��ت .به گفته
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بیم چوبه بدترین غذا برای
اری نقرس

او ،در کانادا هم مردانی هستند که
همسران خود را کتک می زنند و
آن��ان را تحقیر می کنند ،آیا اینها
هم قتل شرافتی هستند؟!
در کشوری مانند کانادا این قبیل
قتل ها نه تنها از س��وی پلیس و
مقام��ات قضائی به ش��دت مورد
تعقیب ق��رار میگیرند و مرتکبین
در حدود قوانین اینجا به مجازات
می رسند ،بلکه توجه عمومی هم
به آنها جلب می ش��ود و مدتها در
محافل و رس��انه ها م��ورد گفتگو
قرار می گیرند .اما در کش��ورهائی
که این اعمال جزء فرهنگ و آداب
و س��نن هس��تند ،در اغلب موارد
خانواده و حتی مقامات مس��ئول
می کوشند آنها را پنهان نگهدارند
تا آبروی خانواده بیش��تر آس��یب
نبیند.
طبق آمارهای سازمان ملل متحد،
ساالنه  5000قتل با همین عنوان
در نق��اط مختلف دنی��ا اتفاق می
افتد و کانادا هم س��همی از آن را
دارد.
ای��ن یک معضل عمومی اس��ت و
یک چاره عمومی را هم طلب می

بنیاد فرهنگی نیما
 23جوالی 2009

ترس��ی ندارم که در وانفسای این دوران
پرتوطئه به هر تهمتی منتسب شوم.
ترس��ی ندارم که به جرم مشوش کردن
اذه��ان عموم��ی ،متهم��م کنی��د ولی
نمیتوانید منکر شوید که من یک مادرم،
نه فق��ط مادر «تندی��س و بارانم» ،بلکه
م��ادر همه جوانانی که از س��الهای دور
از دریچ��ه فیلمهایم ،م��ادران خود را در
قالب شخصیتهای «طوبا»« ،گیالنه» و
«فروغ»« ،نرگس»« ،سیما» و ...دیدهاند.
مادر همه آنانی که در همه این س��الها
مرا به حری��م خلوتش��ان پذیرفتند و از
رنجها و فریادهای فروخوردهشان گفتند
و گفتند تا بتوانم جانمایه دردهایشان را
در فیلمهای��م تصویر کنم .به حرمت یک
عمر اعتماد هم��ه مخاطبانم ،این حق را
بر خود قائلم که ب��ه دادخواهی مادرانی
که در این ش��رایط بح��ران زده ،بیپناه
و دس��ت از همه جا کوتاه ،یا در س��وگ
جوانان از دس��ت رفتهش��ان خاک بر سر
گرفتهاند ،یا حیران و وحشتزده به دنبال
پیدا کردن ردی از جگر گوشههایشان در
شهر س��رگردانند .این نامه سرگشاده را
بنویسم که ،هیچ قانونی ،هیچ مصلحتی،
هیچ سیاس��تی نمیتواند توجیه این درد
بر مادران این سرزمین باشد .در شرایطی
ک��ه هیچ رس��انهای ب��رای خبررس��انی
واقعیتها و هیچ مس��وولی پاس��خگوی
دلهرهه��ای کش��نده خانوادهها نیس��ت،
چگونه میت��وان از خبر یا توهم مرگ و
رنج دختران و پس��ران دستگیر شده بر
خود نلرزید .دوربینم را چند روزی امان
دهید تا گزارش��ی بیپرده پیش رویتان
بگذارم ،ش��اید به واقع نمیدانید که زیر
پوست شهر چه میگذرد؟ ■

کند.
خوش��بختانه در بعض��ی از نقاط
دنیا اقداماتی ب��رای جلوگیری از
این نوع قتل ه��ا انجام می گیرد.
ب��ه عن��وان نمونه ،در کردس��تان
عراق ،مقامات مسئول در راه تهیه
و اج��رای قوانین��ی در این زمینه
هستند .همچنین در اردن ،یکی از
کشورهائی که در معرض این قتل
ها ق��رار دارد ،اقدامات مفیدی در
حال انجام اس��ت .مخصوصا ملک
عبداله ،پادش��اه جوان و روشنفکر
آن کشور ،از زمانی که به سلطنت
رس��یده در فکر تصویب و اجرای
قوانین بازدارنده است تا مرتکبین
قت��ل های ش��رافتی ب��ه مجازات
برس��ند .ولی پارلم��ان اردن بارها
جلو تصویب این قوانین را به بهانه
جلوگیری از فساد روابط جنسی،
گرفته است.
زمان��ی در همی��ن کش��ور ،وقتی
همس��ایگان یک مرد او را بخاطر
آبس��تنی قبل از ازدواج خواهرش
م��ورد اس��تهزاء ق��رار دادند ،وی
بالفاصله خواهرش را با سیم تلفن
خفه کرد.

>> اطالعیه

مونترال:
همبستگی با حرکت اعتراضی اعتصاب
غذا
یاران! دوستان!
در ش��رایطی که رژیم جمهوری اسالمی به شدیدترین شکل
اعتراضات عمومی مردم را سرکوب کرده و مبارزان را قتل عام
می کند ،در ش��رایطی که رژی��م در پی اختالفات درونی خود
هزینه های سنگینی را بر مردم تحمیل می کند ،در شرایطی
که مردم مبارز ایران با اس��تفاده از نمایش انتخابات خشم فرو
خورده س��الیان را فریاد م��ی زنند ،اینک که موجی در موجی
می بندد که دریای خروش��ان مردم در خیابان جاری ش��ود،
در ای��ن لحظات تاریخی اس��ت ک��ه باید با تمام ق��وا در کنار
س��تمدیدگانی بود که از برای آزادی و دمکراس��ی حماسه ها
می آفرینند.
ما براین باوریم که اعتصاب غذای ش��ما ایرانیان آزادیخواه در
مونترال به منظور جلب افکار عمومی جامعه جهانی و نیروهای
مترقی گامی اس��ت برای بوجود آوردن چتر حفاظتی از مردم
ب��ی دفاع ای��ران که برای زی��ر و رو کردن نظ��م موجود خیز
برداش��ته اند .آزادی کلیه زندانیان سیاسی ،لغو حکم اعدام و
توقف ش��کنجه خواسته هایی است که تمامی وجدانهای آگاه
از آن حمایت خواهند کرد.
تا روزی فرا رس��د که ای��ران آزاد و دمکراتیک در ویرانه های
تمامی جناح های رژیم جمهوری اس�لامی پایه ریزی شود .با
بهترین آرزوها برای مردم س��تم کشیده و رنج دیده ایران و با
آرزوی موفقیت برای حرکت اعتراضی و افشاگرانه شما ،دست
تان را به گرامی می فشاریم 24 .جوالی 2009
تندرست بمانید زنده باد آزادی زنده باد دمکراسی
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی

«کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران-
مونترال ،کانادا»

ام��ا دادگاه قاتل را فق��ط به یک
س��ال حبس تادیبی محکوم نمود
(ک��ه در قتل های بعدی بیش��تر
مودب باش��د!) منطق دادگاه این
بود که عم��ل قربانی غیرقانونی و
خطرناک بوده و وی برای خانواده
خود شرمس��اری و بی حیثیتی به
بار آورده است.
ول��ی اکن��ون وضع در آنج��ا بهتر
شده اس��ت .در سال گذشته ،یک
دادگاه پس��ر جوان��ی را که با 14
ضربه کارد خواه��رش را مضروب
و س��پس با گلوله او را کشته بود،
ابت��دا به اعدام محک��وم کرد ولی
بع��دا مج��ازات او را به ده س��ال
زندان تخفیف داد.
ب��ا اینکه این رای یک قدم به جلو
اس��ت ،ولی جریان دفاع از حقوق
زن��ان در چنان محیط هائی راهی
اس��ت طوالنی و مستلزم اقدامات
اساس��ی است .مهمتر از تصویب و
اجرای قوانی��ن ،کارهای فرهنگی
و مدن��ی اس��ت تا از هم��ه طریق
جلو این اتفاقات گرفته ش��ود و از
تج��اوز به حقوق زن��ان بطور اعم
و قتل های ش��رافتی بطور اخص

جلوگیری شود.
قضاوت کردن درب��اره محدودیت
ه��ای اخالقی فرهنگ��ی و آداب و
س��نن کار عاقالنه ای نیست .ولی
یک چیز مس��لم است و آن اینکه
کس��انی که نس��بت به ای��ن امور
حساس��یت دارند نباید کشورهای
غربی را ب��رای س��کونت انتخاب
کنند؛ نمی ش��ود خ��ود از آزادی
های گوناگون سیاس��ی و مدنی و
غیره به��ره مند ش��د و در همان
ح��ال دیگ��ران را از اس��تفاده از
ابتدایی تری��ن آزادی های فردی
و امنیت ش��خصی ،ک��ه جزء جدا
نشدنی همان قوانین مدنی است،
محروم کرد و برای دیگران نسخه
اخالق نوشت.
البته وجود نُرم های اخالقی و نظم
و ترتی��ب در جامع��ه امر مطلوبی
است .ولی تکلیف متخلفین را باید
قانون تعیین کند ،نه انتقام گیری
ه��ای فردی که حاصل تعصبات و
گاهی نتیجه جنون آنی است.
-----------------

17

___ ___ www.paivand.ca

 سال  15شماره  10  910مرداد 1388

17 PAYVAND: Vol. 15  No.910  Août 01, 2009

با مدیریت

ا
ا نواع ک
ب
ا
ب
ها
نو
اع خو
ر
ش
های
خ
ایرانی وشمزه
باکیفی
ت عالی

د
ر
ق
ل
ب
NDG

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

مژده مژده بزودی

چلوکبابی یاس
با مجرب ترین آشپز ایرانی

>> حمیطی زیبا،
گرم و خانوادگی
>> کیرتینگ
یاس در خدمت
میهمانی های مشا

__________________________________

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine
)(NDG

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...

;; 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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

Tel.: (514) 483-0303

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

	• گریم و میک آپ عروس
همراه با تکنیک کاموفالژ

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

	• لوله کشی فاضالب ،شوفاژ
	• تعویض تانک آبگرمکن
	•( Degelبازکردن لوله های
یخزده)
با

بیمه و 6ماه ضمانت

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

RESIDENTIAL & COMMERCIAL

کارواش الگانت

>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959

سرویس«گرومینگ»حیوانات

اسپشیال ویژه تاکسی های
>> همه روزه

Inside & Outside

،کامپلت
تور شویی
رویس مو
امپو و...
س
ش
وکسینگ،
__________________________________
داخل،
Elegant Carwash

با مدیریت ایرانی

398 st Jacques W.
Lachine, QC H8R 1E8

ساعات کار:

هر روز هفته از ساعت  7ونیم
صبح تا  6بعدازظهر

Tel.: (514) 366-4050
Tel.: (514) 577-1450

>> 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!

--------->> تلفن514-799-8330 :

Professional Grooming

Elegant Carwash
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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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>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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

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

ژاله حافظی

دکتر علی شفیعی
جراح دندانپزشک

فارغ التحصیل 1981
دانشگاه تهران
با  27سال سابقه
- Licenced in
California
- member of National
board of America
- member of Associaton des Chirurgiens
Dentists du Quebc

Open week-ends
& evenings
>> Financing
Available

پروفسورپرویزقدیریان

____________
Jaleh Hafezi

207-9000
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منتشر شد:جـلدهای  1و 2
از  7جلد

Clinique Dentaire PEARL

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

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

________________________
4531 Boul Des Sources
ما به کیفیت می اندیشیم؛

اعتماد شما افتخار ماست

نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

در ونکوور با کتابفروشی نیما متاس بگیریدEPIDEMIO SEARCH INC. :
5850 RUE DE SEIGNE
Tel.: (604) 904-0821
ST- LEONARD, QUEBEC
در مراکز فروش معتبر سراسر کانادا و آمریکای
HIP 1G8
FAX: (514) 323-2174
شمالی و یا با نشانی زیر متاس بگیرید:
Email:
epidemiosearch@yahoo.com 1-888-655-7282

>> پیک نیک بزرگ بنیاد نیما آنگرینیون :یکشنبه  2آگوست

فروشگاه و قصابی ایرانی

رض�ا

BOUCHERIE ET
GRILLADES/ BBQ
REZA

گوشت های تازه با ذبح اسالمی
و بانازل ترین قیمت

½ ½مرغ
½ ½گاو
½ ½گوساله
½ ½گوسفند
«در وست آیلند»

انوا
با ذ ع کباب
غال
چوبی

Vian
de
H /Meat

ala

l

 سفارشاتتلفنیپذیرفتهمیشود.

 باسفارش دو روز قبل گوشت ها ،به ما امکان
دهید تا گوشت تازه تری خدمت تان ارائه شود.

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

Tel.: 514-305-2130
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ایران درتبوتابحتوالت...

چه
نیاز به

دمشن؟!
شهباز خنعی
snak1@live.ca

 22جوالی 2009
>> هفت�ه ای س�نگین
گذش�ت .س��نگین و رنگین.
س��نگین چون که رویداد اصلی
آن ،نم��از جمعه  26تیر ماه ،به
وزن خیزش و رس��تاخیز مردم
ای��ران در دنیا اف��زود و رنگین
زیرا جنبش��ی که با رنگ س��بز
نماد امید به تغییر شکل گرفت
و س��رخی خ��ون صده��ا ندا و
س��هراب به آن افزوده ش��د ،به
رنگین کم��ان زیبایی از درایت،
هوشمندی ،نکته سنجی ،برنایی
و رعنایی تبدیل شد که می رود
تا آزادی خواهان و زیبا پرستان
دنیا را از مرحله کنونی تحسین
و اعجاب عب��ور داده و به وادی
شیدایی و دلباختگی بکشاند!
ش��یدایی و دلباختگی که مانند
آن را کمتر می توان نس��بت به
جنبش ه��ای رهای��ی بخش و
آزادی خواهان��ه دهه ها و حتی
قرن اخیر س��راغ ک��رد و نمونه
ای از آن ن��ام گ��ذاری ش��نبه
همین هفته 3 ،ام��رداد ماه ،به
عنوان روز جهانی پش��تیبانی از
خیزش و رس��تاخیز مردم ایران
اس��ت .این "کمتر" را نه از سر
اغراق و گزاف گویی ،بل از روی
آگاه��ی از چندوچ��ون جنبش
هایی چون انقالب اکتبر 1917
روس��یه ،اس��تقالل هن��د ،ملی
ش��دن صنعت نفت ایران ،ملی
شدن کانال س��ویز ،جنگ های
اس��تقالل الجزایر ،به��ار پراگ،

همبستگی لهس��تان ،مبارزه با
تبعیض نژادی آفریقای جنوبی،
میدان تیانانمن پکن ،فروریزی
دیوار برلین و ...می گویم.
در رابط��ه ب��ا این ش��یدایی و
دلباختگی ،از میان رمز و رازها
و "هزار نکته باریک تر ز مو"ی
نهفته در آن ،شاید اشاره به یک
نکته خالی
از لط��ف
نباش��د و
آن حض��ور
چشمگیر ،
اگ��ر ن��ه
غا ل��ب ،
دخت��ران و
زنان در این خیزش و رستاخیز
مردمی و رویارویی دالورانه شان
با نیروهای ددمنش و جنایتکار
سرکوب است .از آنجا که زنان
و دختران ،به مقتضای طبیعت
دلرب��ای خود،رم��ز و رازه��ای
دلب��ری و دلربای��ی را به مراتب
بهت��ر و بیش��تر از م��ردان می
دانند ،شاید همین خود یکی از
دلیل های شیدایی و دلباختگی
جهانی به خیزش و رس��تاخیز
مردم ایران باشد.
ب��ه هر حال ،هفت��ه با حدس و
گمانه زنی در ب��اره چندوچون
محت��وای خطبه های هاش��می
رفس��نجانی در نماز جمعه آغاز
ش��د .اصالح طلبان حکومتی،
که خود را چون ورشکس��تگان
به تقصی��ر در آس��تانه نابودی
م��ی دیدند و م��ی بینند ،همه
ت��ه مانده دارایی سیاس��ی خود
را روی هاشمی رفسنجانی ،که
ازخودش��ان نیز ورشکسته تر و
پرتقصیرتر اس��ت ،داو گذاشتند
و برای یافت��ن یک روزن نجات
ب��ه او امی��دی آمیخت��ه به بیم
بس��تند" .آمیخته به بیم" زیرا
بخوبی می دانستند و می دانند
که این استاد اعظم معامله گری
سیاسی ،اگر سودی ببیند ،حتی
مادر خود را نیز می فروشد!
مردم نیز با هدف هایی متفاوت،
به شکلی بی نظیر خود را برای

حضور در این نماز جمعه آماده
کردن��د .س��رانجام روز موعود
فرارس��ید و هاشمی رفسنجانی
در فضایی که خبرگزاری فارس
ش��مار مخالفان در آن را 700
نف��ر ،روزنام��ه کیه��ان  4تا 5
هزار نفر ،ش��هرداری تهران یک
میلیون نفر و رس��انه های بین
الملل��ی یک و نیم تا دو میلیون
نفر برآورد کردند ،به ایراد خطبه
پرداخت.
محتوای خطبه ها نه فقط مورد
قب��ول ،که فراتر از ح��د انتظار
اص�لاح طلب��ان حکومتی بود و
با تمجید و تحس��ین آنان روبرو
شد .در این خطبه ها ،هاشمی
رفس��نجانی ضم��ن تاکی��د بر
ضرورت مردمی بودن جمهوری
اسالمی ،گفت:
" ...م��ا بای��د به گونه ای
عمل کنی��م و فضای��ی بوجود
آوریم که همه اط��راف بتوانند
آنجا حرفش��ان را بزنند ...البته
کار عمده در این زمینه مربوط
به صدا و سیماست".
" ...الزم نیس��ت در ای��نشرایط ما افرادی را به این نامی
که االن اس��ت در زندان داشته
باش��یم .اجازه بدهی��م این ها
بیاین��د و ب��ه خانواده هایش��ان
برسند".
" ...ب��ا آس��یب دی��دگانحوادث��ی ک��ه اتف��اق افت��اده
هم��دردی و دلجوی��ی ش��ود.
آنهایی که عزادارند ،هم به آنها
تسلیت بدهیم و هم دل آنها را
دوباره به نظام نزدیک کنیم".
" ...مراجع ما که همیش��هپش��تیبان و حقیقتا بدون توقع
در حوزه های علمیه در خدمت
بودن��د ،چرا باید بعض��ی از آنها
برنجند؟".
" ...اگ��ر انش��االله بتوانی��مای��ن یکپارچگی را فراهم کنیم،
امیدوارم این خطبه نماز جمعه
ش��روع تحولی درآینده باشد و
بتوانیم از این مش��کلی که می
شود متاسفانه اسم بحران روی
آن گذاش��ت ،ب��ه خوب��ی عبور
کنیم و دوباره ش��اهد همدلی،
همرزم��ی و همراه��ی و رقابت
س��الم ،و ه��ر ک��س را م��ردم
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باور مکن!

خواستند ،باشیم".
س��خنان هاش��می
رفس��نجانی حت��ی با
کف مطالبات خیزش مردمی،
که در شعارهایشان بازتاب می
یابد ،فاصله بسیار دارد .حتی
خانم ش��یرین عب��ادی ،که از
نظ��ر فکری به اص�لاح طلبان
نزدیک اس��ت ،نیز به این امر
اذعان دارد:
"رفس��نجانی انتقادات��ی کرد،
اما این انتقادات کامل و کافی
نبود .او فقط نیمی از واقعیت
را بیان کرد .او باید صریح تر
حرف می زد".
(مصاحبه با اشپیگل 20 ،جوالی).

ف��زون برای��ن ،حتی ش��نیدن
همین س��خنان نی��ز از زبان او
شگفت انگیزاست.
زیربنای آنچه که امروز در ایران
می گذرد و ب��ه آن نام "کودتا"
داده ش��ده را همین هاش��می
رفسنجانی پایه گذارد.
او ب��ود که چند س��ال پیش با
نظریه:
"ب��ا  15و حت��ی  10درصد از
رای مردم نیز می شود حکومت
کرد" پایه نظری این "کودتا" را
بنا کرد و بنابراین امروز آخرین
کسی است که حق دارد درباره
مردم��ی بودن حکومت در صدر
اس�لام حدی��ث و روایت نقل یا
جعل کن��د ،حتی اگ��ر اصالح
طلبان حکومتی از زور پسی به
دام��ن قبای او بیاویزند و یا قلم
به مزدانی ک��ه پیش از این نیز
به او لقب "س��ردار س��ازندگی"
دادن��د ،بکوش��ند با ش��امورتی
بازی از او ی��ک "قهرمان ملی"
بسازند!
انتظ��ار اصالح طلب��ان این بود
که پس از خطبه های هاش��می
رفسنجانی ،در جبهه ولی مطلقه
فقیه نرمش و انعطافی مشاهده
ش��ود که بتوان از آن به عنوان
مواد اولیه برای تقس��یم قدرت،
که اصالح طلبان بسیار نیازمند
و تش��نه آن هس��تند ،استفاده
کرد.
سید محمد خاتمی ،که در نماز
جمع��ه حضور نیافت��ه بود ،روز
یکشنبه  28تیرماه گفت:

"توصی��ه ه��ای آقای هاش��می
حداقل هایی است که می تواند
فضای عمومی را تلطیف کرده و
اعتماد از دست رفته را برگرداند
و من در اینجا نکته ای را اضافه
می کنم و به صراحت می گویم
راه برون رف��ت از بحران فعلی،
ات��کا به آرای م��ردم و برگزاری
رفراندوم قانونی اس��ت ...باید از
مردم پرس��ید آیا وضعیت پیش
آم��ده مطل��وب اس��ت و از آن
راضی هس��تند؟ اگ��ر اکثریت
مردم این وضع را قبول داش��ته
باشند ما تسلیم هستیم"!
کاش ای��ن رهبر ش��جاع جبهه
اصالح��ات ،که آنق��در جرات و
جس��ارت یافته که ه��م "نکته
ای را اضاف��ه" کن��د و ه��م "به
صراح��ت راه ب��رون رف��ت از
بح��ران" را بگوی��د ،زحمت می
کش��ید و توضیح می داد که در
چه حال��ت و وضعیتی ایش��ان
"تسلیم" نخواهد بود؟! با قیاس
ب��ر گذش��ته ،می ت��وان به این
پرسش برای آینده پاسخ داد!
واکن��ش جبه��ه والی��ت ب��ه
پیش��نهادهای "خیرخواهان��ه"
هاش��می رفسنجانی "مطلقه" و
تحقیرآمیز بود .روز ش��نبه 27
تیرماه ،آی��ت الله محمد یزدی،
رییس پیش��ین ق��وه قضاییه و
نای��ب رییس مجل��س خبرگان
پاش��نه دهان��ش را کش��ید و با
{>> ادامه در صفحه}28 :

وصیت نامه آریل دورفمن
ترجمه :باقر مومنی
_________________________
برای سهراب ،شیوا نظرآهاری ،نیمانحوی،
علی وفقی ،پیام حیدرقزوینی ،عبدالله
مومنی ،مهساامرآبادی ،مسعودباستانی...
برای بندیان زیر شکنجه
_________________________
وقتی به تو می گویند
که من در زندان نیستم
باور مکن!
باید روزی این را اعتراف کنند!
وقتی به تو می گویند
که من آزاد شده ام
باور مکن!
روزی باید اعتراف کنند که دروغ گفته اند
وقتی به تو می گویند
که من به خودم خیانت کرده ام
باور مکن!
روزی باید اعتراف کنند که من به حزبم
وفادار بوده ام
وقتی به تو می گویند که من در فرانسه
بوده ام
باور مکن!
باور مکن،
وقتی به تو نشان می دهند شناسنامه ی
جعلی مرا
باور مکن!
باور مکن،
وقتی که به تو نشان می دهند
تصویر جنازه ی مرا.
باور مکن
وقتی به تو می گویند که ماه ،ماه است
که این صدای من است بر نوار
که این امضای من است بر کاغذ
اگر به تو بگویند که یک درخت ،درخت
نیست
باور مکن!
باور مکن هیچ چیز را
از هر آنچه به تو می گویند.
هیچ را از آنچه به تو قول می دهند
هیچ چیز را از آنچه به تو نشان می دهند.
و سرانجام روزی می رسد
که از تو می خواهند بیایی
جنازه ی مرا شناسایی کنی
و تو در پیش روی خویش مرا می بینی
و صدایی به تو می گوید:
او از شکنجه جان به در برده است،
او مرده است!
وقتی که به تو می گویند
که من
به تمامی،
مطلقا
برای همیشه مرده ام ...
باور مکن!
باور مکن!
باور مکن!

آب انار
طبیعی،
بدون شکر

3/99

ایتالیایی5/99 :
ی

روغن زیتون عال

W Wپنیر لیقوان
کم منک و کم چربی
W Wسبزی
سرخ شده قرمه سبزی
WW
بادمجان سرخ شده
W Wمواد فسنجان
W Wخاویار بادمجان

>> محل فروش
برجنهای لعل کیال

حـــــالل

محصو
الت ساناز
بی
سکوئیت م
ا
د
ر
:
و
ی
ت
ا
نا
لوبیا
سبز (برای
لوبیاپلو)

Í Íدوغ مشکی رسید:
درسه نوع :ساده ،نعناعی،ترکمن
Í Íدوغ اروند رسید
Í Íشربت مخصوص تابستان
Í Íشربتسکنجبین
Í Íشربت البالو گوارای وجود
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل از شمال
Í Íکباب کوبیده مخصوص سن لوران
Í Íاقالم باربیکیو:
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب ،ریب
Í Íدل و جگر و گوسفند
Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر،
چه ،زبان
کله ،پا
Í Íشامپوهای طبیعی ایران:
ی گوسفند
و سیراب
Í Íسدر ،زیتون ،حنا ،بابونه
ست
موجود ا

سالمی
ذبح ا

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی
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در جهنم کهریزک...
{>> ادامه از صفحه}3 :
نزدی��ک 48س��اعت چی��زی به ما
ندادند .بعد از آن فقط نان دادند .نان
لواش بیات چن��د روز مانده .از همه
س��خت تر این بود که آب نداشتیم.
آب را از زیر در می ریختند روی کف
کانتینر تا لیس بزنیم .ما هم قسمتی
را آم��اده کردیم تا آب در آنجا جمع
بشود .جایی که کمتر جای پا روی
آن وجود داشت .اما همان جا هم روز
بعد آلوده تر شد و موقع کتک زدن
بعدی ،به کثافت کشیده شد.
یعن�ی در ای�ن م�دت فقط نان
خوردید؟
نه .گاهی اوقات به اصطالح شیر هم
می دادند که درآن کلی آب ریخته
بودن��د .گاه��ی وقت ها هم س��یب
زمینی می دادند.
از شما چه می خواستند؟
هیچ .فقط کتک م��ی زدند .هر روز
چند نوبت .خیلی اوقات شب ها هم
می آمدند و می زدند.
بقیه مدت روز چه می کردید؟
هیچی .از این صبح تا صبح بعد در
این به اصطالح س��لول های کثیف
بودیم .ج��ا انقدر تنگ بود که تکان
نمی توانس��تیم بخوریم ،آن هم در
حالیکه همه خونین ومالین بودیم.
برای خواب هم نه پتو وجودداش��ت
ون��ه بال��ش .زندانی��ان روی پاهای
یکدیگر می خوابیدند.
درطول روز چندبار برای گردش
و هواخوری بیرون می رفتید؟
گفت��م که اصال بی��رون نمی بردند.
محوط��ه آنجا خیل��ی کوچک بود
وتع��داد زیاد .فقط یک س��وراخ ،به
اندازه یک وجب باالی س��قف بلند
بازداشتگاه محل نگهداری ما وجود

داش��ت که فقط از ن��ور آن متوجه
زمان می شدیم.

گروگانگی��ری و خدع��ه و فریب،
فع��االن سیاس��ی را ب��ه زن��دان
انداختن��د ،م��ردم بتوانن��د به آن
ذخیره های ب��زرگ خود (مراجع
دین��ی) مراجع��ه کنن��د و ح��ق
خواهی کنن��د .بنابراین االن دیگر
میانه روی و سیاس��ت نعل و میخ
جواب قان��ع کننده ای برای مردم
نیس��ت .اینجا دعوا ،دع��وای بین
خیانت و امانت است .دعوای میان
حق و باطل اس��ت .صحنه ،صحنه
جنگ حس��ینی و یزیدی است و
میانداری و ماندن در وسط این دو
ارزشی ندارد .مراجع و شخصیتها
باید حسینی باشند وگرنه یزیدی
هستند .حتی وقتی سکوت کنند
و ظاهرا" دخالتی در وحشی گری
کودتاچیان ندارن��د ،باید بدانند از
دید مردم ،همین سکوت و انفعال
مراجع خاموش ،ب��ه نوعی کمک
و تأیید کودتاچیان محس��وب می
شود و باید این مراجع خاموش را
شناخت و از پرداخت وجوه شرعی
مثل خمس و زکات و کفاره تحریم
کرد ت��ا بدانن��د مردم ب��رای این
روزهای مبادا و حس��اس ،به این
مراجع نیاز دارند نه برای سروری
و بزرگ��ی ک��ردن و ب��ی خاصیت
بودنش��ان! هرچند همی��ن اندازه
دف��اع آقای رفس��نجانی از حقوق
ملت جای تحسین دارد و انشاءالله
با صراحت بیشتری سخن خواهند
گفت و باید ب��ا لحن ایرانی بگویم
تا همینجا هم دم آقای هاش��می
رفسنجانی گرم!»
همچنین اشاراتی داشتم به بلوای
تبلیغات��ی ص��دا و س��یما و نام��ه

کسی کشته شد؟
از میان افراد ات��اق ما نه .اما در اتاق
های دیگر چ��را .خیلی از این هایی
که خبر فوت شان را به تازگی اعالم
می کنند ،مدت ها قبل جان شان را
از دست داده بودند .یعنی بین کشته
شدن و اعالم فوت آنها به خانواده ها
چند روز طول می کشد.

شکنجه دیگری هم بود؟
بله؛ بسیاری را برای ساعات طوالنی
آویزان کرده بودند .خیلی ها را فقط
کتک می زدند و این بهترین قسمت
ب��ود .ع��ده ای را در انفرادی ها نگه
می داشتند .دست و پای خیلی ها
را در قیر داغ می س��وزاندند .دندان
خیلی ها در این مدت شکسته شد.
بیشتر کسانی که به کهریزک رفته
اند دندان س��الم ندارند .کم س��ن و
س��ال ها را برای اعدام به پای چوبه
دار می بردند ،طن��اب را دور گردن
آنها می انداختند ودوباره پائین می
آوردن��د .بچه ها م��ی مردند و زنده
می شدند اما آنها در همان حال هم
کتک می زدند و فحش های ناموسی
بسیار زشتی می دادند .زندانیانی که
ق��وی تر بودند از هم��ان اندک غذا
هم محروم بودند و بیش��تر وقت در
کانتینر می ماندند آن هم در حالیکه
موش های زیادی را در سوله ها رها
کرده بودند و...

هنگام آزادی به شما چه گفتند؟
چی��زی نگفتند .از ما تعهد گرفتند.
بع��د عکس گرفتند .اثر انگش��ت و
جزئیات افراد خانواده ،محل سکونت
زندانی و افراد درجه یک خانواده .بعد
ما را رها کردند.

و چ�ی؟ آی�ا تجاوز ه�م در کار
بود؟
متاسفانه بدترین قسمت شکنجه ها
همین بود .کس��انی را که آرام تر و
جوان تر بودند مورد تجاوز قرار می
دادند .ما مرتب فریادهای این بچه ها
را می شنیدیم.

االن وضعی�ت جس�مانی ت�ان
چگونه است؟
تحت درمان هستم .دنده های سمت
راستم شکس��ته و همینطور دندان
هایم .گوش چپم دچار افت شنوایی
ش��ده ولی در مجموع خوب هستم.
زنده ام.

شما به چشم خودتان دیدید؟
بل��ه 3 .نفر از هم س��لولی های من
برایش��ان پیش آمد .هر سه زیر 22
س��ال داشتند .اینها را روزی یک بار
می بردند .البته پ��س از آن آمپول
هایی به آنه��ا تزریق می کردند که
استراحتکنند!

آیا باز ه�م به تظاهرات خواهید
رفت؟
معلوم است؛ دارم خودم را برای سه
مراسم آماده می کنم .اول چهلم ندا
آقاس��لطان .دوم مراسم تنفیذ آقای
رییس جمهور و سوم تحلیف او.
_________________
■

آیا از آنها خبری دارید؟

ایران :در کوچه های وحشت و مرگ...
{>> ادامه از صفحه}8 :

بله .آزاد شدند.

احمقانه احمدی ن��ژاد به دبیرکل
س��ازمان ملل ک��ه از ح��ق خانم
مصری ک��ه در دادگاهی در آلمان
بدست فردی «غیردولتی» کشته
شده و حاال مقامات نظام سرکوبگر
و آدمکش جمهوری اسالمی ،برای
بدنام کردن دولت آلمان و غرب و
برای پنهان ک��ردن جنایات اخیر،
این حادثه طبیعی را تبدیل کرده
اند به پیراهن عثمان «نقض حقوق
مسلمانان» و «سرکوب حجاب در
غ��رب!» و در بوق و کرنا کرده اند
و مثل یک «کاس��ه داغتر از آش»
خونخواه آن خانم ش��ده اند! گفتم
بچه های نوگل و
در ش��رایطی که ّ
معصوم ما را بیرحمانه می کشند و
جسدشان را هم مخفی می کنند
و به خان��واده ها اج��ازه برگزاری
مراسم ترحیم فرزندانشان را نمی
دهند ،و در حالی که جسد صدها
قربانی و ناپدید ش��دگان بی شمار
دیگ��ر را مخفی کرده ان��د و یا به
«مص��ادره جس��د قربانیان» تحت
عن��وان «بس��یجی ش��هید!» می
پردازن��د و ه��زاران ظلم و جنایت
دیگر به نام «دین» می کنند ،باید
بدانند کارهای خودش��ان بدترین
س��تم و ضربه را به مس��لمانان و
اس�لام زده و بدنامی بزرگی برای
اس�لام به بار آورده و می آورد .از
طرفی این فرافکنی و دفاع از حق
آن خانم مصری آنقدر ابلهانه است
که فقط ناش��ی از دستپاچه شدن
مقام��ات نظام از این بالیی اس��ت
که خودشان با دستان خود ،بدان
دچار شده اند .اگر به رأی میلیونها
مردم چنان خیانتی نمی کردند و
اگر اعتراض مسالمت آمیز و مدنی
مردم را با باتوم و گلوله پاسخ نمی
دادند ،ح��اال دچار چنین مخمصه

چرا؟
برای اینکه از فاصله بازداش��ت آنها
بگ��ذرد و بگوین��د که مث�لا فالنی
بازداش��ت بوده وزیر شکنجه نمرده
است .در حالیکه شکنجه ها به حدی
بود که بس��یاری از کش��ته شدگان
همان روزهای اول کشته شدند.

ای نبودن��د که بخواهند این
کش��تارها را «دعوای درون
خانوادگ��ی» بنامن��د ودنیا
را از «دخال��ت در ام��ور داخلی!»
پرهیز بدهن��د.و مجبور نبودند در
مقابل اعتراض برحق مردم جهان
به این جنایات ضدحقوق بش��ری
در ایران ،بدنبال «کش��ف!» اخبار
حادثه های��ی مثل قتل یک متهم
بدست شاکی در یک دادگاه غربی
بگردن��د و آن را پیراه��ن ُعثمان
کنند و «نقض حقوق بش��ر» را به
غربیها نس��بت بدهند تا سرپوش
و بهان��ه ای برای جنایتهای فجیع
اخی��ر درس��ت کنن��د! در همین
دادگاههای خودمان ،بارها و بارها
اینجور اتفاقات افتاده اما هیچکس
مثل مقامات نظام ،اینقدر گستاخ
نیس��ت ک��ه ای��ن اتفاق��ات را به
«جنگ صلیبی» و دعوای غرب با
تسری بدهد و
حجاب و مسلمانان ّ
فرافکنی کند.
هم حرف می زدم و هم از اطراف را
می پائیدم که خطری پیش نیاید.
خانواده را در منزل گذاشته بودم و
حاال ساندویچ فروش داشت اشاره
می کرد س��اندویچها حاضر شده
است .به او اش��اره کردم االن می
آیم و حرفهایم را تمام کردم.
برنام��ه تفس��یر خب��ر جمعه 26
تی��ر ،برای��م ش��بیه ی��ک «حمام
س��ونا» ش��ده بود .بدلیل استرس
و بازیگ��ری همزمان در نقش یک
شوهر کالفه و زن ذلیل(!) و تالش
برای «تمرک��ز روی موضوعات» و
حفظ تسلط روی حرفهایی که می
خواس��تم بزن��م و زدم ،کلی دچار
اف��ت قند خون ش��دم و حس��ابی
عرق ک��ردم .در حال��ی که ظرف
این یک م��اه اخیر حت��ی از بروز
احتماالت کوچ��ک هم جلوگیری
می کن��م ،ناگزیر ب��ودم به خاطر
آنتن دهی مناسب موبایل ،بروم به
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ترم پائیزی
کالس های رایگان فرانسوی

>>  7هفته :از 21سپتامبر تا  4دسامبر  11 :2009هفته
>> نامنویسی 3 :آگوست تا  4سپتامبر

مبتدی  2 ،1و 3متوسط1 :و 2پیشرفته 1 :و 2
2009 SUMMER

FREE FRENCH COURSE

■ زمان کالس ها:
صبح 9 :صبح تا 12
بعدازظهر 12/30 :تا 3/30
شبانه 6 :تا  9شب

Period: September 21 – December 4, 11 weeks

■  2یا  4روز در هفته
■ شرایط:
مهاجر ،سیتیزن کانادا ،پناهنده،
متقاضی پناهندگی و یا دارنده CSQ
و دارندگان ویزای 20

■ Levels:
Beginner1,2,•3, Intermediate 1•,2,• Advanced 1,2
■ Class Schedules:
Morning:9:00-12:00,
Afternoon:12:30-3:30,
Evening: 6:00-9:00,
2 to 4 times/a week
■ Condition:
Permanent residents,
Canadian citizens, CSQ holders,
Refuges, Applicants for refuge status,
Nannies with working visa 20

■ Registration:
From August 3 to September 4
_____________________
* Financial assistance to cover
daycare fees is provided if applicable.
_____________________________
For more information & Registration call

Tel.: (514) 481-6661 ext 201
Office hour: Mon-Fri: 9:00-17:00
La Centre Communautaire Coréenne de Montréal
3480 Décarie #201 Montreal, QC, H4A 3J5
or visit www.montrealkorean.com → Courses → Français

جایی داخل شهر که ممکن بود به
راحتی مورد س��ئوال مأموران قرار
بگی��رم و گیر بیفتم .ام��ا خداوند
مهربان ،هنوز ب��ه دعای این بنده
کوچک��ش لطف داش��ت و مانع از
بروز خطر شد.
از طرفی خیلی خوشحالم «هزینه»
دس��تگیری من روز ب��ه روز برای
نظ��ام کودتاچی ب��اال و باالتر می
رود .خیلی از دوس��تان را شبانه و
غافلگیرانه دستگیر کردند و برخی
را با گروگانگیری خانواده یا ربودن
از خیابان و بیمارس��تان مجبور به
تسلیم ساختند! عیسی سحرخیز
را ک��ه دو هفته بع��د از کودتا در
خف��ا ب��ود و ب��ا مصاحب��ه هایش
افش��اگری م��ی کرد ،ب��ا گروگان
گرفتن خانواده اش مجبور کردند
تا از مخفیگاهش در شمال بیرون
بیاید و خود را معرفی کند .سعید
حجاریان را از روی ویلچر به زندان
بردند و حاال دارند با دس��تگیری
(گروگانگیری) پسرش و بازجویی
غیرانس��انی از همس��رش ،او را به
«شکستن» و «اعتراف» به کارهای
نک��رده وادار م��ی کنن��د .ابراهیم
یزدی را از آی.س��ی.یو بیمارستان
بردند و بعد مجبور شدند رهایش
کنند .مهس��ا امرآبادی را با اینکه
باردار اس��ت به گروگان گرفتند تا
همسرش مسعود باستانی خود را
معرفی کند ،اما کودتاچیان چنان
ناجوانمرد هستند که با این وجود،
مهسا را هنوز آزاد نکرده اند و بیم
خطر جانی برای این مادر جوان و
جدی
جنین پا به ماهش ،بس��یار ّ
است .شادی صدر را همین جمعه
در خیابان با ضرب و شتم ربودند.
به��زاد نبوی را در ش��لوغی مقابل
خان��ه اش «شناس��ایی» کردند و
بردند.
من همه خانواده را از خانه بیرون
بردم و با تم��ام فامیل قطع رابطه

کرده ام ،تا هی��چ گروگانگیری یا
ُخدعه و نیرنگی برای دس��تگیریم
مؤثر نیفت��د .بنابراین برای گرفتن
من ،باید ش��هر به ش��هر بگردند و
بر خالف دستگیریهای آسان و فله
ای زندانیان ،برای گرفتن من باید
واقع��ا" کار کنند و ج��ان بِکنند و
متعددی
ردیابی های مختل��ف و ّ
بکنند ،وگرنه تا لحظه دستگیریم،
مثل اس��تخوانی در گلوی شخص
آق��ای خامنه ای و خ��اری در در
چشم احمدی نژاد و سایر مقامات
کودتاچ��ی ،تیز و بُرن��ده باقی می
مانم و می نویسم و حرف می زنم
و روش��نگری می کنم .گاهی فکر
می کنم ش��اید من به عنوان بنده
کوچک خدا ،مصداق همان «حشره
کوچکی» باشم که با فرمان الهی،
در بین��ی «فرعون» رفت و با تمام
اُبُهتش ،او را یک حشره «هالک»
کرد .کس��ی چ��ه میداند؟ ش��اید
تقدیر چنین باش��د که این لطف
اله��ی نصیب این بن��ده کوچکش
شود که این فرعونهای زمانه را به
هالکت برساند .فرعونیان مغرور و
مس��تکبری که بارها مردم ما را به
«حش��رات» تشبیه کرده اند  ،و با
هلی کوپتر روی جمعیت معترض
م��واد ش��یمیایی ریختن��د تا این
حشرات و خس و خاشاک را یکجا
بکشند ،حاال شب و روز باید مانند
فرع��ون ،از خطر یک��ی از همین
حشرات کابوس ببینند و وحشت
زده باشند( .آیت الله خزعلی:روی
ش��ما مخالفان د.د.ت می زنیم! به
مطلب «ما حش��رات» در آرش��یو
وبالگ مراجعه کنید)
قبال" هم گفته ام تا توان دارم ،سعی
می کنم اینقدر هزینه دستگیریم
را باال می برم ت��ا حداقل کمی از
راحتی دستگیری ش��بانه فعاالن
و بازداش��تهای فله ای معترضان و
ربودن دوس��تان و شکنجه زندانی

ها جبران شود .حق را می نویسم
و م��ی گویم تا ببینی��م خدا پرده
های نامرئی حجابش را تا چه وقت
میان م��ا و گرگهای جس��تجوگر
امنیتی ق��رار خواهد داد و تا کی،
مان��ع دس��تگیری ما می ش��ود؟
با اینک��ه به موفقی��ت ملت ایران
خوش بین و امیدوارم ،اما شخصا"
از این مبارزه ،هیچ حس��ابی برای
آینده خود یا رسیدن به موقعیتی
در روزهای «ایران آزاد» باز نکرده
و نم��ی کنم .به عبارت��ی با اینکه
مطمئنم مردم پیروز خواهند شد،
اما باور کنید یا نکنید ،خود را برای
«بی��ان حقیقت» ،آم��اده بدترین
و تلختری��ن عقوبتها و ش��کنجه و
مرگ کرده ام .حقیقت جالب این
اس��ت که از وقتی از «جان» خود
گذش��تم و به این ک��وچ اجباری
و تأثیرگ��ذاری و نوش��تن و بیان
حقانیت مردم پرداختم ،بیشتر از
گذش��ته به مال و مقام و شهرت و
«محاسبه گری» و «من خودم» بی
میل و رغبت شده ام .حاال «حس
مرگ» م��را آزاده و حقیقت گو و
بی چشمداش��ت به مادیات کرده
و این حس ،یعنی نداش��تن حسی
زیباس��ت .توصیه می کنم تجربه
اش کنی��د .االن تنه��ا چیزی که
مرا خوش��حال می کند ،قدم های
کوچک و پیوسته و حرکتهای روز
به روزی اس��ت که داریم به سمت
احقاق مطالبات معوقه و سی ساله
ملت ایران بر می داریم .دلخوشم
ذره حرکتمان به س��وی
ذره ّ
ب��ه ّ
مجازات جنایتکاران و کودتاچیان
و غاصبان .به س��وی آزادی ایران
عزیز.
پس تا نفس دارم ،از چهره زش��ت
این نظام غیرمشروع و غیر اسالمی
ب��ه رهبری آق��ای خامنه
ای ،پ��رده بر م��ی دارم و
همچنان با «درد و س��وز
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Agent immobilier affilié
Conseiller en financement hypothécaire

Purchase of a home
Renewal
Refinancing
Pre-authorization

آرش کیانی

متخصص

MARYMOUNT ADULT CENTR
5785 Parkhaven Ave., Côte St. Luc,
Québec, H4W 1X8
Tel: (514) 488-8203

)► Plamondon Metro Station, Bus 161 (Van Horne
)► Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish
)►Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster

		
		
		

کالسهای • :انگلیسی مقدماتی • پیش متوسطه• متوسطه
• فرانسوی زبان دوم
کالسهای انگلیسی مقدماتی ،پیش متوسطه  ،آکادمیک (سیکل اول):

 8:40صبح :تا  12:40دوشنبه تا جمعه ( 20ساعت در هفته)
دوشنبه تا جمعه ( 15ساعت در هفته)
 1تا  4بعدازظهر،

کالسهای فرانسوی زبان دوم:
ابتدایی 9 :صبح :تا  ،11دوشنبه تا جمعه ( 10ساعت در هفته)
متوسطه 11 :تا  1بعدازظهر ،دوشنبه تا جمعه ( 10ساعت در هفته)
کالسهای انگلیسی مقدماتی ،پیش متوسطه  ،آکادمیک (سیکل اول)-

فرانسوی زبان دوم:
 6:30تا  9:30شب ،دوشنبه و چهارشنبه ( 6ساعت در هفته)

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

■ هزینه نامنویسی 30 :دالر نامنویسی  +هزینه کتابها*
* هزینه کتابها بستگی به سطح کالس ها دارد:
از  35تا  77دالر برای کالس های تمام وقت؛
از 35تا  45دالر برای کالس های پاره وقت
---------------------------------------------------* توجه :هزینه ها پیش از شروع کالس ها باید تماما پرداخت شوند .چک پذیرفته نمی شود.
■ زمان نامنویسی:

 11و 17 - 12و  24 - 18و  25ماه آگوست  ،2009از 9 :صبح تا  1بعدازظهر
 17 - 12و  24ماه آگوست  ، 2009از  6 :بعدازظهر تا  9شب

 15 y yسال سابقه در
 y yکوتاه کرد ن مو
 y yاپیالسیون
 y yماکیاژ
 y yرنگ
 y yفر
 y yهایالیت

انواع

TRENDS:
4 Place Du Commerce
Nun’s Island

(514) 482-3477

کلچهاشنی ها
ک
ب
اب
زیتو
و
ر
بادمجن پر ده
ا
ماس نبرانی
ساالت و خیار
د

با کیفیت
و به استثنائی
ا
ی مناسب

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

■ مدارک مورد نیاز:

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

_______________________________

 چنانچه متولد کانادا هستید ،باید شناسنامه کبکی یا کانادایی خود را همراه داشته باشید. چنانچه محل تولد شما خارج از کانادا باشد ،به یکی از مدارک زیر نیاز است:کارت سیتی زنی کانادایی( ،)1ویزای اقامت دایم اداره مهاجرت( )2و یا قبولی کبک( )3یا پاسپورت کانادایی
 برای دیگر موارد الزم است مدرک اقامت دایم و یا ویزای خود را همراه داشته باشید.بعالوه :ترجمه شناسنامه ایرانی

برای آگاهی بیشتر می توانید
با شماره تلفن زیر متاس بگیرید:
)514( 488-8203

ترندز

اهای محلی گیالن
غذ

“Special Bus 162” from Villa Maria Metro Station to Marymount Adult Centre
Daily shuttle service directly to Marymount, and back, as follows:
8:10 a.m. departure from Villa Maria to Marymount Centre
12:50 p.m. departure from Marymount Centre to Villa Maria
6:00 p.m. departure from Villa Maria to Marymount Centre
9:35 p.m. departure from Marymount Centre to Villa Maria

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

Fax : (514) 287-9751
Courriel: akiani@multi-prets.com

رستوران گیالن

TRANSPORTATION:

--------------------------------------------------- هزینه نامنویسی مسترد نخواهد شد ،مگر آن که آموزشگاه کالسها را لغو کند .هزینه کتابها فقط با ارایه رسیداصلی آنها مسترد می شود .چنانچه تعداد دانشجویان به حد نصاب نرسد ،این مرکز حق خود میداند کالسها را
منقضی و یا تاریخ شروع کالسها را تغییر دهد.

Tél.:
(514) 967-7269

آرا
ی
ش
گ
رمجرب :سالن آرایش
خا
من
م
ه
یا

شروع کالسهای تمام وقت 31 :آگوست 2009
شروع کالسهای نیمه وقت 2 :سپتامبر 2009

1) Canadian Citizenship Card
)2) Permanent Resident Card OR IMM 1000 (Permanent Resident Visa
)3) Confirmation of Permanent Residency (IMM-5292 or IMM-5909
)Quebec Selection Certificate (Category R8 or Category RA

_________________
14, Place du Commerce,
bur. 600
Île-des-Sœurs (Verdun),
Québec H3E 1T5

وام مسکن

در خدمت هموطنان گرامی
مشاوره با ما به سود شماست!

•
•
•
•

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

)514-807-8747
و امید» به یاد ش��هدا
و زندانی��ان و خانواده
های س��تمدیده ،به ی��اد غریبی
مردم ایران ،که از انقالب سال 57
چه می خواستند و چه نصیبشان
شد ،می نویسم .تا ببینیم خداوند
چه وقت ب��ه وعده خود عمل می
کند که فرمود« :ان الله الیغیر ما
بقوم ،حتی یغیروا ما بانفسهم»
با خدای��م نجوا می کن��م :خدایا!
ح��اال ک��ه این م��ردم ،پ��ا پیش
گذاش��ته اند و با اه��دای خون و
ج��ان خود ،خواه��ان تغییر وضع
خود هس��تند ،تو نیز به وعده ات
عمل کن و بس��اط ظلم و جنایت
و فریب نظام والی��ی(!) را در هم

بپیچ��ان .م��ا هم تا زن��ده ایم ،به
وظیفه ها و سهم های خود عمل
می کنیم تا بدانی ش��رط «حتی
یغیروا ما بانفسهم» را اجابت کرده
ایم .هر کداممان ب��ه نحوی مایه
م��ی گذاریم و هزین��ه می دهیم
تا حقانی��ت این مل��ت مظلوم را
اثبات کنیم و حقوق پایمال شده
این مردم ش��ریف را احیاء کنیم.
ت��و نیز ما را تنها نگ��ذار و یارمان
باش«.سبزی» حرکت مدنی ما را
به «سرخی» خون عزیزانمان و به
«سیاهی» ماتم فرزندانمان آغشته
کردند .تو «سپیدی امید و وحدت
و یکدلی» را از مردم ما دریغ نکن
و یاریمان کن تا نگذاریم ظلمشان

بیش از این پای��دار بماند .اگرچه
ما هن��وز آواره در وطنیم ،اما زیر
آس��مان آبی و فراخ تو ،در امنیت
هس��تیم .یارمان ب��اش .یار همه
مان.
من چه «سبزم» امروز!
وچه اندازه تنم هشیار است!
نکند اندوهی،
سر رسد از پس کوه!
در گلستانه
چه بوی علفی می آید!
من در این آبادی،
پی چیزی می گردم!
پی خوابی شاید...
________________
■
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گوناگون...

عروقی است.
در صورت��ی كه نمك ب��ه مقدار
مناس��ب مصرف شود و كلیه ها
هم سالم و دارای عملكرد خوب
باشند نمك مازاد بر نـیاز بدن به
راحتی از راه كلیه ها و از طریق
ادرار دفع می شود.
اما در صورت اختالل در كاركرد
كلیه ها یا یكی از سیس��تم های
مربوط به دفع نمك اضافی بدن،
نم��ك مصرف��ی اضاف��ی موجب
تجمع آب در بدن می ش��ود كه
نتیج��ه آن ،ورم عمومی و یا در
قسمت هایی از بدن خواهد بود.
نم��ك به مقدار محدود مورد نیاز
بدن اس��ت و باید حتما" مصرف
ش��ود .به طور مث��ال در هنگام
اس��هال و اس��تفراغ و یا فعالیت
ش��دید بدنی در گرما با مصرف
كمی نم��ك می توان امالح از دس��ت
رفته را جبران كرد.
برای ساخته شدن اسید معده هم نمك
الزم اس��ت .وقتی اسید معده كم شود
هضم غذا به خوبی صورت نمی گیرد.
همچنین میكروب های مضر در معده
و سیستم گوارش رشد می كند.

توصیه هایی
برای مصرف
صحیح منک

نم��ك یك��ی از م��واد مورد نی��از برای
سوخت و س��از بدن ،انتقال پیام های
عصبی و كارك��رد صحیح عضالت در
ب��دن اس��ت .در حال حاض��ر مصرف
نمك ك��ه خصوصا"در غذاه��ای آماده
به میزان زیاد مورد اس��تفاده قرار می
گیرد .توصیه می ش��ود روزانه حداكثر
 2-3گرم نمك مصرف شود.
مصــ��رف زیاد نمك و غذاهای ش��ور،
یك��ی از عوام��ل موث��ر در افزای��ش
فشارخون و بروز بیماری های قلبی و

مواد الزم برای
سالمت موهای
مشا

زمان��ی که صحبت از س�لامت مو می
ش��ود  ،نوع رژیم غذایی نقش موثری
دارد و تنه��ا

برای پیشگیری از فشارخون باال و
بیم�اری های قلبی به نكات تغذیه
ای مرتبط با نمك زیر توجه كنید:
 هن��گام طبخ غ��ذا از مق��دار نمك
كمتری استفاده كنید.
 سرسفره از نمكدان استفاده نكنید.
 غذاهای كنس��رو شده و بسیاری از
شامپو و سایر مواد آرایشی و بهداشتی
کافی نیست ،بلکه حفظ پاکیزگی مو و
تغذیه مناسب آن نیز الزم است.
تغذیه س��الم کمک می کند سلولهای
سالم و قوی تری در سراسر بدن تولید
ش��ود .رژیم غذایی سرشار از پروتئین
ه��ا و آهن می توان��د کیفیت مو را به
طور بارزی تحت تاثیر قرار دهد.
بعضی از مواد تبلیغاتی در بازار دارای
ویتامین  Aزیاد میباش��د که منجر به
ریزش مو شده و باید دقت کرد.

مواد الزم برای سالمت مو
 -1ماهی سالمون:
ای��ن غ��ذای دریایی
سرش��ار از اسید چرب
امگا  ،3پروتئین ،ویتامین
 B12و آهن است.
اسید چرب امگا  3برای سالمت
پوس��ت س��ر مفید ضروری است و
کمبود آن موجب خشکی پوست سر
و ریزش مو می شود.
 -2سبزیجات سبز تیره:
اس��فناج ،بروکل��ی و چغن��در برگ��ی
سرش��ار از ویتامین  Aو  Cاس��ت که
بدن به منظور س��اختن چربی پوست
به آن نیاز دارد و سالمت مو را تضمین

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

 نم��ك تصفی��ه نمكی اس��ت كامال"
بهداشتی كه ناخالصی های آن حذف
شده است.
 توصیه می شود نمك مصرفی از نوع
ید دار و تصفیه ش��ده باشد .نمك های
تصفیه شده یددار به دلیل خلوص باال
می��زان ی��د را بهتر و به مدت بیش��تر
حفظ می كنند.

 مص��رف غذاهای ش��ور مثل آجیل
ش��ور ،چیپس ،پفك ،انواع شور ،ماهی
دودی ،سوس��یس و كالباس را كاهش
دهید.
 جوش ش��یرین كه برای ورآمدن و
پ��ف كردن انواع نان و كیك به كار می
رود دارای مقدار زیادی سدیم است.
بنابراین در افرادی كه به علت ابتال به
بیم��اری محدودیت مصرف نمك دارند
مصرف جوش ش��یرین هم باید بسیار
محدود شده یا قطع شود.
 هم��واره باید به
تاری��خ مصرف نمك و
وجود پروانه س��اخت
از وزارت بهداش��ت و
قید عب��ارت تصفیه
ش��ده بر روی بس��ته
بن��دی نم��ك دق��ت
نمود.

 نگه��داری وذخی��ره نم��ودن نمك
ی��ددار ب��ه م��دت طوالن��ی (بیش از
یكسال) موجب از دست رفتن بخشی
از ید آن می ش��ود .برای حفظ ید در
نم��ك ،باید نمك را دور از نور و رطوبت
و در ظرف در بسته پالستیكی ،چوبی،
س��فالی و یا شیشه ای رنگی نگهداری
كرد و جهت اضافه كردن آن به
غ��ذا در زمان طبخ ،نمك را در
انتهای پخت اضافه نمود تا ید
آن تا حد امكان حفظ شود.
 وجود ناخالصی ها در نمك
خصوصا" در افرادی كه سابقه
بیماری های گوارشی ،كلیوی
و كبدی دارند و حتی مصرف
مداوم آن در افراد سالم منجر
به بروز ناراحتی های گوارشی،
كلیوی ،كبدی و حتی ممانعت
از جذب آهن می شود .

 برخ��ی از پژوهش
ها نش��ان داده است
بی��ن مص��رف زی��اد
نمك با طاس��ی س��ر،
می کند .بعالوه س��بزیجات سبز تیره
سرشار از آهن و کلسیم است.
 -3غالت:
لوبیا ،عدس  ،نخود نقش حیاتی برای
س�لامت مو دارد .آنها نه تنها سرشار
از پروتئین هس��تند بلکه آهن ،روی و
بیوتین نیز در آنها یافت می شود.
 -4آجیل یا مغز گیاهان:
این دسته از مواد غذایی برای پرپشت
ش��دن و درخش��ندگی مو الزم است.
این مواد سرش��ار از سلنیوم است .مغز
گردو حاوی اسید آلفا لینولنیک (نوعی
اسید چرب امگا  )3است که حالت مو
را ارتقا می بخشد .این مواد همچنین
سرش��ار از روی است .که کمبود روی
در رژی��م غذایی منجر ب��ه ریزش مو
می شود.
-5گوشت مرغ و بوقلمون:
این مواد سرش��ار از پروتئین است که
به طبع سالمت مو را تضمین می کند.
کمبود پروتئین موجب ش��کنندگی و
کم پشتی مو می شود و کمبود شدید
آن نتیج��ه ای جز ری��زش مو و تغییر
رن��گ آن ن��دارد .این م��واد همچنین
حاوی آهن می باشد.

 -6تخم مرغ:
سرشار از پروتئین می باشد .همچنین
بیوتی��ن و ویتامین  B12نیز در آن به
مقدار فراوان یافت می شود.
 -7غالت سبوس دار:
ای��ن م��واد سرش��ار از آه��ن ،روی و
ویتامین های گروه  Bمی باشد.
این م��واد همچنی��ن ان��رژی را ارتقا
می بخشد ،بنابر این خوراک خوبی به
خصوص در بعد از ظهر است.
 -8صدف خوراکی:
این غ��ذای دریای��ی سرش��ار از آنتی
اکسیدان می باش��د که برای سالمت
مو مفیداس��ت اما اگ��ر تمایلی به این
خوراک ندارید می توانید گوشت گاو و
بره را جایگزین کنید.
 -9محصوالت لبنی کم چرب:
این دسته از مواد به خصوص ماست و
شیر کم چرب سرشار از کلسیم است
که ماده معدنی حیاتی برای رش��د مو
می باشد.
 -10هویج:
هوی��ج بهترین منب��ع ویتامین  Aمی
باش��د که برای س�لامت پوست سر و
قدرت بینایی مفید است .

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

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاهرانندگی

No interest

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

کابینت،گرانیتوسرامیک-حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

>> نكاتی چند در مورد نمك
یددار تصفیه شده:

 ب��رای بهب��ود طعم غ��ذا و كاهش
مص��رف نمك در تهی��ه غذاها به جای
نم��ك از س��بزی ه��ای ت��ازه ،س��یر،
لیموترش ،آب نارنج ،آویش��ن ،ش��وید
استفاده كنید.

نقــد و اقسـاط

رضا علیدوستی

بدخواب��ی و بی خواب��ی ارتباط وجود
دارد.

مواد غذایی بس��ته بندی شده و آماده
دارای مقادیر زیادی نمك هس��تند ،به
همی��ن دلیل بهتر اس��ت مصرف این
گونه مواد غذایی را محدود كنید.

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

_____________________
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)Tel.: (514
996-2725

ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

X :(514) 937-2888

فارسی

برای این که

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی
>> به ترتیب حروف الفبا

910
پای خروستو ببند ،بمرغ همسایه هیز نگو
پایین پایین ها جاش نیست ،باال باال ها راش نیست
پز عالی ،جیب خالی
پس از چهل سال چارواداری ،االغ خودشو نمیشناسه
پس از قرنی شنبه به نوروز میافته
پستان مادرش را گاز گرفته
پسر خاله دسته دیزی
پسر زائیدم برای رندان ،دختر زائیدم برای مردان ،موندم
سفیل و سرگردان !
پدر کو ندارد نشان از پدر /تو بیگانه خوانش نخوانش پسر
پشت تاپو بزرگ شده
پنج انگشت برادرند ،برابر نیستند
پوست خرس نزده میفروشه
پول است نه جان است که آسان بتوان داد
پول پیدا کردن آسونه ،اما نگهداریش مشکله
پول حرام ،یا خرج شراب شور میشه یا شاهد کور
پولدارها به کباب ،بی پولها به بوی کباب،
پول ما سکه ُع َمر داره
پیاده شو با هم راه بریم
پیاز هم خودشو داخل میوه ها کرده
پی خر مرده میگرده که نعلش را بکنه
پیراهن بعد از عروسی برای گل منار خوبه
پیرزنه دستش به درخت گوجه نمیرسید ،می گفت  :ترشی
بمننمیسازه
پیش از آخوند منبر نرو
پیش رو خاله ،پشت سر چاله
پیش قاضی و معلق بازی !
تا ابله در جهانه ،مفلس در نمیمانه
تابستون پدر یتیمونه
تا پریشان نشود کار بسامان نرسد
تا تریاق از عراق آرند ،مار گزیده مرده باشد
تا تنور گرمه نون و بچسبون
تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ میان بیرون
تا شغال شده بود به چنین سوراخی گیر نکرده بود
تا کرکس بچه دارشد ،مردار سیر نخورد
تا گوساله گاو بشه  ،دل مادرش آب میشه
تا مار راست نشه توی سوراخ نمیره
تا نازکش داری نازکن ،نداری پاهاتو دراز کن
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها
تا هستم بریش تو بستم! تب تند عرقش زود در میاد
تخم دزد ،شتر دزد میشه
تخم نکرد نکرد وقتی هم کرد توی کاهدون کرد
تا تو فکر خر بکنی ننه ،منو در بدر میکنی ننه
ترب هم جزء مرکبات شده
ترتیزک خریدم قاتق نونم بشه ،قاتل جونم شد
تره به تخمش میره ،حسنی به باباش
تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
تغاری بشکنه ماستی بریزد  /جهان گردد به کام کاسه لیسان
تف سر باال ،بر میگرده به ریش صاحبش
تالفی غوره رو سر کوره در میاره
تنبان مرد که دو تا شد بفکر زن دوم میافته
تنبل مرو به سایه ،سایه خودش میآیه
تنها بقاضی رفته خوشحال برمیگرده
تو از تو ،من از بیرون
تو بگو "ف" من میگم فرحزاد
توبه گرگ مرگه
تو که نی زن بودی چرا آقا دائیت از حصبه مرد
تومون خودمونو میکشه ،بیرونمون مردم را
توی دعوا نون و حلوا خیر نمیکنند
جا تره و بچه نیست
جاده دزد زده تا چهل روز امنه
جایی نمیخوابه که آب زیرش بره
جایی که میوه نیست چغندر  ،سلطان مرکباته
جواب ابلهان خاموشیست
جواب های ،هویه!
ادامه دارد

ÉÆ½Á{É´{
ÉÆ

W  nK!7 wl7o l\F-º NH o\ u7F Flo7»
7 [ H3 QK  P4 W q H3 Q&n7º D7q 7»
XH; FX»wnq7 jKX2 Qºn7X»¤FKQ
X»Q&n7ºqQFlw7 u74 7ºlKQ
25 H3;K
PAYVAND:
Vol. 15 No.910  Août 01, 2009
¤F 7»;K O\X»H3H 
}lH qFKPFº
q 7 v7'ü an7 j\K\ H3 H nl nK O!2
wqnw7 hH X2'# o\W\> KQlD7 
ul\l u7( O2 X lK Q XqH ¤¤¤ q X n7ü
w\H»\nwn7l7W4 Q&n7ºw7 u74 qH3;K
¤ln\lu\H5lH

W  nK!7 wl7o l\F-º NH o\ u7F Flo7»
7 [ H3 QK  P4 W q H3 Q&n7º D7q 7»
XH; FX»wnq7 jKX2 Qºn7X»¤FKQ
___ www.paivand.ca
H3;K X»Q&n7ºqQFlw7
u74 7ºlKQ ___
¤F 7»;K O\X»H3H }lH qFKPFº
q 7 v7'ü an7 j\K\ H3 H nl nK O!2
کنید و
صرفKQlD7
کنار پنج��ره
Ä]Z»|Ë{|wqnw7
Ê»¿Ä]
hHحتی
X2'#
o\W\>
 نیز
همان
نی��ز
را
خود
ورزش��ی
وس��ایل
ul\l u7( O2 X lK Q XqH ¤¤¤ q X n7ü
Äf§ZËµÀe|u¾ËYZeZÅÆ
 که نورQ&n7ºw7
دهید جای��ی
نزدیک��ی
w\H»\nwn7l7W4
u74 ق��رار
qH3;K
ÕYÄÂ¼n»ZÆÀeYÆÄ¯
.وجود داشته باشد
طبیعی
کافی و
¤ln\lu\H5lH

Ä]Z»|Ë{|Ê»¿Ä]
Äf§ZËµÀe|u¾ËYZeZÅÆ
ÕYÄÂ¼n»ZÆÀeYÆÄ¯
ÊËZ^Ë|«Z§Á¾f]Á¾ÅMY
ÕYÃ|Ä¯ºÌÀÌ^]É]
Ö³|¿½MÕZÅÄ¿Zy{
ËZÅ½Z]ZÌy{Á|ÀÀ¯Ê»
ش�ادی می ت�وان به این
ایجاد
ب�رای
|À¿YÊ
»Á{Ây
:موارد اشاره کرد

...بهداشت و خانواده

ÊËZ^Ë|«Z§Á¾f]Á¾ÅMY
|ÀfÅZÅÆdËÂÅZÅ½Z¼fyZ
ÕYÃ|Ä¯ºÌÀÌ^]É]
X Kº íH3 íH5lH
X» X
nK(پیاده
nl 
اطراف
درî7
روی
Ö³|¿½MÕZÅ
¿Zy{
F\KºÄQ2
Q\n X» 7 H3 nl L A!  lKî
.منزل یا محل کار
w7 X»Q727qF _\H\nî2Fî727
ËZÅ½Z]ZÌy{Á|ÀÀ¯Ê»
¤lo7'»73[
اگ��ر محل
|À¿YÊ»Á{Âyکار و فعالیت ش��ما بدون
¢FKî ín72 چندr7
ک��هn7
اس��تjn\oبهتر7nF2%
پنجره اس��ت
;\ 9\H aF(»
XKازO\
 خارج7کارH3محل
روزnlدرwn\lH3
دقیق��ه ای
 FKQ O7
X7 Hاطراف
nl Xدرwl\H\
ln\qH3u[X»F \KºQ P72ºanKnlu\H5lH
P72ºanKnlu\H5lH
قدمQ2F
ساختمان
 کمیX
شده وln\qH3u[X»F
خود¤F\KºQ
خانوادگی
 به آلبوم
q;/O!\KQ¤F 4_\H\nwn\KllnK Q»
¤F Flo7»u[QFln7¸[o\qFK
Flo7»u[QFln7¸[o\qFK
.بزنید

|ÀfÅZÅÆdËÂÅZÅ½Z¼fyZ

25

1388  مرداد10  910  شماره 15 سال

دو دقیقه کافی
است تا باطری
خود را شارژ
!کنید

X Kº íH3 íH5lH X» X î7 nK( nl
F\Kº Q2 Q\n X» 7 H3 nl L A!  lKî
w7 X»Q727qF _\H\nî2Fî727
¤lo7'»73[
¢FKî ín72- r7 n7 jn\o 7nF2%
;\ 9\H aF(» 7 H3 XK O\ nl wn\lH3
 FKQ O7 Q2F X7 H nl X wl\H\ X
q;/O!\KQ¤F 4_\H\nwn\KllnK Q»
n\HXQ% 7) jKu[r7\H»Xln\llK qQ& o\ Q4 W4 7 nK( O\ nl íH5lH
n\HXQ%
Hº7l7) jKu[r7\H»Xln\llK qQ& o\ Q4 W4 7 nK( O\ nl íH5lH
Hº7l
.کنید
نگاه
qlqnn7X»wo7o7»w\H»X7> 7 X1!qX»;\ H XXKu72 Qºn7X»¤ln\l\nH3H
qlqnn7X»wo7o7»w\H»X7>
7 X1!qX»;\ H XXKu72
u7n\
Qºn7X»¤ln\l\nH3H
u7n\
طبق تحقیقات انجام شده در مورد شادی زمانی که احس��اس بدخلقی و ناراحتی به
اطراف خود
 به وسایل¤ln\lW
F7»w\Q&n7º~nql7»97  u727?nQ ¤ln\lW Q'nKºHl ln\l~o7. qX7&»7wH3
F7»w\Q&n7º~nql7»97
 u727?nQ
ln\l~o7.
qX7&»7wH3
آلبومQ'nKºHl
نیس��ت که به
 بد، داد
 وقایع و پیش��امدهای زندگی شما دس��ت، و خرم��ی
;\Q 7nlO\¤~FX7u[nlu727X nl \n nKqH» q X(0  a7Z\ jK;\Q
7nlO\¤~FX7u[nlu727X
X2 Hº7l
O\ نظم دهید و آشغال ها راnl \n nKqH» q X(0  a7Z\ jK X2 Hº7l O\
 ای��ن کار موثر تر از هر. خود س��ری بزنید. در ایجاد ش��ادی موثر هستند% 10 تنها
v7 O! nl q Q2F n7!'» w7 7 » WF 7 7 X w7 H3nlî¤F lQ n\Hu\H5lHn7!\
v7 O! nl q Q2F n7!'» w7 7 » WF 7 7 X w7 H3nlî¤F lQ n\Hu\H5lHn7!\
در حالی که نیمی از این احساس وابسته روش دیگری حتی گوش دادن به موزیک
.بریزید
FKQ 9H&º Ql7 X» 7 w7 H3 nl Q24%  ln\F lK q íH5lH Hº7l XFKQ
nl Q24% دورln\F lK q íH5lH Hº7l X > K n7!'»
> K 9H&º
n7!'» Ql7 X» 7 w7 H3
.به ژنتی��ک (خواص ژنتیکی ک��ه به مرور در احیای شادی و خرمی موثر است
Q 7»=!-ín72- 7»Q7 u72773[w7 q Q7 >2 X lKî P!4(º Q1%
Q 7»=!-ín727»Q7 u72773[w7 q Q7 >2 X lKî P!4(º Q1% w7 O2#\
w7 O2#\
 آن وابسته%40 بروز می کند) می باشد و
باعث ایجاد
 دیدo\اطراف
درnlنظمی
FF w7 u727 I! 7 X1% o\ wn7!'» nl ¤lqn w7 u74 ~n7»nl \n Qº7Z\ q F FF
w7 u727
I! 7 X1%
wn7!'»
¤lqn بیw7 u74 ~n7»nl \n Qº7Z\ q F  Q ;7nl \n
Q ;7nl
\n
هر
به
حتما
ش��دید
می
مطلع
خنده
ن��وع
اطراف
پرت
و
خ��رت
.ش��ود
می
اضطراب
.ببندید
را
خ��ود
چش��مان
اندکی
.بگیرید
¤F\~FX7P% u[Q2F;7»X»X KºuqF» n7!\nlQ 7/q~F`7 anKX»H3QFl
¤F\~FX7P% u[Q2F;7»X»X KºuqF» n7!\nlQ
.کنید7/q~F`7
آجیل میلanKX»H3QFl
 یک مشت اعمالی اس��ت که برای ایجاد شادی خلق
.می کنیم
خلق
را
فضایی
چنین
بود
شده
ای
وسیله
که
اس��ت
ای
نش��ده
انجام
کارهای
یادآور
صندلی
به
نیست
بد
کار
وسط
درست
بله
Q3 Kº I! Q2F w7 ;7» O\ X» v7 O! nl Q1% }lH 7 nK(O\nl¤F lQQ3n\Hu\H7'
Kº I! Q2F w7 ;7» O\ X» v7 O! nl Q1% }lH 7 nK(O\nl¤F lQ n\Hu\H7'
توجه
خود
درونی
حال
به
کمی
بد نیست
جدی
نگاه
نباش��د
بد
ش��اید
.کردید
می
.کند
می
ایجاد
تنش
انسان
برای
مثال
ببندید
را
خود
چش��مان
،دهید
تکیه
خود
موادی که
}\; یاoíH3íH5lHX-Kºí\H»O\H»7
وjKK
مغز گردو
مثلWهایی
 آجیلX1!qX»F \Kºî
w72XF \KQ273[u7 7o\Q'¤lKQ2 F 7' íH5lH jKK X» ;'
w72XF
\KQ273[u7
W u7lK
F 7'
íH5lH
X» ;'
u7lK
»
;
X1!qX»F7o\Q'¤lKQ2
\Kºî u\H5lH7 nK(o\îH»nl
u\H5lH7 nK(o\îH»nl
های
دوندگی
از
کم��ی
نیس��ت
بد
.کنیم
می
آنوقت
،داده
تخفی��ف
کم��ی
را
خود
فکرw\H»I!QK5
متفاوت از لحظه
کامال
موضوعی
به
و
بروز
از
مانع
باشند
می
3
امگا
چربی
حاوی
\73[X»qF ;nl\nu7(7 X7 u7(w\H»wl7ow7 n7I!sK w\H»I!QK5
;nl\nu7(7
X7 u7(w\H»wl7ow7
lKanKX»q\73[X»qF
n7I!sK
lKanKX»q
Q7oqQ
K»w7 K5 \7»7
w7 H3X o\u\H5lHyK)&
X»
QFl{70X2
o\u\H5lHyK)&
í7 rK»Kº\ X»X77
QFl{70X2
í7
rK»Kº\
½ZÆm{É{ZËÉ
اضطراب
و
اس��ترس
با
ه��م
آن
،
روزم��ره
~\ اطراف خود انواعn7»nla7Z\X\n\qul\l
توانید روزانه در
.تعطیالت آخر هفته¤lKQ2X\n\wo7o7»
سوژه ها کنید مثال بهu7H3QFlO7
.شوند
می
افسردگی
¤lKQ2X\n\wo7o7»
u7H3QFlO7
\~n7»nla7Z\X\n\qul\l
lKíH3u721
qFo\lH»lKsH'qW!Hº
lK
;HQ7
H!'
o\7
rK»Kº\O\¤F
Flo7»H3
;HQ7
H!'
o\7
rK»Kº\O\¤F
Flo7»H3
.  سریع و مثبت فکر کنید
É{ÂmÁZ]Ä¯|¿
و درست مثل اول صبح کهFبرداریم
دست
.برای خنده بی امان بیابید¤F
 راlQ }7#\o\7 X»wH(!»;H7»\nu\H7'
wl\l\FD»7 o\7 H3o\P!O\nlO! $2
wl\l\FD»7
H3o\P!O\nlO! $2 F \K»XF Q 7qF V/\nH3;K
¤F lQ }7#\
XF !$»í\XKX»\n
X»wH(!»;H7»\nu\H7'
\K»XF
Q 7q
،زنید
به موی آش��فتهqFایxËZe{É{ZË
ش��انه
کنیدu74
 میO\nlI!X0!lF
برای مثال اگر تصورqF
¤lKQ
¤lKQ
íH5lHsH'w\H»Q»K~l7/\W
OH3» X» H3 H Q&n7º H¸\ 7 nK(
O\دست
nl که از
OH3»
X»راH3
H wInX
Q&n7º
7 nK(
nl 
}I1'
73O\
\ }72º
¤F(&»
u[ X»می
îKخود
wI
=Kº7
7H»F)0
=Kº7
u74
O\nlI!X0!lF
7H»F)0
 کمیíH5lHsH'w\H»Q»K~l7/\W
 با همســایه خود
بخش
آرام7H»H¸\های
رایحه
sH/5  íl7o u\I! X» P\K v7 u\K  X» H 7¤lKî E!1ºu[~n7»nlqwo7o7»O42
sH/5 رسیدن
íl7o
X»
P\K
v7
u\K

X»
X q u\I!
H
7¤lKî
E!1ºu[~n7»nlqwo7o7»O42
X
q
خود
روان
و
روح
به
نیز
نوازش��ی
دس��ت
q
7
wn\lH3
nl
K
sH5
uF
[
lK
q
X»
I!
q
حال
در
خود
ش��وهر
مادر
اعمال
F \Kº Q P72º anK nl u\H5lH ¤F î
F \Kº Q P72º anK nl u\H5lH
¤F î q 7
ÉÆÉ´{³
~ کمی برای خوشحالی خودF
í7X\G
.کنید
امتحان
~F X\G n7 Q7 ;42!
73[گفتگو
n7  nl ¤F\~F 9H&º w7 M&» q ~F I!2º î2F
n7س��ریعا
Q7
73[ n7 دیوانگی
nl ¤F\~F
an72
9H&º w7 M&» q¤;\
~F wo7H3
I!2º.کنید
î2FFF
í7
an72
w7
~K! qF
wH!n7X»
¤;
qF ;42!
72»Q7»u7XZlnK
u74
72»Q7»u7XZlnK
u74لطفا
nlwH(!»aF
دانیم
 میI!
.کمی تامل کنیم
.بکش��یم
این
به
،هس��تید
به مرزnlwH(!»aF
|¿]Ê»{Â
.کنید
خرج
772º
\n
7nl
q
F
!(
Q
73[
wqn
}lH
X
;\
772º
\n
7nl
q
F
!(
Q
73[
wqn
}lH
X
;\
î
(!2!\í7
W1!î¤lKî
wo7o7»u[~F
î
(!2!\í7
W1!î¤lKî
wo7o7»u[~F
X;'H5í\XKX»7
H3X»;\}oO!
$2
X
íH5lHrK»Kº\n7»>X0!lF
H
XF
"2+
íH5lHrK»Kº\n7»>X0!lF
H
XF
"2+
روزها
این
استرس
و
غم
و
درد
تحمل
که
شما
به
گذش��ته
در
قدر
چه
که
کنید
فکر
داش��تن رفتار اجتماعی و یا حفظ ارتباط
بد نیست که در محل کار یا زندگی خود از
o\ \n خود
}lH خارج>از
K w7
Q(
O! $2 با¤F Q
o\
\n
}lH
>
K
w7
Q(
O!
$2
¤F
Q
X»H3nl=1&
î&n7ºí7
~nqlnlXQº77/º\o\
X»H3nl=1&
î&n7ºí7
~nqlnlXQº77/º\o\
73[nl\nH3a774
\o\u\H5lH~l7/\u74
\
73
o\X7lqnXQ7
H3nl¤F[Q
u74
u[X»~n7»ql
o\X7lqnXQ7
H3nl¤F[Q
u74
u[X»~n7»ql
ناپذیر
اجتناب
و
افتاده
پا
پیش
ای
مسئله
که
معتقدند
محققان
.است
داش��ته
لطف
فرصتی
دنیای
اطرفیان و
ترکیبات
سایر
یا
و
عود
مثل
معطری
مواد
این که تمام حقوق خ��ود را صرف خرید
¤F Q
P0 کسب
H5lnF
» خوراک
¤F Xln\llK
Q
P0 qQnI»w7
H5lnFس��ریع و
»X»wnF
» QQ3
Q3 an72O7X»XX$[I!qXK!üjKq
an72O7X»XX$[I!qXK!üjKq
X»73مثال
º¤;'!P4(
u\F معطر
n7O\¤;HH,nl
X»
N7Fتفکر
nK73[u7!
Xln\llK
qQnI»w7
N7F
Q
QFo
u[nK73[u7!
w7
X7 nl w\~F
توجهی به این
ماF ازî
بسیاری
اصال
ش��ده و
باعث رها
مثبت
.بیشتر است
شادی
»برایX»wnF
گیاه
استفاده از
.استفاده کنید
کنید
شدن مواد انواع وس��ایل و پوش��اک و
r7\ H» H3 H í\H» aZ!3'º O\ lK qرضایت بخش
r7\ H»باعث
H3که
H هستند
í\H» aZ!3'º
O\
q 7 X»7
í\H»lKQ
~l\lu7(an72u77I!q~F
í\H»lKQ
¤ln\lî5'»FljKqín\GcF
F\KºQ
wH7'
H ¤FlK شیمیایی
Q
\nu\H7'
wH7'
¤F Q
X»7 \nî
\nu\H7'
o\9!ºHºO\X»qF
qnlKM7
قطعا نقطه
 کهHحال��ی
 در، 7نداریم
درده��ا
مغز
خاصی در
~خوشایندl\lu7(an72u77I!q~F
که دارای رایحه ای
 استوقدوسF\KºQ
کننده و
چندان خوش��حال
XKO\XlHnK)ºF7q;\ínqHMº774
\ <7»
XKO\XlHnK)ºF7q;\ínqHMº774
\ <7»
7 O!2
nl M72
X» u\H5lH
7 O!2 ¤F[î .|]ZËÊ»Ä
nl M72ÂeÄ¿Â´qÉÆÉ´{³
X» u\H5lH
H¸\o\qlK~l7!ü=1&
w7 ~75'\nl
w7فرسایش
~75'\nl Xî
_Gقوی
H5lHF\Kºî
و سالمتH¸\o\qlK~l7!ü=1&
حیاتî3ºF
برای ادامه
اضطراب وsH,lnK
خوش��ایند و ن��ه
ایج��اد حس
. می باشدsH,lnK
کسب
نیز برای
 کمی¤F[î
نیست که
 بد.نیست
.شوید
 داوطلبaZ!3'º
nlX\H ¤;\î
n7u\H5lHS&
nlX\H
¤;\î nlwH5lN7XF7»O"2+
n7u\H5lHS&
o\ ;\
F \F»
X lKQ
;\uFl
n\H F \F»
u7F
X lKQ
W o\
o7»qF
o7»qF
uFl
7» X
Fn\lFlo7»
lK q u73
nl íl7onlwH5lN7XF7»O"2+
í7 nK(
X! پس
q\ w7 .است
o7!WO!
8º H»~ وqZ
X Q 7»7
برای
بد نیست که
جان
جسم
. شوندaZ!3'º
ناراحتی می
برای رفتن
مثالn\H
.کنید
خرجu7F
جدیدFlo7»
تجربه
a7q\F \Kºî XF ' íl7ol\H\W 7 H3lK i7 u77 w7 \n lK Q q Fa7q\F
\Kºî
' íl7ol\H\W
7 H3lK i7 u77 w7
 Flo7»
7#XFwqqF
\n
lK Q q F  Flo7» 7# wqqF Q =Kº~75'\O\nl~FO!!-ºu7
Q
=Kº~75'\O\nl~FO!!-ºu7
o
íH5lHo\Fn\FCn7ºnlíl7oH2XílK
q
X77
Q7oqwH
Fl7»H3X»F
 برای پاکسازی، شارژ شدن باطری حیاتo íH
. به کنسرت موسیقی
داوطل��ب چه چیز؟ داوطل��ب انجام کار و
بزنید
کنار
هارا
 پرده
qF ly7)\lKH3o\Flo7»X»\nu7(\H H3;7 ¤F dnl\n73[QFo~K%qFn\G5»
qF ly7)\lKH3o\Flo7»X»\nu7(\H
H3;7 ¤F، dnl\n73[QFo~K%qFn\G5»
lK q¤F lX \l\sFlo7»X»N7NHo\F\KºQ
lK q¤F
lX \l\sFlo7»X»N7NHo\F\KºQ
O\ X
îºnK
nl ¤FH»î
lK î»K
íH3
O
Flo7»P% X»uFPFºí\H»î74
حفظX» خاطر
تنه��ا به
ه��وای آلوده ذهن و
.خدمتی بدون توقع و چش��م داشت مالی
ته دلX»از7 N7
\nO\
7 [lKH3Cn7ºq? H7»\nu7(7lKî \n u[ Cn7º X H3 nl ~F [ ;l X»7 P7q
[lKH3Cn7ºq?
j\K\ q F .بخندید
u[ nl
Cn7º
nl ~F
[
;l
X»
P7q
j\K\
q
Q H7»\nu7(7lKî
>2 u\H5lH
72X\nH3S&(
F

Q
>2
u\H5lH
X»
7
N7
O\
nl
72
\n
FH!
n\H
înH»
lnK
>lI
o\
7
nK(
XK/~nqlnlH\X;\î-!¤lH
. حرمت نعم��ت زندگی از نی��روی معجزه پنجره را بگشاییدS
همدردی
ای��ن امر باعث رها ش��دن حس
فضای
=کمی1&íH5lH
í7 ~nqlX»o\X î7H3H3
íH5lH X» X î7 H3 X2 nl X u7 ¤F  جدی
X2 Hnl X
u7 \n u7o7!
¤F  lnK
I! F(î
HK)º از
X» î&n7º
I! F(î
X» î&n7º
=1&Xí7
~nqlO\
o\ X»H3
o\ X+0
~n7»nl
a7Z\HK)º
7º jK
o\ X+0
\n u7o7! lnK qX77
a7Z\î7oF
7º jK
X2 XK5
jKK
;'
lKîH ~n7»nl
 Fî2~75íH
 هرK1»7ºH3H
کنیم و آن را
اس��تفاده
شادی
آس��ای
عمیقی
می شود و شادی و رضایت خاطر
نیس��ت بهíl7o
ایK1»7ºH3H
س��اده
 کارlî
دانی��م که
می¤F î
دهید
خواب اجازه
شدناز
بیدارFlo7»
محضX» بهQ7
\n u7(\H5lH o\ íl7o M&» F lî ;!2 \ ¤F î >2 H3 ;7  nl u7F
\n u7(\H5lH
M&» F wlqnqnl7
;!2~l7
\ nl¤F
Flo7» X» o\Q7
>2 H3¤F;7
nl u7F
;7nl
wlqnqnl7
~l7
nl¤F
;7nl
7'F
ln\Hu\H5lHn7!\nlaZ!3'º
¤F
î7
M&»nlQ7oqwn72qH
o\Q
.خارج شوید
هرí7به
کسی
دس��ت
هس��ت
.می کند
خنده
ب��رای
موضوعی
اگ��ر
خصوص
راه
منزلlKF\بهKºQ
 که73[
nlqF lî P!4(ºu7lKu7
K2ایجاد
qu\FqH3 F I» tnq \n Q»7 F \KºQ u\H5lH
nlqF O!
lî$2P!4(ºu7lKu7
K2\nqu\FqH3
F I»
tnq
\n
u\H5lH
~Fنیز
9)
QF
q Q72
\n w7
K1»7º
Fشما
72Q»7
~F
9)
QF
q Q72درX
\n وw7
K1»7ºlKFکجا
72
qخورش��ید
íl7o
Q72تشعش��ع
\nO!
w7$2K1»7º
H3
nl \هرnu\H5lH
lK
;\F
q u73/\
.کنیم
خریداری
قیمتی
انگیز
ش��گفت
 اما اگر از.نیابی��د
صبحانه را
.بزنید
کن��ارo\راQپرده
 پس.یابد
 فاصلهnl
زندگ��ی
بازیq ب��ر
¤F î _G I!\nî n7u\H5lHu[îü
¤F این
îX
_G q~F~F!(u[wqnH3H
I!\nî تاثیر
n7u\H5lHu[îü
WF Cn7º
i7 تمرکز
u77ازo\کم��ی
Q 7 Hq7)º
WF
Cn7º q i7
7 Hq7)º
X u\H5lH7ºln\l
9 7 nlQ&n7ºH¸\X
q~F~F!(u[wqnH3H
9 7شده
Q&n7ºH¸\X
¤Fu77
\F!üQ\nX»\nlKH!'
¤F
¤F _G
lKX»v7H
\nín72(!»î

 جدول
sÁ{Z]µÁ|m
جدول جدول جدول
جدول جدول جدول



sÁ{¶uÄ]¶ËZ¼ecÂ{ dYÃËÁÁÕ{ZsÁ{ÕYY{½YËYÄ»Z¿ÁµÁ|m
sÁ{¶uÄ]¶ËZ¼ecÂ{ dYÃËÁÁÕ{ZsÁ{ÕYY{½YËYÄ»Z¿ÁµÁ|m
|ËY{b]¹Á{s¶uÄ],µÁYs[YÂm½{¯ZaZ]bÁÃ{¯¶u{Y|»Z]YZÆuYÖ°ËY|f]Y
|ËY{b]¹Á{s¶uÄ],µÁYs[YÂm½{¯ZaZ]bÁÃ{¯¶u{Y|»Z]YZÆuYÖ°ËY|f]Y

ÃËÁ µÁ m
ÃËÁµÁ|m

:افقیÊ¬§Y

î\K1\;&7üěW4% q;&ěò
î- tH»ěW \Hě~qF\ěó
nlílqně~F!Hěql7 qH%ěô
X!qn
ěî7 qn X7 ěHqIº  îqnql ěõ
ínKěO!»K enI»X7
q îlK[ ě~Fnl >( ěö
X\Hlî2\ěM7[
íK»ě~F!ncF X»ěu\n7»ql7»ě÷
~l7 [í\GyK)&
 }F2 ěu\Fl F! N 7 ěø
î 7Kºîě;ql
qu7 ocHěî»l\í7 >o\ěù
î7ü7ěu74
nlî 7\ěîºq7ěln\llK qěú
7!lî5 
Pl ěíI! W# M\I\ ěòñ
íK'\HíK7»ě~FH!q~F H
~7n7 ěî7Fo ěH1! _I ěòò
î K
ě~F ( q d7H+ ín72!» ěòó
î 7 ěínK#n  ín72!» ě}752

ÃËÁ µÁ m
ÃËÁµÁ|m

              
















































































































































































































































u\Hlí\H»
H- n7!- 7sqněî5ín72!»ě~I»HjKo\í\~K! ěòô
; 7ěa7/H(ºNě~n73»PXlíK1»7ºs70ěòõ
X(H»Olo\ěî74H \~FH»P»K~F 'Kd7»r\vHüW7o\íH¸\ěòö
É{Â¼
ÉÂ
:عمودی
>nK/ KF!\ěulnq[_7'X»ěò
u\K ě7 î2Fín7&»ěsK 7»íI»[ěó
;/qcHěXüěî K. Wněô
íHK½H»ěFF 1»n7qlěuoqnlíF\qě~7 o\î(4»[P+ěõ
u77»u7\Fo\ěd7ü ~I!7üěN17»n7nF»ěö
F 7 î»q74H KěoK î'!15\}7ě;/1í\Fě÷
ínK&»[enI»cHěd7. ě;'FK'üěO\GqHěø
X'\H_K nlínF »qH3ěr7ü\oěu7\ěù
î7![nK(ě_Hî \H2 ě~H/;H»ě~n7ěú



u7\ nl íH3 ěòñ
í\H» í\X21 ě~7(7 H
î#u7 lcHěF!8º
ěn\lXql\ î 7 ěòò
u7+1ěín\o7»sqH
ěî HH q ío7» ěòó
ě> K u7»o ěXK4
_H_\K
cZ ě7372[ ěòô
HlqnlěH!(2
ělqnî O [Uíqněòõ
ulHî72 \něu72!(ü
íI7 X ! o nl íH¸\ ěòö
ln7(n o\ >!K/2
u\F!0!K
rq\H\
íH!~o\F\F\qěî72 [
uo7;!H





MOVING



Y

½ 


Á c Y

 ½ 



½

Y



u7\ nl íH3 ěòñ

{



Ã ½ É

Y

 ¹

 Y

Á



{

¹



½ É



c





Y

 ½  

c Ã



É É s É

Á

Á

Ã

Y

É

Y [

Y


[ µ

Y







[ µ

Y

Á

Y



Y

É

Á

Y



Y

É Ã

¹

½ É 







¹









¹

Y

Ã É Ã



Y



É Ã



Y



c



µ

Y



¹ ¥

µ

Y



¹ ¥



É 

± É



É 

± É ¹



Y





Y

Y



¹

Y



{  É



É 

Y

به بهای مناسب

½ { É ¹ µ



Y 

{ ½ Á







Ã

Á [ Y
Y

Y c



½

Y

¹ µ

Y





Y



Á

Y 

½


Y



¥

É k Á



 ½ Á _
Ã ½



Y _ Y





Y

½



Y 



 _

 

 _

سرویس عایل


s  Y

É Á


Y

Y




¹ 

¹



 É 



¹

Y c



½ 





½ 

w É

 c ¹ 

É ¹

Y c

 Á

¹



½



{ ½

Y



½ Á

 ½ 

Y

Á ± ½

Y

{

¹

¹ 

(514) 704-7358

½ Á

 É

Ã c


Y


µ



Y 

¹





 É Á


saeedapr-june09

              



c É [ {
Y





  در مونرتیال



î#u7 lcHěF!8º
~H!º o\ 77ü înl
ěn\lXql\
½ µ [  Á c Y  ½   ½ u7!Ko
Y  Á [îY 7 { ěòò
Y É {
Ã ¹ u7+1ěín\o7»sqH
 Y  
 ½ Ã   YY  { 7 v70»ěn\FqlěHěòò
Ã ½ É Y  ¹  Y
Y ěî
 HH
±  ¹q ío7»
Ã kěòó
 ¹ ½É  { 
½ Y Á F
 &nî
 Y ;7
{ ¹ u[nl
½ É
cě>
Y KÃ u7»o
 Y [
 Ã É   É Y w  O
½ ěuF!7
 ½ É X» Hc\ ěòó
Y Ã
ěXK4
  É     Y Á ½ c ÃÁ [ É É s É  c É [ { 
_H_\K
ěsqn q Wn ě72 q
¹  ¹ É É µ  É É Y Á{ Á ÃÃ   ½ Á _  Y  ¹ Y
cZ ě7372[ ěòô
M7
Y Á  ½ Y k É µ {  Y µ ÉÃ Y{ [  Ã ½ Y {  É  É
HlqnlěH!(2
ěîoX4I1ěu\q7ºěòô
 µ   { [ Y  Y _ ½Y { É ¹ µ  Y _ Y   É Á
ělqnî O [Uíqněòõ
v7~K!
Á   É Ã Y  ¹  ½ ¥ YÁ 
c  Ã { ½ Á  _  ¹ Y
µ ulHî72
É Y ½  \něu72!(ü
Y  Ã  Y { ÁY [ ě73\H
Y   í\X

n7ü
_ ěòõ
 ½
 íI7
Y ¹ X
É !½o nl
 íH¸\
 Á ěòö
 ¹ Y  c
c Á Y ěu7#7»nm[
Y ½  É Á ;&7ü
Y  
[ln7(n
Á c  o\
Y µ >!K/2
 k Y µ ½¹ Y  ¹ µ Y  Y   Y u772
c Y c
Y u\F!0!K
  
{ Y rq\H\

  Á  w µ Y{ ½ aZ!
Z
s !Ę(ºL
 L
Y !
½nO
 !
O
q\ěÁòö
[   µ ¹ É Y ¹  É Á YÁ 
½ ½ Á  { ½ Y  ½ Á
íH!~o\F\F\qěî72 [
íH3ěO!
O!+'1u\lHlK
Y  c ¹  © µ  ¹ µ Ék kY Á 
É Y  Á ± ½ Y { Y
uo7;!H
u73/\u7\nl

           


           

ÃZ¼Õ{ZµÁ|m¶u



کلیهامورحملونقل



ěí\X7'\ nK#  ěòñ

ÃZ¼ÃËÁµÁ|m¶u
ě72!ü\K lqH P%

Y

É {

Y





É{ µÁ m
É{ZµÁ|m





ÃZ¼Õ{ZµÁ|m¶u
í\H» í\X21 ě~7(7 H


É{ µÁ m
É{ZµÁ|m

              

: افقی
Ê¬§Y
     Ê¬§Y
    Ê¬§Y          
î\K1\;&7üěW4% q;&ěò
H7 O! q\ ě;2,  înI» ěò
H7 O! q\ ě;2,  înI» ěò
       
               
î- tH»ěW \Hě~qF\ěó
}Z\o\F-»u7»oîn7ü
}Z\o\F-»u7»oîn7ü
  nlílqně~F!Hěql7
     qH%ěô
 ěH!(2cZě9
   X (ºí7Üněó
             ěH!(2cZě9 X (ºí7Üněó
X!qn
y}H\H 7!üH'2
y}H\H 7!üH'2
       
               
ěî7 qn X7 ěHqIº  îqnql ěõ>(ěíH/lěO\Hq\nF »ěô
>(ěíH/lěO\Hq\nF »ěô
    ínKěO!»K
  enI»X7
 HºK ě70
  lF
 ěî[H
  X12 ěõ           HºK ě70  lF ěî[H X12 ěõ
q
îlK[
ě~Fnl
>(
ěö
~FI~FIěî\H%
~FI~FIěî\H%
       
               
X\Hlî2\ěM7[
íl7 }7 \Pº7ěî \H2 cHěö
íl7 }7 \Pº7ěî \H2 cHěö
  íK»ě~F!ncF
   X»ěu\n7»ql7»ě÷
  
 ¤¤¤í72
 í\î1ěj
            
¤¤¤í72 í\î1ěj
~l7
[í\GyK)&
nK(
ěXH#!
vKü
       
   F\q ě÷           nK( ěXH#! vKü F\q ě÷
 }F2 ěu\Fl F! N 7 ěø
î4(ěH4(!
î4(ěH4(!
     î7Kºîě;ql
  ěF Kî
 W îl\K7}7X»ěø
              ěF Kî W îl\K7}7X»ěø
uF»;'»O»ě?n
  qu7
 ocHěî»l\í7
   >o\ěù

  uF»;'»O»ě?n
             
î7ü7ěu74ěF- lK-' u\Fo ěO! ěù
ěF- lK-' u\Fo ěO! ěù
       
               
nlî 7\ěîºq7ěln\llK qěú
lnK7*?
lnK7*?

       7!lî5
 WH%ºěî7![nK(ěsK51!ěú
                WH%ºěî7![nK(ěsK51!ěú
Pl ěíI! W# M\I\ ěòñ
ěI! [;/ 7& q î/ C7ü ěòñ
ěI! [;/ 7& q î/ C7ü ěòñ
       
               
íK'\HíK7»ě~FH!q~F H
O!!1!IH ěNqnqu7(
O!!1!IH ěNqnqu7(
  ~7n7
 ěî7Fo
  ěH1!
  _I
 ěòòX4'4ěWFíK5
   \ěX
 Kěòò           X4'4ěWFíK5 \ěX Kěòò
       îK P7ěrn7u7\nlíH3ěòó
                 P7ěrn7u7\nlíH3ěòó
ě~F ( q d7H+ ín72!» ěòó
í7 ~75l o\ ěoqHl ě~F!23
í7 ~75l o\ ěoqHl ě~F!23
î 7 ěínK#n  ín72!» ě}752
u\H\î î0!K
u\H\î î0!K
:ورق بزنید
 لطفاn\F27!ěî17X7ěòô
:ها در همین شماره
>> حل جدول
u\Hlí\H»
Hº7"ºěíF
Hº7"ºěíF n\F27!ěî17X7ěòô
H- n7!7sqněî5ín72!»ě~I»HjKo\í\~K!
ěòô
rK'\X21ěpqHIH
ěulHlHěòõ
rK'\X21ěpqHIH ěulHlHěòõ
; 7ěa7/H(ºNě~n73»PXlíK1»7ºs70ěòõ
H2.!üh\F H7ěF2\HK»qXK1!53u7\î77»qîFln7¸[o\ěòö
H2.!üh\F H7ěF2\HK»qXK1!53u7\î77»qîFln7¸[o\ěòö
:عمودی
X(H»Olo\ěî74H \~FH»P»K~F 'Kd7»r\vHüW7o\íH¸\ěòö
É{Â¼
ÉÂ
É{Â¼
ÉÂ
ÉÂ
u72 [nlíH3ě;»KX»F\X/WFo\ěò É{Â¼
u72 [nlíH3ě;»KX»F\X/WFo\ěò
>nK/ěu7F~FH[ěó
KF!\ěulnq[_7'X»ěò
O! nlíH3ěuKF\ol\K
O! nlíH3ěuKF\ol\K ěu7F~FH[ěó
u\K ě7 î2Fín7&»ěsK
a7H o\ěP!»ln\u7\nlíH3ě~7
O Hěô 7»íI»[ěó
a7H o\ěP!»ln\u7\nlíH3ě~7 O Hěô
X î'» _K ěHG ěíIH í74H \ nl î77»;/qcHěXüěî
îF2º ě7!l }7» ěõK. Wněô X î'» _K ěHG ěíIH í74H \ nl î77» îF2º ě7!l }7» ěõ
íHK½H»ěFF 1»n7qlěuoqnlíF\qě~7
o\î(4»[P+ěõ
F !(u[H»u7FHü
F !(u[H»u7FHü
u77»u7\Fo\ěd7ü
~I!7üěN17»n7nF»ěö
;»KněaH
\ s\l7üěín74K
o7ěö
;»KněaH \ s\l7üěín74K o7ěö
F X/ZnK(ěOn77}7ěnqlX»~n7\ě÷
7 î»q74H KěoK î'!15\}7ě;/1í\Fě÷
X/ZnK(ěOn77}7ěnqlX»~n7\ě÷
ío7ºoqně;'!îínK&»[enI»cHěd7.
Zu[o\\n~F »ě~7=/&ě;'FK'üěO\GqHěø
ěu7! »q~lK 7ěø
ío7ºoqně;'!î Zu[o\\n~F »ě~7=/& ěu7! »q~lK 7ěø
X'\H_K nlínF »qH3ěr7ü\oěu7\ěù
îF!nqFlo7»ěv\lKěî
H!H+ěù
îF!nqFlo7»ěv\lKěî H!H+ěù
î7![nK(ě_Hî
\H2 ě~H/;H»ě~n7ěú
îqlěC1ºěX1%
ěW!\lI»Oºo\iK7#[nlěú
îqlěC1ºěX1% ěW!\lI»Oºo\iK7#[nlěú


ÃZ¼ÃËÁµÁ|m¶u

              

sÁ{Z]µÁ|m

É



µ


Y

 Á [



 ½ Ã



 ±



¹



Ã k

¹ É { ½

Y

Ã



Y [





Ã É  É w

Y

Á ½



¹ É É µ



É É

Á



Ã c  µ 

¹ 

 É 




½ 

c ¹ 

Á

¹





¹

{ [

Y

Y

¹  Y

É [











Äv¨{Â¯Á{Â{Y|YµÁ|m

Ã

{

Y





½ 



Y



Ã



Y

{





Á



¹



c Á



Y

µ

{

Y



µ

_

 µ ¹ É

 c ¹

Ã





Y

½



{
Y

¹ É ½

Y

Á [

{





Y



Y

 ¹

µ É



Äv¨{Â¯Á{Â{Y|YµÁ|m

k É µ
Y

 ½ 




Y

 É Ã

¹





½

w É [ Á c
É ¹











 Y

 

 É 













Y 
¹

{ ½ µ [ 

Y

Y



Á c
Y

k

Y

µ ¹











Á w µ

{

Y

¹



É 

© µ  ¹ µ k

Á ½
Y



ěí\X7'\ nK#  ěòñ
ě72!ü\K lqH P%
~H!º o\ 77ü înl

u7!Ko

 7 v70»ěn\FqlěHěòò

F &nî ;7 u[nl
 O ěuF!7 X» H \ ěòó

ěsqn q Wn ě72 q

M7

ěîoX4I1ěu\q7ºěòô

v7~K!

 ě73\H í\X n7ü ěòõ
;&7ü
 ěu7#7»nm[

u772
 aZ!
Z!Ę(ºL
L!nO
O! q\ěòö

íH3ěO!
O!+'1u\lHlK

u73/\u7\nl


! 7 u\nKn  îqH LK í7 ~o7. ¤;\ ~F D\q u7»7
¡;\ío7»XK%  u7»7!;2'u[¤;' l7o7 îqHAqF7
\nî\H\H!qî\H\í7 sH}7'\qj\K\F! î ~75Xîq
¤F\~lHXHsqHí\H»X
___ www.paivand.ca
___ F! !»î ~lHO3ü7#[nl
 سال  15شماره  10  910مرداد 1388
q7 W!1
7 sHu[¡lnKî W( X»7#[nlW W!1qKü
26
v72\o\;\Ho\F-»X;\î\H\H!qî\H\f7#v7 7 Kü
@»\n73[F 7»~lH>\nlKn7»XO\í\H»qF\~F [~F X
»u7H( X»\n73[P% u[nlW u7[ F qHî _Hí7 vlX
7 q Fn\l ;K4 ~F nl X 7 î n7 91\ q F î XH
î-\;Kü¤F î ín\FH\n73[qF [î 7#[X»u\lH573
í\H»XlKî ~FlXK% u[nlI!MK qenI»í7 n7 q
 7#[îqHLK í7 ~o7. nl¤F\~ln\G772ºzH- X»sqH n\H\q\X»u\qn7HF  }77n7 7DK >lIH\qF î î\HGü
f7#XF! !»î n7 ;KüL o\M/q=!F 7 î7!\ ¤F î î\HGüq\o\í7 q~K! 7»F72H\qF72»7#[XF î
(کبک)
\¤F\XqH7#[u\n\l~o7. X»q~lH;nl\n73[î70H[ u\F  F î ;Hu\qn77»u\H\o\Xîqî\H\;3 O\o
Ata
Ansari:
Ancien Professeur
de la Faculté de
nlXX\Hí7
»Kº\7»Fn\lî7;lXf7#o\î*-
\'¤F î2;»Hr7
عل��ت
پزش��ک مراجع��ه کند و
صدم��ات!Pذکر ب��ه
Médecine de l’Université de Kisangani, R.D.C.
î
slH7#[nlqFqnî
~F
H3X»F
'
~7lqHn7

¤F
{Y{ZZ¼e
ش��ده باش��د .هرگونه هرگز سهل انگاری نکند.
'7 X n7üj\K\¤ln\ln7!'»>!í7 ~o7. q_Kî1!í7 n\o7» F !»î X H F~F ln\qXîqF7»M q\H/Xî
یا
و
پوس��تی
صدم��ه
کنت��رل جدی قند خون برای نگه
»u7lKXZlnK r7 \qa7Kf7#¤lKî ;77#[nl nl73[W14ºoHqu7'»H}lH ~7!í7 ~H3 ¤;\~o7ºq\í\H
شکلPساختمانی
داش��تن قند در حد طبیعی مانع
معموال بین
باش��د که
نس��وج72می
تغییر ~F
H3nl¤F î X!3º7#[o\\n
¤;\î11# n7!'»í7
>\nH5l
f7#W F-»¤F î X Kº91 vq\X1 q
F !»î
تر
کامل
امتحان��ات
مورد
بای��د
پا
بودن قند و تولید مشکالت آن
باال
باشد.
می
جیوه
متر
میلی
40-30 ?nqyK)& P4}\FH
بخش پایانی
&)X \F 7»X\ll7o;HXîºnKnlO42 f7#o\î*-» cHíH5lnK¤Fn\lîK
استخوان انجام
»!( nlHتوسط جراح
شود .بیمار باید مواظب کفش
;\O42شود .می
ه��ا Oغیرطبیعی
 ¤F ' X 7lX2 ¤F oîاگر ان��دازه گیری
~F nlíoqnF
XOqX»;(o7»DK
7nl¤;\lKH4X»î'H
î ; 7\P
جدول ~F
H3X»FKP+بایدMK
باش��دî'،
H ~lH» X12 X!¸7¸\ cH X» X2 ~7lqH
nlqFqnîاینکه
 wagrerب��ا
îº7KqFباشد که از جنس نرم باشد
قدیمی هایش
îازFسرخرگها
بالفاصله
آزمایشات کلینیکی و
 \\nlKX!¸7¸\F
¤F 72î
وضع I! q
Z
\¸î ~75X H î*-»¤F \F!ü\nlKX!¸7
o\Fn\lH,nlXín\FHî7درجه بندی
نسوج است ولی هنوز برای
فشار به پاها نیاورد.
 ín\FH~Fو
عکس��برداری کرد که
Xln\laH3q;\î2Fî7H~F
îHv72nl
73 \¤F
بوجود آمدن وخام��ت وضع پای بیم��اران بکار (مح��ل دوخت در جل��وی کفش
î2\F!ü\nX!0»qFامکان
 !»î \nu[o\î2'7qF !»î2خراب ش��ده و
\KaH* 72!ü\K o\ oK ¤;\ ~lH \n 73[ î'  ~F( lK0/
\¸u7X!¸7
بیشتر
حتقیقات
میرود.
X»F7q;\~FOlu7HO\nlH(»~Fباشد).
نداشته
شود.
مشخص
عروق جدید
[¤F K~F \nH3u[;3 O\ 7»@nFºX»7ºF HF7»F\~lnq7!O 7X»q~lH4fn7\n73
پا
وضع
:
درجه
پزشک بس��یار مهم است و
نقش
تحقیقات
هدف این امتحان��ات و
\nH!' O\F
\ O [î 7# \nK, O!2 X»n\qo;\X F 7#
¤Fnq7!»O 7X»q~lH~l7!ü72!ü\K
o\\n73[Fn\lXí\X1!q
K;\~lHHüu\H\o~K\;!-2ندارد
 صفر :زخم وجودمرتبا بیم��ار را کنترل نماید
7';'!~7ºKXبای��د
از
جلوگی��ری
کنن��ده آن
îK
~7lqHO
7o\\n73[Xî
727»F
î
W\nM¸7¸\u7'\î
کام��ل 7
امتحان عصب ها
محلی
و
سطحی
زخم
:
1
هر ویزیت مق��دار قند بیمار
در
و
توس��ط
ش��ونده
تولید
مش��کالت7 \F[î îKu7 H,X»W! î X1#7 uK XO\7;\ ~lK»XX 7lqF î W\nv72lK~lnq[f7#% \Y F
»X
\nu[H[;2'qF}72ºlK»X
&)nlqFn\lyK
r7 7 v72\Ho~F(X
(\nv72î7
س��طحی Hبرای  : 2زخم عمی��ق با
 î7»7!X»7ºWlHîWش��ود و مش��کالت تولید
صدمه تاندون ،امتحان
برای Kیک درمان
دیابت اس��ت .ما
امتح��ان اعص��اب
u7»7!O\WF!n
~n72u7X
!nqlu7»7و استخوان
لیگامون (رباط)
'qF#بر اثر قند باال توضیح داده
'n\Kl;\}HqF#شونده
س��ریع مراحل
اعص��اب بکار
!íqnu7lKq;\~FXKcK+صدمه
}773[;(üمختلف امتحانات جس��تجوی
;\F!ü7 nlo\î*-»q}H
!~ln\GO
oX»\nM¸7¸\Xîq~lH4W\nv72XO\7qFn\l
H3+عمیق
استئومیلبتF،آبسه
یک فیالمان : 3
 ¤;\u772Wش��ده و هر دو پای بیمار توس��ط
دس��تگاه
کلینی��ک را همراه ب��ا تحقیقات و میرود و از
»òôõù~7 O23» ùX n73 oqnB~H7
»X+\qX»;\O42 H5lXlu[q~F{K1& H5lXlb7¸\7
قسمت
بنظر بعضی  : 4قانقاریای انگشتان و یا
~F-0mیا پرس��تار او معاینه بشود
óñN»7+پزشک
نتیجه آن را با هم مطالعه می کنیم  Semmes-Weinsکه
oqnX ¤WFX F nly}H\H 7!üF#' ln\qXlK»òôùú P0 íH5lí7 X»u7lKX!¸7¸\qI \nq\b7¸\î5 7lqX1#
پا
جلوی
qnlqy}H\Hمش��کلی ب��ود بالفاصله به
و اگ��ر
پزش��ک
ب��ا توجه به اینکه
برای
وسیله
متخصصین بهترین
درمان  Fاز
7!üH3+ F ¤lK»î»K;7X qdn7 î2,î»XZ¤F
7»~lH»X
X»;\O42
\nu[Z\7q~lH
پا
کامل
قانقاریای
:
5
متخصص آن مشکل مراجعه شود
متخصص
به
را
بیم��ار
کننده باید
استفاده
اعصاب
صدمه
تش��خیص
WlK» u[ íqn X»qn X ínl X» ¤WFl \n aH* u[ F#' n\Kl slKF7»u7'\F7»H5lL9\H X;'!î' ;\î!#
هر ب��ار باید مس��ائل مربوط به
و
که
آزمایش��ات
این
کن��د
میشود.
معرفی ¤W!\KvKlum\qWF\K\nu[í7»XK WF>lI ¤lK(W \Hq\í\H»;2oqín7H_7\X F7»slK9\K
پیش��رفته 7 qlK»u72
I!y}H\H2.!üFH
[qu72 F#'  ín
نمیX q;\î2 7X  ;\HX F
!»qF
دقیقه 7!»F
X2 9!)\F
آزمایش��ات رادیولوژی
پیشگیری تکرار شود.
ط��ول
بی��ش از چند
~\n rF0 u74
XIRMیا»u[ XWlK» ~F
مانندî 7-º N
(a77  vK2
î772ºq;\îFlî7!l
سنتی
CT-scan
می
شود
انجام
بدرستی
کشد؛ اگر
7 \W!nHº>lI~7ºKí7
مش��کالت امتحان ارتوپدیک }77»¤WlK»X7
W!\lî 7X
¯ÄÀË|»Zef»Â¸Ì
تواند ت��ا  Â 80
برای
بن��درت
اس��تخوانها
گرافی
از
درصد
مشکالت عصبی
¤l7\}H\H 7!üH3+ BHX»7 W( n7»O! q\í\H»Xî-K 7ºqH K1! øôX4 7ºu[X17q~FD\qX4 _H. nl~F
هر امتحان شخص دیابتیک هنگام درجه بندی وضع پا بکار میرود و
شدید بیماری بکاهد.
u7HW(  sKv7 vq\an7oFín7 7 u7Flo\>\ X»FKî cH( X4 X»Xî7'¤F7»î H K1!õóöX F
مورد
استثنائی
وضعیات
برای
باید
یک
همراه
باید
پزشک
به
مراجعه
Neuropathie
 W!'!73 ºu7 lK7 ¢u7»H3 q;2nH2.!üí\X'4vlq nl¤Fqnî î qH-(  a7HX»D2º@a7 \q}7#\;3
قرار گیرد.
 qlqoqnXîباشد که
ارتوپدیک دقیق
عمومی  nl;7n73امتحان
ح��ال حاض��ر متاس��فانه هیچ
 }7!üP 77 F\~lH7lMدر
í\H»î7
استفاده\K7
o\ín7!'»;72
(nl9>H-
q;'!»a7H
امتحان
استخوانی
وضع
و
پوست
پا،
Xa7Hnl¤F î =Kº7H0º9ظاهر
درمانیnlبرای آن وجود ندارد.
7 7» \n MK P4(  u\H3º nql u77 [ o\ î4 ¤W!' 72 í\H»;\X4 î&Hn73
بگیردî7'DK O! nl\nq\7ºlHs7\nlKo\nqln\Gu7! .
XO\7»î
nl¤;'!nl7
شده (H-
تولید nl¤F
oî nl7
f7#
f
مطالعه قرار
توسطK2-آن مورد
 Artoropathieصدمات و بس��ته
مش��کالت
کلیه
7líqP4( Pí\H»qW! 4sK
ببین��د \H
ln\lu7»7!q~o7.
که آیا
 qu727میخواه��د
 ~lH\F!üaH3òôõùv7پزش��ک
!72u\Hlo\î4¤Wعروق یا اینکه مش��کالت
ش��دن
\!\Hبه علت وجود مقدار زیاد
بیم��اری
دارد7 u75'»o\îK7»¤F!7H»u7 F X»\n7 }Z¢;/H3(،
lqFزخمHnlu\qn7F
می oî nl7
f7#H\í\H»oK
قند در mD
دی��ده،
 qFصدمه
پوس��ت
عروق��ی در ن��زد بیم��اران مرض
> کمبود انسولین
خون و
' lK»íqd7ü~F!0o\î7XlK~l7u7»o7»u\l7»[~7lqHnl Xî 7H ¤F î ~n7 \u727X F qX4 F 7 XF
خورده،
ترک
پا
پاش��نه
دارد،
پینه
قندیOس��ریع تر از دیگران اس��ت
دقیق
و
مرتب
کنترل
یک
باش��د.
¢;/qlHsn7/7 X» í7 v70\qP0qnl7
پیشگیریí\H»lKî vK7lXî7 u72:
P
;3 X»FH!î q\o\î KüF~F ln\q
ترشح
دارد،
عفونت
هس��ت،
نکروز
پیشرفت بیماری و درمان آن
ولی
این
اجزاء
از
یک��ی
باید
خون
ín7!'»í7 vlq7 W( H/O\nlcKnH2.!üí\¤F! 7l í
قند íH/ H o\ 7H0º ¤F lî q\ X» W íF!n T q ~lH 7
گرما
و
پوست
قرمزی
وجود »Xدارد،
¤Fn\l\n72=+تولید یکی اس��ت و ام��کان زندگی پنج
عمومیü qباشد.
جلوگیری از مشکالت
کلیدH,n7,\X2
¤;\7 v7l 7H0º u7
lK vKü
X FH!î v7n > q ~7#
امتحان > F

پای دیابتیک
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دی��ده می ش��ود پ��س باید
بالفاصله پا گچ گرفته بشود
بطوری که تمام پا تا ساق
در گچ بسته باشد که
هی��چ فش��اری بر
محل زخ��م وارد
نش��ود ت��ا تولی��د
زخمه��ای دیگری بکند .وس��یله
جدیدی بن��ام air-cost walking
 sootبرهمین مبنا درس��ت شده
که بهتر می شود درمان روزانه را
کنت��رل کرد و کمک به درمان آن
ک��رده و اجازه راه رفت��ن به بیمار
را میده��د .می توان با کفش های
مخصوص نیز زخمهای کوچکتر را
درمان کرد.
این درمان ها باید پس از برداشتن
نس��وج مرده در پا انجام ش��ود و
گاهی الزم می ش��ود از سیس��تم
های دیگری مانند اکسیژن تراپی
با فشار و غیره استفاده کرد.

جراحی

فق��ط در مواردی ک��ه عفونت
وج��ود دارد انجام میش��ود که
باید تمام نس��وج عفونت یافته
و مرده برداشته شود یعنی
قطع عضو قانقاریا زده و
بستن محل قطع شده
بطوری که پیش��گیری
از عفونت جدید بش��ود.
قط��ع عضوه��ای مهم تر
موقعی الزم می شود که امکان
هیچ نوع تولید سرخرگهای جدید
برای تغذیه عضو نباش��د و نسوج
مرده تولید عفونت بکند.

در محل قرم��زی وجود دارد و در ش��ونده ب��رای بیم��اران دیابتیک سال بعد از تولید عروق جدید  30آینده نگری بیماری

مرحله های پیشرفته تر  Dermo-پیش��گیری اس��ت که توسط خود تا  60درصد است.
امتحان عروقی
 ،hypodermiteتورم غدد لنفاوی
{sÁ{¶uÄ]¶ËZ¼ecÂروز پاها ب��رای هر دو گ��روه دو نوع درمان
 dYÃËÁÁÕ{ZsÁ{ÕYY{½YËYÄ»Z¿ÁµÁ|mبیمار باید انجام شود .هر

|sÁ{Z]µÁ
|ËY{b]¹Á{s¶uÄ],µÁYs[YÂm½{¯ZaZ]bÁÃ{¯¶u{Y|»Z]YZÆuYÖ°ËY|f]Y
جستجوی نبض های سطحی باید  Lymphamyiteس��لولیت و غیره م��ورد بازدید قرار بگیرد (توس��ط وج��ود دارد .بازک��ردن عروق و یا
ÃËÁ
ش��خص µÁ
آیینهیا m
ÃËÁµÁ|mبهداش��ت پیون��د عروق (پ��ل زدن در محل
دیگر)
با گوش

دارد یانه      .
وجود 
صدای  
جستجوی 
کردن و  
اس��تخوانی
س��اختمان
ب��ه
بع��د
برای پاه��ا ،مواظب بس��ته ش��ده) که در حال حاضر
جدی
بس��یار
باش��د.
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و
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Ê¬§Y
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?[ –î7(/(º
»¸®cÂ¼·Yنبودن نبض و یا وجود سوفل قوی عضالنی پا توج��ه می کند که آیا باش��د که الیěò
کف  
مانند 
طبیعی 
غیر 
مش��کالت 
عروق   
سالمتی 
بیالن 
باید بالفاصله 
 Arterepedievseو Arteretibiale
بشود.
نماند کهبستری
qF\K4ºnl
½ »{ ÉÆ – {Z]Ê
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– i\H ;(º – }7 q ;&7ü ěõ
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ارزان~Fهم هس��ت و درمان این زخم ها باید بسرعت و
بای��د مواظب بود که ان��دازه زیاد پیشرفته تر تغییر شکل فورم پا و وجود دارد که l\F
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در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا

>> حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

Äv¨{Â¯Á{Â{Y|YµÁ|m

متاس��فانه با وجود پیش��رفت در
متدهای جدید درمان تعداد قطع
عضوها روزب��روز در اروپا و آمریکا
بیشتر میش��ود و آینده بیماری به
دو مسئله زیر مربوط می شود:
 -1بهت��ر کردن آم��وزش بیمار
درب��اره آنچه ک��ه در پیش دارد و
درمان بیماران مرض قندی
 -2 بهت��ر کردن تکنیک درمان
و در دس��ترس قرار دادن آن برای
بیماران مشکالت پاهای دیابتیک
بسیار پیچیده اس��ت و احتیاج به
متخصصی��ن زی��اد دارد ک��ه قبال
گفته ش��د .با اینکه اخیرا امکانات
جدی��دی برای بازک��ردن عروق و
تغذیه نس��وج و داروه��ای جدید

آم��ده ول��ی تعلیم بیم��اران برای
معاین��ه روزانه پاه��ا و اگر التهابی
وجود داشت مراجعه سریع و همین
طور دانش آنها درب��اره بیماری و
تغذیه و آنچه که الزم است بدانند
بهترین طریق پیشگیری از عواقب
بد آنست.
در خاتمه پیشرفت های علمی ده
س��ال اخیر اجازه میدهد که بهتر
مش��کالت پاه��ای دیابتیک درک
ش��ود و بعنوان بیم��اری پا عنوان
نش��ود ،بلکه بعنوان بیماری کامل
بدن و همی��ن طور تعلیم بیماران
برای پیشگیری و تعلیم متخصصین
برای کم کردن تعداد جراحی های
قطع عضو و مش��کالت بعد از آن
همین طور پای دیابتیک با درمان
س��ریع و موثر نبای��د بعنوان یک
بیماری هرگز شناخته شود .

~F an7o
O!7 îK – î\K7 _7\ o\ ěù
î qF kH H
 –> K
H!lH X0+ – r7 9' ěú
بنیاد فرهنگی نیما:
qnln\I»\\ –v729+
هفته  24جوالی مهمان دو چهره نام آشنا و فعال جامعه ایرانیان
 \ –X 7q~[[ –H7ěòñاین
\î7KcqHo
~Fn\H4ºº –? 3 –íHH3, ěòò
مونتریال ،دکتر شریف نائینی و آقای سیامک قبادی بود .بحث حتت عنوان
– »~F~lnKX$[ulnq[7
در آستانه حتول» از دو دیدگاه گاه متباین ،آغاز شد و با پرسش و پاسخ
«ایران
c74
 n\K\7 – ~F  u\Hq ěòó

«جمعه شب» های

ادامه و پایان یافت .در خامته از حضار با نوشیدنی و ساندویچ پذیرایی شد.
عکس گوشه ای از جلسه را نشان می دهد:
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

برای
همه دربند
شدگان ...
شهال الهیجی

• ضج�ه ی ای�ن م�ادران در
جستجوی فرزند ،این همسران
ش�وهر در بن�د و ای�ن کودکان
مادر اس�یر را بشنوید و همه ی
در بند شدگان از جمله ژیال بنی
یعقوب ها  ،شادی صدرها ،شیوا
نظرآهاری ها ،مهس�ا امر آبادی
ها  ،کاوه ها ،بهمن ها ،س�لطانی
ها  ،دادخواه ها ،باستانی ها و ...
را آزاد کنید ...

 ۲۷ژوئیه ۲۰۰۹

ه��ر چن��د در وضعی��ت بحرانی
کنون��ی ک��ه پ��س از انتخاب��ات و
اعتراضات مدنی و عاری از خشونت
مردم که متاسفانه از سوی نیروهای
امنیت��ی ب��ه خش��ونت گرایید و به
کش��ته و مجروح ش��دن عده ای و
بازداش��ت گروه کثیری از ش��رکت
کنن��دگان در اعتراض��ات و فعاالن
سیاسی و مطبوعات شد که به علت
پاس��خ گو نبودن مقامات مس��ئول
یا مقام مسئول مش��خص از تعداد
دقیق قربانیان اعم از کشته شدگان،
مجروحین و بازداش��ت شدگان در
تهران و شهرس��تان ه��ا و وضعیت
فعل��ی و سرنوش��ت نهای��ی آن��ان
هیچگونه اطالعی در دست نیست،
طرح موضوع دستگیری تعدادی از
فعاالن جنبش زنان و درخواس��ت
آزادی آن��ان اندک��ی انتزاع��ی ب��ه
نظ��ر می رس��د اما اگ��ر از منظری
دیگ��ر به وقای��ع بنگریم و ضجه ی
مادران داغ��دار و یا نگران و بیخبر
از سرنوشت فرزندانشان و زنانی که
شوهرانش��ان در بند هستند و آنها
"یا زینب" گویان و اش��ک ریزان از
مقاب��ل زندان اوین به مقابل دادگاه
انقالب و دادس��را ها در رفت و آمد
هس��تن توجه کنیم به این واقعیت
تلخ می رس��یم ک��ه در تمامی این
رویداد های ض��د مردمی همچون
همیش��ه ی تاریخ ،زن��ان در قالب
مادر ،همس��ر و  ...قربانی ردیف اول
بوده اند .ش��اید این خود توجیهی
در جهت ط��رح بازداش��ت فعاالن
جنبش زنان باش��د .ع�لاوه بر این،
بازداش��ت این زنان نه در تظاهرات
خیابان��ی بلکه در محل کار و نه در
حین انجام عمل غیرقانونی بلکه در
مکانی مج��از و علنی و در فعالیتی
مجاز و قانونی انجام شده است.
طی س��الهای اخیر جنبش زنان از

زنان ایران
دیگر هرگز انکار
منی شوند
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کانون زنان ایرانی:
زن��ان در ای��ران راهپیمایی می
کنند و ثابت می کنند که بخشی
از تغیی��ر در خاورمیانه خواهند
بود.
س��الهای زیادی است که صدای
زنان ایران شنیده می شود حتی
پیش��تر از بح��ران انتخابات در
ایران".
این تنها یکی از جمالتی اس��ت
ک��ه این روزه��ا در رس��انههای

هر طیف و با هر باور و اندیش��ه
سیاس��ی  ،مدنی تری��ن و غیر
خش��ونت آمی��ز ترین روش��ها
را ب��رای ط��رح خواس��ته های
خود به کار گرفته و متاس��فانه
با خش��ونت مواجه بوده اس��ت
تعداد زنانی که به دلیل فعالیت
جهت رفع تبعیض های قانونی
بازداشت ،ممنوع الخروج و یا به
حبسهای طوالنی محکوم شده
ان��د را در نظ��ر آوری��د و بر آن
بیفزایی��د تعداد دختران و زنان
بازداشت شده در جنبش های
دانشجویی و اعتراضات کارگران
و معلم��ان و تجم��ع صلح آمیز
اول ماه می و باز بر آن بیفزایید
ح��ال و روز آن گروه از مادران
و همسران و دختران و کودکان
بازداش��ت ش��دگان اخیر را که
از این دادگاه و از این دادس��را
به آن دادس��را س��ر گردانند تا
خب��ری از فرزندان ،ش��وهران،
پ��دران و مادرانش��ان بگیرند و
حال و روزی بهتر از عزیزان در
بند خود ندارند.
حال و روز مادرانی که در هفته
های اخیر ب��رای خبر گیری از
حال فرزندانش��ان خاک زمین
مقاب��ل زندان اوین ی��ا دادگاه های
انق�لاب و یا دادگاه ه��ای عمومی
را بر س��ر کردن��د و عاقبت با خاک
گورس��تان پیک��ر عزیزانش��ان را
پوش��انده اند بی آنکه اجازه داشته
باشند در عزای جگرگوشه هایشان
ناله و ضجه آن گونه که می خواهند
سر دهند.
اما به راستی جرم ژیال بنی یعقوب،
شادی صدر ،شیوا نظرآهاری ،مهسا
امر آب��ادی ،کاوه مظف��ری  ،بهمن
احمدی امویی و ...چیس��ت؟ شغل
روزنام��ه نگاری و خبر رس��انی که
وظیفه ی تعریف ش��ده ی هر خبر
نگاری است یا گناهشان فعالیت در
جنبش زن��ان در چهارچوب قوانین
موجود و تالش ب��رای جمع آوری
نظر مردم و تحویل آن به قوه مقننه
و پیشنهاد اصالح مواد تبعیض آمیز
قوانین اساسی و مدنی.
آیا این��ان تنه��ا به ای��ن دلیل که
جهانی��ان نح��وه ی عملکرد ش��ان
را س��توده اند ک��ه نهایتا در جهت
تحکیم کیان خانواده اس��ت که در
قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده
است ،عوامل بیگانه اند؟
آیا اطالعات طبقه بندی ش��ده ای
در دسترس این خبرنگاران بوده که
با افشای آن برای بیگانگان با اتهام
جاسوسی روبرو هستند؟
آی��ا اعمال ایش��ان در ش��کل فعال
جنبش زنان یا خبرنگار امنیت ملی
را در کش��وری که مس��ئوالنش از
قدرت و موقعیت مستحکم خود در
جهان دم می زنند به خطر انداخته
است؟

غیرایران��ی بیان میش��ود )1(.با
یک جستجوی س��اده اینترنتی
می توان دید موضوع حضور زنان
چه قب��ل از انتخاب��ات و چه در
ناآرامیهای بعد از آن تا چه حد
توجه رس��انهها و فعالین حقوق
زنان از دیگر کش��ورها را به خود
جلب کرده است.
در بس��یاری از ای��ن مق��االت و
اظه��ار نظرها نکته جالبی عنوان
میش��ود و آن این اس��ت که در
حالیک��ه زن��ان در کش��ورهای
مسلمان معموال به عنوان جنس
تحت ستم دیده میشوند نه تنها
در کنار مردان با قدرت ایستاده
اند بلکه بنا به نوشته آنها در این
انتخابات توانستند خواستههای
خود را برای اولین بار این چنین
مستقل و شفاف مطرح کنند.
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دومنی
نیم تنه
ندا ،این
بار بدون
حجاب!

 4مرداد 1388

نسرین افضلی

آقای��ان و مس��ئوالن محترم در هر
کج��ا و در ه��ر مقام که هس��تید
لحظ��ه ای فقط لحظ��ه ای مقام و
موقعیت و جنگ قدرت را فراموش
کنی��د و به این بیاندیش��ید که اگر
ژیال بنی یعقوب ک��ه به زخم اثنی
عشر مبتالست و از آسم مزمن رنج
می برد ،دچار حمله های تنفس��ی
ش��ود ،اگر دختر ده ساله ی شادی
ص��در که بی تابانه م��ادر ،مادر می
کن��د ،برای همیش��ه به پریش��انی
مبتال ش��ود ،اگر شیوا نظر آهاری و
مهسا امرآبادی و دیگران و دیگران
بالیی بر سرش��ان بیای��د و به جرم
گناه ناکرده دچار صدمات جس��می
و روحی شوند ،شما باید پاسخگوی
نه تنها فردای این مردم که همه ی
تاریخ باشید.
ضجه ی این مادران در جستجوی
فرزند ،این همس��ران شوهر در بند
و این کودکان مادر اسیر را بشنوید
و همه ی در بند ش��دگان از جمله
ژیال بنی یعقوب ها ،شادی صدرها،
شیوا نظرآهاری ها ،مهسا امر آبادی
ها  ،کاوه ها ،بهمن ها ،سلطانی ها ،
دادخواه ها ،باس��تانی ها و  ...را آزاد
کنید .جنازه ی کش��ته ش��دگان را
به خانواده هایش��ان تحویل دهید و
بگذارید برای عزیزانش��ان عزاداری
کنن��د .کمترین دس��تاورد چنین
کنشی تا حل نهایی بحران موجود،
شاید مرهمی بر زخم های عمیقی
باشد که بر پیکره جامعه وارد آمده
و اگ��ر فک��ری برای آن نش��ود می
تواند به فاجعه تبدیل شود.
منبع :مدرسه فمینیستی

یکی از این مقاالت با عکس��ی از
آسوش��یتدپرس از زنان معترض
س��بز پ��وش ایرانی مینویس��د
حرکته��ای اعتراض��ی زن��ان در
ایران توجه جهان را جلب نموده
و حتی موضوع انتخابات را تحت
الشعاع قرار داده است .این مطلب
م��ی افزاید ،زمانی ک��ه عراق به
کویت در سال  1990حمله کرد،
زن��ان در تظاه��رات خیابانی در
کش��ورهای منطقه خلیج فارس
شرکت کردند و زنان فلسطینی
نیز برای اعتراض به کشته شدن
همسر و فرزندانشان به خیابانها
آمدند ،اما زنان ای��ران با حضور
خود تصویر زنان در خاورمیانه را
به یک سطح جدید ارتقا دادند.
گویا بیش از ه��ر چیزی تصاویر
زنانی که با تعریف رایج از حجاب

هفته گذش��ته خبری منتشر
شد مبنی بر اینکه یک مجسمه
ساز به نام پائوال اسالتر نیم تنه
ندا آقاسلطان را ساخته است تا
در روز  25ج��والی ،روز جهانی
همبس��تگی با مب��ارزات آزادی
خواهان��ه مردم اب��ران ،نمایش
داده ش��ود .حجاب ن��دا در این
مجسمه یک س��ربند و روسری
روی آن اس��ت که فقط گردی
صورت او نمایان است.
این عکس��ی ب��ود ک��ه تنها در
روزهای اول پس از کشته شدن
ندا چندبار نش��ان داده ش��د و
پس از آن عکس��های دیگری از
او منتش��ر شد که بدون حجاب
بود.
این س��وال برایم پیش آمد که
چه چیزی باعث ش��ده که این
مجسمه ساز این عکس را برای
الگ��وی خود انتخ��اب کند .این
مطل��ب را وبالگم هم منتش��ر
ک��ردم تا نظ��ر دیگ��ران را هم
بدانم.
مطابقت با کلیش��ه ه��ای رایج
درب��اره زنان مس��لمان و جالب
ب��ودن حج��اب ب��رای غربی ها
حدس��هایی بود که محتمل به
نظر می رسید .یکی از دوستان
در بخ��ش نظرات این پس��ت،
پاس��خی که اس�لاتر به ایمیل
او داده ب��ود را برای��م کامن��ت
گذاشته بود.
پاسخ او این بود:
"من کامال با شما در مورد اینکه
اگر مجس��مه ندا بدون حجاب
اش بود بهتر میشد موافقم .ولی
من ساختن مجسمه او را زمانی
ش��روع ک��ردم که تنه��ا عکس
کامال تائید ش��ده او عکسی بود
که او حجاب داش��ت وگرنه من
ترجی��ح میدادم مجس��مه او را
آزاد و طبیعی بسازم .امیدوارم
یک روز امکانی بوجود آید که
بتوان یک مجس��مه تاریخی
از ندا را ب��رای یک ایران آزاد
س��اخت .بس��یار عالقمن��دم
مجس��مه او را ب��ه مثابه یک
فرشته« ،فرشته ایران ،فرشته
آزادی» بس��ازم و مس��لما
مجس��مه او را ب��دون حجابی
که موهای زیبایش را بپوشاند
بس��ازم .اف��کارم و دعاه��ای
من با ش��ما و مردم ایران در
مبارزه تان برای رس��یدن به

اسالمی جور در نمیآمدند جلب
توج��ه کرده ب��ود ت��ا جایی که
سیاس��ت تمرکز ب��ر عکس زنان
معت��رض ایرانی مورد بررس��ی و
نقد قرار گرفت.
س��ال ها از زمانی که فمینیست
ها گفتند همه مس��ائل سیاسی
به نوعی جنبه جنس��یتی دارند
یعنی تاثیر آنها بر زنان و مردان
متفاوت اس��ت حتی گر این امر
در ابتدا مش��هود نباشد ،گذشته
است.
پرسش مش��ترکی نیز در برخی
از نوش��تهها در م��ورد زن��ان و
انتخابات مطرح ش��ده بود و آن
ای��ن بود که آیا زنان ایرانی بیش
از مردان از نتیجه انتخابات زیان
میبینند؟
اعتراض��ات اخیر ای��ران نیز بی

دموکراس��ی و آزادی در ایران
اس��ت .عش��ق و نور به ش��ما
دوست من".
م��ن ه��م در ایمیل��ی به
او نوش��تم که تمام زنان ایرانی
ناچارند یک��ی از این عکس ها
داشته باشند ،چون در غیر این
ص��ورت نمی توانن��د گذرنامه
بگیرند و خود من دو بار ناچار
ش��دم عکس��م را عوض کنم،
چون مام��وران اداره گذرنامه
به دلیل حجاب ناکافی عکس
هایم را رد کرده بودند.
به او گفتم:

"این ندای ما نیست"
ن��دا و بس��یاری زنان دیگر
این روزها در خیابان فریاد
می زنند:

"نه روسری نه توسری"!
آنها خواهان پایان یافتن س��ی
س��ال تحمیل حجاب و تحمیل
نوع خ��اص حج��اب حکومتی
هستند که به ضرب باتوم و لگد
مجبور به داشتن آن شده اند.
گفتم اگ��ر تو این ن��دا را ندای
واقع��ی بدان��ی میلیونه��ا زن
ایران��ی را ناامید م��ی کنی و به
مبارزه صد س��اله زن��ان ایرانی
برای احقاق حقوق اولیه ش��ان
بی احترامی می کنی.
پاسخ او این بود:
"م��ن بیش از ش��صت ایمیل از
مردم ایران دریافت کرده ام که
این مجس��مه را به همین شکل
دوس��ت دارند و م��ی گویند او
ش��بیه مریم مقدس ،مادر ترزا
یا یک قدیس��ه جنگجوست .در
عی��ن حال تع��دادی هم ایمیل
دریافت کرده ام که اصرار داشته
اند که مجسمه ای بدون حجاب
از او بس��ازم ،که متاسفانه برایم
س��خت اس��ت زیرا قبال هزینه
مواد و برونز الزم برای مجسمه
را پرداخت��ه ام که بس��یار گران
است".
کاش می شد بدانم جنسیت
آن ش��صت نفر چیس��ت ،محل
سکونتشان کجاست و چه درکی
از حجاب زنان ایرانی دارند.
آی��ا در کنار اخب��ار زن مصری
کشته ش��ده در دادگاه آلمان و
ممنوعی��ت داش��تن حجاب در
دانش��گاههای ترکیه و بعضی از

"
این ندای
ما نیست"

کشورهای
غر ب��ی ،
تصویری از
خبر و
سی سال سرکوب زنان ایران به
خاطر پوشش دیده و شنیده اند
یا نه؟
آیا می دانند ایران تنها کشوری
است که حجاب در آن اجباری
اس��ت و زنان به خاطر حجاب
از کار اخراج می شوند،شکنجه
وتحقیر می ش��وند و شالق می
خورند؟
متاس��فم ک��ه آن ش��صت نفر
ایمی��ل زده ان��د و این عکس را
"روحانی" و شبیه مریم مقدس
خوانده اند ام��ا تنها تعدادی از
آن ه��زاران زن ایرانی که کتک
خ��ورده ان��د ،لباس بر تنش��ان
دریده شده و تعهد داده اند که
شئونات اخالقی را رعایت کنند
ناراحتی خ��ود را از این انتخاب
نشان داده اند.
خوشبختانه اسالتر در نامه اش
ادامه داده است:
"اما نامه های پراحس�اس و
صمیمانه مثل نامه ش�ما من
را متقاعد کرد که مجس�مه
دیگری از او بسازم"
او ضمن فرس��تادن عکسی بی
حج��اب از ندا درباره مجس��مه
جدید گفته است:
"من بس��یار مایلم مجسمه ندا
طبیعی و مانند خودش باشد ،با
موهای زیبا و آزادش!
نظر ش��ما درب��اره این عکس از
چهره خندان او چیست؟
ندا چنین لبخند زیبایی داشته
اس��ت در حالیکه در مجس��مه
اول مح��زون اس��ت .من دومی
را ترجی��ح می ده��م چون این
لبخند دوست داشتنی نشان
از روحیه شاد او دارد"!
_____________
این آدرس ای میل سازنده
مجسمه است:

cpslater@mchsi.com

برای کس�انی ک�ه خواهان
تش�کر از این اق�دام خانم
اسلاتر هس�تند یا درباره
مجس�مه اول و س�اخت
مجسمه دوم نظری دارند.

ش��ک جنبش زنان را دستخوش
تحوالتی خواهد کرد که ش��اید
ب��رای پیش بین��ی آن کمی زود
باشد اما همین توجه رسانه ها به
زنان نشانه ای است که ثابت می
کند جنبش زن��ان هر تصمیمی
برای شکل ادامه اعتراضات خود
بگیرد زن��ان ای��ران دیگر هرگز
انکار نمی شوند.
برای نمونه می توانید به سایتهای
زیر مراجعه کنید:

www.csmonitor.
com/2009/0615/p08s01comv.html

www.msnbc.msn.com/id/.../
ns/world_news-mideastn_africa

Accounting

Tax Solutions

___________
Income Tax Service
_______________

تنظیماظهارنامهمالیاتی
در خدمت هموطنان
و دانشجویان در مرکز شهر
----------------Tel : 514-844-9731
Cell : 514-867-8379
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برنامه ریزی مالی خانواده...
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

تعادل
مایل

-بخش هشتم-

حسینانصاری
مونترال -اوت 2009
بح��ث را ب��ا این موضوع ش��روع
کردیم که برای ایجاد بینیازی مالی
و آرامش خاطر بایستی خرج کردن
را بیاموزیم .اگر قادر به ایجاد درآمد
هستیم .شکی نیست که میتوانیم
روش صحیح به خرج رساندن آن را
بیاموزیم.
روشی را که پیشنهاد کردم .بکار بردن
فرمول ( )20-30-50بود 50 .درصد
مخ��ارج اجب��اری 30 ،درصد برای
تفریح و تبدیل زنده بودن به زندگی
کردن 20 ،درصد ذخیره .میدانم که
در نگاه اول مش��کل به نظر میرسد
اما اگ��ر بتوانیم که تفک��رات منفی
که تلهه��ای اصلی به بینیازی مالی
هستند را شناسایی کنیم ،خواهیم
دید که زیاد هم مشکل نیست.
گفتیم که بای��د افکارمان را در مورد

پول و نحوه بخرج رساندن آن تغییر
دهیم.
اولین و مهمترین تغییر این اس��ت
که باور« :همه چیز یا هیچ چیز»
را که از منفیترین و نابودکنندهترین
باورهاس��ت از بین ببریم .بطور مثال
اگ��ر نتوانی��م مخارج اجب��اری را به
محدوده  50درصد برسانیم ،حداقل
سعی کنیم که در حدود  70درصد
آن را کنت��رل کنیم .اگر نتوانیم 20
درصد ذخیره کنیم ،حداقل  2درصد
ذخیره را شروع کنیم.
دومین تغییر فکری ،از بین بردن باور
غل��ط و منفی دیگر که همان «عدم
ایمان به خود» میباشد ،است.
افکاری مانند:
■ م��ن با ای��ن همه قرض حتی
اگر صد در صد درآمدم را به مخارج
اجباری اختصاص دهم کافی نیست.
■ اگ��ر کم��ی درآمد را باال ببرم،
نیازی به برنامه ریزی ندارم.
■ اگر همس��رم کار میکرد ،این
قدر مشکل نداشتیم.
■ درآمد من س��الیانه رو به رشد
اس��ت و همه چی��ز در آینده مرتب
خواهد شد.
■ تا چند سال دیگر بلیط بخت
آزمایی من برنده خواهد شد (احتمال
برنده شدن 1 ،در  10میلیون است...
اما هر هفته یک نفر برنده میشود...

مگر نه؟ شاید من نفر بعدی باشم).
اعتراف کنیم ...همه ما در یک زمان،
ی��ا چند دقیق��ه در روز رویای برنده
شدن چندین میلیون دالر را در سر
داشتهایم ...اینکه ایرادی ندارد .ایراد
زمانی شروع میشود که بلیط بخت
آزمایی تنه��ا روش برنامهریزی ما ،و
آینده مان وابسته به آن باشد!
اگر این رویاهای شیرین چند میلیون
دالری جذابیت زی��ادی دارند ،چند
لحظه به این فکر کنیم که اگر واقعاً
چند ه��زار دالر اضافی در حس��اب
پسانداز داش��تیم که هیچ نقشهای
برایش نداشتیم چه احساس بهتری
دست میداد؟
چرا این رویا را نداشته باشیم که هر
ب��ار که تلفن زن��گ میزند ،طلبکار
نخواهد بود؟ چه احساس��ی دارد که
بدانی��م در هر روز و هر لحظه قدری
پیشرفت بیشتر به سمت اهداف خود
داریم؟
بسیار خوب.
اگر با خود این قرار را گذاشته باشیم
که شرایط مشکل فعلی را حل کنیم،
نوبت عمل رسیده است.
قدم اول اینکه دس��ت از ش��مردن
س��نتها بردایم و درعوض دالرها را
بشماریم.
امروزه حتی فرهنگ تعلیم و تربیت
در دبیرس��تانها که خانمه��ا را برای
تعلیم اقتصاد خانواده به جمع کردن
کوپن های تخفیف در سوپر مارکتها
تشویق میکرد و آقایان را به کنترل
مطلق امرار معاش ...تغییر پیدا کرده
است.
خانمها دیگر در جس��تجوی مردی
نیس��تند ک��ه مش��کالت داخلی و
خارجی خان��واده را به عهده بگیرد
(مسئول کامل امور مالی) و درعوض
خانمها به امور ظاه��ری و آرایش و
تزئین خانه میپرداختند.
اص� ً
لا در دنیای امروز چنین چیزی
امکان ندارد.
تا به حال کسی را ندیدهام که
از طریق جمع آوری کوپنهای
تخفیف به بینیازی مالی دست
پیدا کند و این روش بیش��تر
حالت روان درمان��ی دارد که:
«بلهما همدرمخارج روزمره
صرفه جویی میکنیم».
برنامهریزان مالی که مردم را به
نوعیشکنجهتشویقمیکردند
متعلق به عهد بوق هستند.
ام��روزه روند زندگ��ی آنچنان
تغییر کرده که کسی برای این
چیزها وقت ندارد .جمع آوری

چه نیاز به دشمن؟!
{>> ادامه از صفحه}21 :
گفتن" :شما چه کاره هستید که این حرف ها
را می زنید" آب پاکی را روی دست رفسنجانی
ریخ��ت" :ح��ق حاکمیت در نظ��ام جمهوری
اسالمی ناش��ی از مبدا اعلی و خداوند است...
مش��روعیت حاکمیت در اسالم از طرف خدا و
مقبولیت از س��وی مردم است و مشروعیت و
مقبولیت با هم تفاوت دارد"!
دو روز بعد ،دوش��نبه  29تیرم��اه ،ولی فقیه
نیز س��ر از الک سکوت سنگین چند هفته ای
خود به در آورد و در دیدار با مس��ؤالن نظام و
جمعی از قش��رهای(؟!) مردم حرف آخر خود
را زد:
"رواج فضیل��ت ه��ای اخالقی در جامعههمچون هوای لطیفی است که زمینه زندگی
سالم را فراهم می آورد و انسان را از حرص ها،
جهالت ها ،دنیاطلبی ها ،بغض های ش��خصی
و س��وء ظن به یکدیگر باز می دارد وبه همین
دلیل است که در اسالم تزکیه و رشد اخالقی
بر تعلیم مقدم است".
"-ملت ایران در  30س��ال گذش��ته نشان

داده است که ملت وفادار و با گذشتی است و
در قضایاوحوادث اخیر بعداز انتخابات ریاست
جمهوری نیز ،این ویژگی ملت ایران بار دیگر
آشکار شد"!
 "البته رس��انه های استکباری به منظورحمایت از اغتش��اش گران آنه��ا را مردم می
نامند در حالی که مردم ،آن جمعیت میلیونی
اس��ت که به محض دیدن این اغتشاش گران
و مفس��دان ،خود را کنار می کشد و آنها را با
دیده ی نفرت و انزجار نظاره می کند"!
ش��نیدن این س��خنان از رهب��ر معظم چماق
داران و آدم کش��ان ،بی اختیار این پرسش را
به ذهن می آورد که نکند او ،همانند گماشته
محبوب��ش محمود احمدی نژاد ،از کهکش��ان
دیگ��ری ب��ه زمی��ن آمده ان��د و با چش��می
متفاوت با چش��م ه��ای زمینی ب��ه رویدادها
می نگرند؟! ش��باهت گفته های احمدی نژاد
در همان دیدار ،ای��ن ظن را تقویت می کند:
"برگ��زاری آزادترین ،پرش��ورترین و بی نظیر
ترین انتخابات و برگزیدن راه پرافتخارانقالب
اسالمی ،نویدبخش آینده ای روشن برای ملت
ایران و بشریت است"!

کوپنهاوگذران
ساعتها در سوپر
مارکتها فقط و
فقط برای صرفه
جوییچنددالر!
هیچ کس را به
بی نیازی مالی
نمیرساند.
باید سیس��تم
فک��ری تغییر
پی��دا کن��د تا
سیس��تم مالی
ش��روع به رشد
کند.
چه اشکالی دارد
کهخانهمعمولی
و اثاثیه معمولی
و اتومبی��ل و
تفری��ح و س��رگرمی در حد معمول
بماند اما ذخیره مالی بطور س��ریع و
غیرمعمولی در حال رشد باشد .این
چه معنی دارد که با اتومبیل صد هزار
دالری ،و پیراهن چند هزار دالری و
کیف و کفش مارکدار «لویی ویتان»
به مرکز خرید برویم و هنگام پرداخت
صورتحس��اب ،برای خرید یک قالب
کره  3دالری یک کوپن  10س��نتی
به صندوقدار ارائه دهیم؟
این همان سیس��تم مالی اس��ت که
بازاری��ان به مردم معرف��ی کردهاند
و از طری��ق ارائه کوپنها مردم را به
خرید غیرالزم و بیش از حد تشویق
میکنند و بدتر از همه این باور را به
خریدار می قبوالند که مشغول صرفه
جویی است!
وقتی نیاز به چشم و همچشمی و پز
دادن و جگر خواهر شوهر و باجناق
را سوزاندن و ...مهمتر از تعادل مالی
و شروع سیستم ذخیره باشد شکی
نیس��ت که آرامش و آسایش داخلی
و خصوصی قربانی برازندگی خواهد
شد.
این طرز تفکر ،دشمن سیستم (-50
 )20-30است.
اگر برازندگی را بخشی از مخارج
اجباری ( 50درصد) تلقی کنیم،
آرزو و آبرو به باد خواهد رفت.
چه اش��کالی دارد ک��ه اتومبیل 50
هزار دالری صفر کیلومتر را با همان
اتومبیل با  10هزار کیلومتر ولی به
قیمت  30هزار دالر تعویض کنیم؟
آقاجان ،اتومبیل دس��ت دوم در حد
شخصیت ما نیست اما زندگی از یک
هفته به هفته دیگر و از یک حقوق به
حقوق دیگر برازنده ماست !؟
اخب��ار روز در تلویزی��ون  90اینچی

ولی مطلق��ه فقیه در درفش��انی های خود از
تک��رار تهوع آور ترجیع بن��د مورد عالقه اش:
"دشمن" نیز غافل نماند:
"این ح��وادث ،این تجربه و درس را به همراه
خود داش��ت که حتی در زمان��ی که حرکتی
بزرگ در کمال آرامش و ثبات انجام می گیرد،
نباید از نقشه و کید دشمن غافل ماند"!
او ک��ه گویا خود را نماد "حی��ا" می داند ،در
رد ادعای دش��منان مبنی ب��ر دخالت نکردن
در مس��ایل داخلی کشور گفت" :در حالی که
دخالت دش��منان بویژه نقش رسانه های آنها
کامال آشکار اس��ت ،این ادعا نشانه بی حیایی
آنهاست"!
ش��عر زیبای س��عدی" :با س��یه دل چه سود
گفتن وعظ /نرود میخ آهنین در سنگ"
به خوبی وصف حال ولی فقیه برج عاج نشین
و بری��ده از واقعیت اس��ت .اگر ج��ز این بود،
باید دس��ت کم در خلوت از خود می پرسید:
با وجود دوس��تانی چون ش��یخ محمد یزدی،
مصباح یزدی ،س��ردار سرلش��گر فیروزآبادی،
دیگر س��رداران ریز و درشت س��پاه پاسداران
و بوی��ژه محمود احم��دی نژاد ،چ�ه نیاز به
دشمن؟!
____________________
■

مهمتر از تلویزیون  30اینچی جلوه
میکند.
امروزه ما حتی خرید لباس را قسطی
انج��ام میدهیم و س��الیانه چندین
هزار دالر برای بهره کارتهای لعنتی
اعتباری و غیره به خرج میرس��انیم
اما س��اعتها برای جمع آوری کوپن
چند سنتی مصرف میکنیم و دلمان
خوش است که مشغول صرفه جویی
هستیم .بیش��تر اوقات لباسی را که
قس��طی خریده ایم ،قبل از پرداخت
قس��ط پاره پاره ش��ده ،ام��ا بهره ها
همچنان انباشته می شوند!
قرض دش��من ثروت اس��ت و آفتی
اس��ت که به جان و مال همه افتاده
و برای از بین بردن این آفت بایستی
یک سیس��تم جم��عآوری و صرفه
جویی مالی مدرن را بیاموزیم.
اما این روزها نگرانی برای امور مالی
عادت ش��ده ...عدم تع��ادل مالی مد
روز شده ...جنگ و مرافعه و مجادله
با همسر و فرزند بر سر امور مالی به
یکی از فعالیته��ای روزمرده تبدیل
شده و همه این رفتارها به یک اصل
میانجامد که:
«زندگ�ی نرم�ال و متع�ادل از
م�د افت�اده و باع�ث خجالت و
سرافکندگیاست».

راه قرار دادهاند شناسایی شوند .تلهها
همیشه مخفی هستند زیرا اگر منفی
نباشند تله نیس��تند .باید شناسایی
شوند و جاده مین گذاری شده امنیت
مالی هموار شود.
برازندگی بایستی دوباره تعریف شود
و از ص��ورت ظاهر ب��ه نوعی موثر و
سازنده و مخفی تبدیل شود.
اگر بتوانیم به مخارج اجباری و یا به
ظاهر اجباری که تحت تاثیر تبلیغ و
مسائلفرهنگیواختالفاتخانوادگی
و غیره توجه بیشتری داشته باشیم
مهمترین قدم را برداشتهایم.
برای رسیدن به امنیت مالی نیاز به
تغییر سیس��تم فکری داریم و تنها
دلیلی که به تکرار سیستم (-30-50
 )20ادامه میده��م ،ایجاد آمادگی
و جایگزینی سیس��تم فکری ثروت
میباشد.
قدم اول برای ایجاد این سیس��تم و
ایج��اد تعادل مالی ،داش��تن اهداف
متعادل مالی است.
وقت��ی صحب��ت از هدف میش��ود
منظور این نیست که خانهای چنین
میخواه��م و اتومبیل��ی چن��ان و...
منظور این است که آیا خواستههای
ما ،با میزان درآمد درتعادل هستند
یا خی��ر! اگ��ر خواس��تهها متعادل
نباشند بایستی میزان درآمد در صدر
اهداف قرار گی��رد و نه رویاهایی که
تحت تاثیر بازاریابان و تحریکهای
اجتماعیهستند.
■
در شماره آینده ادامه خواهم داد
خوش قول و خوش حساب باشید

تدابیر تازه
'آی ام اف'
برای کمک به
کشورهای فقیر

صندوق بین المللی پول در ش��ش
ماهه اول سال میالدی جاری حدود
سه میلیارد دالر به کشورهای فقیر
وام داده است.
آی ام اف م��ی گوی��د ای��ن مبلغ از
مجموع کمک های سه سال گذشته
ای��ن نهاد به این کش��ورها بیش��تر
است.
انتظ��ار م��ی رود که صن��دوق بین
المللی پول بخش��ی از  17میلیارد
دالر را از طریق فروش بیش از 400
تن ذخیره طالیی خود تامین کند.
صندوق بین المللی پول همچنین
در نظر دارد که تا پایان سال 2011
میالدی از افزایش نرخ بهره وام هایی
که به ده ها کش��ور فقیر داده است،
خودداری کند.
این سازمان همچنین برای نخستین
بار ای��ن گزینه را به این کش��ورها
خواه��د داد که به جای ملزم کردن
آن ها به برداش��ت تم��ام مبلغ وام
اعطایی تا تاریخ معینی ،بتوانند در
صورت نی��از در مقاطع مختلف به
برداشت آن اقدام کنند.
صندوق بی��ن المللی پ��ول در ماه
آوریل امس��ال پیش بینی کرده بود
ک��ه اقتصاد جهان در س��ال 2009
میالدی به میزان یک و س��ه دهم
درصد منقبض شود■ .

اگر بخواهیم ثروتمند و بینیاز باشیم
نیاز به یک سیس��تم داریم .سیستم
( )20-30-50برای یک هفته و یک
ماه و یک سال نیست بلکه سیستمی
بسیار موثر برای همه زندگی است.
این سیس��تم آسان نیست اما بسیار
موفق اس��ت و برای رس��یدن به آن
بایستی سیس��تم فکری تغییر یابد.
بایس��تی تلههایی را که بازاریان سر

آی ام اف نگ�ران پیامده�ای
رکود ج�اری بر زندگی مردم در
کشورهای فقیر است.
صندوق بین المللی پول (آی ام اف)
اعالم کرده است که  17میلیارد دالر
برای کمک به ده ها کشور فقیر در
نظر گرفته است.
این نهاد بین المللی تالش می کند
که دامنه زیانی ک��ه در اثر رکود در
اقتصاد جهانی به کشورهای در حال
توس��عه و فقیر وارد آمده را کاهش
دهد.
صندوق بین امللی پول که مقر اصلی
آن در واش��نگتن ،پایتخت آمریکا،
واق��ع اس��ت ،روز چهارش��نبه (29
ژوئیه) اعالم کرد ،مبلغ  17میلیارد
دالر را ت��ا س��ال  2014میالدی در
اختیار حدود  80کش��ور فقیر قرار
خواهد داد.
بخش عمده این کش��ورها در قاره
آفریقا واقع هستند.
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مجاهدین...

حمله به پایگاه
اشرف و مسألهی
توافقاتامنیتی

_______________________
ت و گوی رادیوزمانه با مهدی سامع ،از
گف 
اعضای شورای ملی مقاومت
____________________
در اعت��راض به حمل��هی روز سهش��نبه 28
جوالی نیروهای ارتش و پلیس عراق به پایگاه
اشرف در  80کیلومتری بغداد ،اعضای سازمان
مجاهدین خلق ایران در مقابل س��فارت عراق
در پاریس و چندین شهر دیگر ،از جمله اوتاوا
دست به تظاهرات اعتراضی زدند.
به گفتهی سخنگوی شورای ملی مقاومت در
پاریس در این حمل ه  7نفر از اعضای س��ازمان
مجاهدین خلق ایران کش��ته شدند و بیش از
 300نفر زخمی.
س��ازمان مجاهدین خلق ایران ضمن محکوم
کردن این حمله دولت عراق را متهم کرده که
به دس��تور رهبر جمهوری اسالمی به این کار
دست زده است.
خان��م مری��م رج��وی ،رئیس ش��ورای ملی
مقاومت در پاریس از دولت آمریکا خواس��ت
که با پادرمیانی در این جریان از یک فاجعهی
انسانی ،به توصیف وی ،جلوگیری کند.
ایان کلی ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته
است ،دولت عراق مسئولیت حفظ امنیت این
اردوگاه و ساکنان آن را بهعهده گرفته و متعهد
شده است با آنان براساس قانون اساسی عراق
و قوانین و موازین بینالمللی رفتار بشردوستانه
داشته باشد.
ت و گوی تلفنی با آقای مهدی س��امع
در گف 
از اعضای ش��ورای ملی مقاومت و از حاضرین
در تظاهرات روز چهارشنبه  29جوالی مقابل
سفارت عراق در پاریس از ایشان دربارهی این
گردهمایی اعتراضی میپرسم:

ی انسانی
فاجع ه
"از یک یکنید!"
جلوگیر

علت اصلی تظاهرات پاریس که البته
که رخ دادهاست و تا
در ش��هرهای دیگری هم منجمله در
این لحظه که من با شما صحبت
واشنگتن ،استکهلم و در برخی شهرهای
آلمان هم برگزار ش��د ،اعتراض به کاری است میکنم ،هفت نفر از مجاهدین خلق ش��هید
شدهاند.
که روز سهشنبه دولت عراق انجام داد.
به طور بسیار غیرمترقبه با حدود هزار ای��ن رفتار جنایتکاران��ه بههیچوجه با موازین
نیروی مسلح به کمپ اشرف حمله کرد .بینالمللی ،با تعهدات دولت آمریکا و همچنین
با بول�دوزر ،با باتوم ،با چوب ،با ماش�ین دولت عراق همخوانی ندارد.
آبپاش ،با گاز اش�کآور و در مواردی با
>> خانم مریم رج�وی از دولت آمریکا
ش�لیک گلوله که تا س�اعاتی هم ادامه
خواس�ته اس�ت که با پادرمیانی در این
داشت.
تحت این بهانه که م��ا میخواهیم انتظامات مسأله از یک فاجعهی انسانی ،به توصیف
داخلی شهر اشرف را بهعهده بگیریم و این کار ایشان ،جلوگیری بشود.
را در شرایطی دولت عراق کرده است که هیچ بعدهم شرایطی گذاشتهاند برای بازگشت
اتفاقی در ش��هر اشرف نیفتاده بود که احتیاج ساکنان اردوگاه اشرف به ایران .نظر شما
به انتظامات داشته باش��د و خود ارتش عراق در مورد این دو مسأله چیست؟
هم خود این کمپ را در محاصره داش��ت و از  -قس��مت اول مربوط میشود به اینکه در
مدتها قبل هم این محاصره و حفاظت را انجام حقیقت خانم رجوی به آمریکا هش��دار داده
ی
اس��ت که این در حقیقت یک کشتار انسان 
میداد.
است .حدود سیصد نفر زخمی و عدهای ربوده
>> آق�ای س�امع فکر میکنی�د با این ش��دند .خود آمریکا هم میدان��د و آنجا ناظر
تظاهراتی که گفتید در شهرهای مختلف داش��ته و دیده و البته در رسانههای مختلف
برگزار شدهاس�ت ،دولت عراق یا دولت پخش هم شده است.
آمریکا و دیگران واکنشی نشان بدهند؟ ما هم انتظار داریم که دولت آمریکا مداخلهی
 هنگامی که مس��ألهی امنیت عراق طبق سریع بکند .در ابتدا البته خواستار این بودیمق��راردادی که می��ان آمریکا و ع��راق امضاء و ک��ه تعدادی از زخمیها را از آنجا خارج کنند
تحویل نیروهای عراق داده ش��د ،دولت عراق و به بیمارستانی که در بیست کیلومتری پایگاه
تعهداتی به آمریکا داد .یکی از موارد این تعهد اشرف است ،منتقل کنند.
این بود که حقوق انسانی ساکنان شهر اشرف در مورد قس��مت دوم ،دولت عراق بارها اعالم
را رعایت کند و از نقل و انتقال اجباری ساکنان میک��رد که هیچ تهدیدی برای اینکه ش��ما
به ایران برگردید نیست و دو گزینه در مقابل
آن خودداری میکند.
بنابراین آمریکا اکنون مسئول است .آنها در ساکنان شهر اشرف قرار میداد .یک ،رفتن به
حقیقت ای��ن قرارداد را با دول��ت عراق امضاء ای��ران و دیگری رفتن به خارج از عراق .اکنون
کردهان��د و مرتب هم گفتهاند ک��ه ما رفتار و خانم رجوی طی بیانیهای پیشنهاد میکنند که
ح��رکات دو طرف منجمله نیروهای عراقی را اگر دولت عراق بتواند یک سند کتبی از طرف
تحت نظارت داریم .از این جهت این تظاهرات مقامات رسمی رژیم ایران بیاورد که این سند
اعتراضی هم هست به سکوت مقامات آمریکا را صلیب سرخ بینالمللی ،کمیسیون حقوق
که به مسئولیتهای خودشان عمل نمیکنند و بش��ر و س��ازمان ملل تأیید کنند که امنیت
در حقیقت اعتراض به این عمل جنایتکارانهای آنها تضمین است ،پیگرد قضایی نمیشوند،
تحت آزار و ش��کنجه قرار نمیگیرند
و تحت نظ��ارت مداوم صلیب س��رخ
هس��تند ،اگر کس��انی از پایگاه اشرف
بخواهند ،برمیگردند ب��ه ایران و اگر
کسانی هم بخواهند که به خارج بروند
و نمیخواهند به ایران بروند ،این امکان
را س��ازمان ملل و کمیس��اریای عالی
پناهندگان فراهم کن��د که بتوانند از
عراق خارج بشوند و به یک کشور ثالث
به غیر ایران بروند.
_______________
■ عک��س :درگیری می��ان نیروهای
عراقی و اعضای سازمان مجاهدین خلق
در اردوگاه اشرف :رویترز

{>> ادامه از صفحه}6 :
نکردهام .اما آقای کروبی دوش��نبه ش��ب به
خانه ما آمد .این که او برای مالقات ما آمد،
برای من مهم است .او بسیار حمایت میکرد
و این باعث آرامش من شد .گفت و گوهای
ما در روزنامه اعتماد ملی منتشر شده است.
آقای کروبی گفت ندا بیگناه است ...او یک
شهید است .او همچنین گفت قاتل ندا باید
پیدا شود.
 آی�ا با م�ادران س�ایر اف�رادی که درحوادث پس از انتخابات کش�ته شدند
ارتباطی برقرار کردهاید؟
 من به دیدار مادران سهراب اعرابی و اشکانس��هراب رفتم… آنها دو نوجوان بودند که
کشته شدند .پس از آن ،مادران آنها نیز به
خانه ما آمدند.
 آیا برخورداری از حمایت سایر مادرانمفید است؟
 -از لحاظ عاطفی همه ما در هم شکستهایم.

 آیا فکر میکنید هرگز روزی فرا رسدکه فردی به دلیل مرگ دخترتان به پای
میز محاکمه کشیده شود؟
 نمیدانم .نمیدانم .ما نمیتوانیم آینده راپیشبینی کنیم .عدالت باید انجام شود .آقای
احمدینژاد دستور داده است تحقیقات انجام
شود و من منتظر هستم تا قاتل ندا بازداشت
شود و به پای میز محاکمه کشیده شود.
 دوس�ت دارید یاد و خاطره دخترتانچگونه گرامی داشته شود؟
 از مردم میخواهم که فراموش��ش نکنند.مردم – ایرانیها – بسیار حمایت کردهاند.
آنها به س��راغ م��ن میآیند و ب��ه من به
خاطر داشتن چنین دختر شجاعی تبریک

Sur Google,
image, Iran,
allez-y, tapez,
Un jeune homme pendu...

Nadime
Rahimian
)(Montreal

Tous les matins, dans les journaux et les nouvelles,
Je vois un père enterrer son fils avec une pèle
Cassée comme son âme, je vois aussi des femmes,
Brulées vives, j'sais pas pourquoi, c'est tout au nom de lslam.
Attentats suicides, meurtres, tortures, terrorisme,
?Sexisme, il n'est pas encore parti ce racisme
Toute cette peine dépressive, toute dans un même canal,
Dans un autre, Paris Hilton fait son discours si sal,
Sur l'amitié, l'amour, sur sa célébrité,
Elle exploite ces valeurs pour plus de publicité.
?Elle n'est pas la seule non-plus, on a rien d'mieux à faire
Écrire des chansons sur un cul, du pot, des sujets pervers.
Maintenant que cette guerre semble s'intensifier,
Nos nouveaux casques bleus recrutent des gosses à l'armée.
Leurs moyens manipulateurs, dégoutants, en charme,
Va envoyer mon ami au front, en main une arme.
Uniformes bleues, t'es un vrai soldat,
Tu vas être un héros, tu vas sauver ta patrie.
Mais ce qu'ils ne disent guère, c'est que dans cette guerre,
Le but ultime, c'est vivre et massacrer ses frères.
Les recruteurs d'enfants soldat, je n'ai qu'une chose a vous dire,
Des monstres cinglés dans la tête, j'n'ai rien vu de pire.
?Ça vous amuse tant que ca de torturer l'âme d'un gosse
S'cusez-moi pour le langage, j'veux vous voir manger d'la crosse.
Vous êtes des monstres, des bêtes, des salops sans vie,
Des lâches qui s'amusent à torturer leurs amis.
Vous marchez, fusil en main, se donnant de grands airs,
Mais je veux te voir, comme vos pions, pleurer pour vos mères.
J'ferais n'importe quoi pour briser ton esprit,
Espèce de chien démoniaque, je veux entendre tes cris
De peine, souffrir, mourir, j'te veux mort, fils de pute fou,
Mais si je fais ça, j'serais une merde comme vous.
Sur Google, image, Iran, allez-y, tapez,
Un jeune homme pendu, première image vous verrez.
?Est-ce vraiment de ca ce qu'on pense de nous
?Des terroristes sanglants, des arabes fous
Les jeunes iraniens, ils souffrent aussi,
Ils se battent, s'expriment pour une démocratie.
Mais polices, surveillance, fusils dans chaque coin,
Ça fait peur à quiconque, un coup de main, ils l'ont besoin.
Mère-Nature, pauvre dame, elle a le cancer,
Notre égoïsme détruit notre chez-soi si cher.
Comme c'que nos grands-mères, mères, sœurs, voisines ou tantes,
Ce cancer la ronge, c'est une peine si lente.
Nos lacs vomissent, les arbres tombent, la Terre se chauffe,
Les compagnies pensent qu'à eux-mêmes et personne d'autre.
Les bâtisses se camouflent derrière ce smog dégueux,
Notre consommation suffocante nous change en gens haineux.

ندا :دنیا برای او گریست...
چه میتوانیم به یکدیگر بگوییم؟ عزیزان ما
برای مردن بسیار جوان بودند… سه مادر که
همهش��ان در وضعیت مشابهی هستند چه
میتوانند به یکدیگر بگویند؟ همه کاری که
میتوانیم بکنیم آن است که آنجا بنشینیم
و گریه کنیم.
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میگویند.
من از شما میخواهم کاری برای من انجام
دهید .از شما میخواهم ،از طرف من ،از همه
افراد در سراس��ر دنیا تشکر کنید… ایرانیها
و غیر ایرانیها ،مردم کشورها و فرهنگهای
مختل��ف… اف��رادی که به ش��یوه و رس��م
خودشان برای فرزند من سوگواری کردهاند.
هر کس��ی که ش��معی برای او روشن کرد،
هرآهنگس��ازی که برای او آهنگ نوشت،
درباره او شعر نوشت ،میخواهم از همه آنها
تشکر کنم .ندا به هنر و موسیقی عالقه بسیار
زیادی داشت.
میخواهم از همه رهبران و سیاستمداران
دنیا در همه س��طوح ،که ی��اد فرزند من را
گرامی داشتند ،تشکر کنم.
مرگ او بسیار دردناک بوده است ،کلمات به
هیچ وجه نمیتوانند احساسات واقعی من را
بیان کنند .اما دانستن این نکته که دنیا برای
او گریه کرد… به من آرامش داده است.
من ب��ه او افتخار میکنم .دنیا به او به دیده
یک نماد نگاه میکند و این من را خوشحال
میکند.

Après huit ans pénibles, régnait un âne coucou,
Ce monde semblait se transformer en un vaste, sombre trou.
La minute que sa trappe bougeait, dictant ses singeries,
Le chaos s'intensifiait, on se divise en partie.
Parties politiques, religieux, la haine se répand,
La pauvreté, la guerre, voilà c'qui tuent nos enfants.
Maintenant huit ans après, le monde en a marre de ce con,
Enfin, un nouveau visage, changeant l'histoire pour de bon.
On est prêt pour la paix, le changement et l'espoir,
Quand il parle, il me donne quelque chose à croire.
J'peux pas croire que j'fais parti de cette histoire,
Fini les linchs, les chaînes, v'là notre président noir.
Il est ouvert a l'égard d'un million de choses,
Ses speechs sont puissants, poétiques, des vrais proses.
Mais j'ai peur pour sa vie, mais vraiment peur pour sa vie,
Lorsque Rush Limbaugh parle de sauver son pays.
Quand je vois B.H.O. parler de la paix, un avenir,
Je vois tomber M.L.K., J.F.K. et Gandhi.
Cet homme, un dirigeant, un enseignant, un ami,
■ ?Vais-je le voir massacrer sur un balcon lui aussi
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مونتریال :در امتداد اعتراض...

اعتصاب
غذا در
مونتریال

به دنبال برگزاری اعتصاب غذا در چند
شهر جهان از جمله نیویورک  ،برلین ،رم
و ،...در مونتریال نیز بیست نفر از ایرانیان
در روزهای جمعه  ۲۴جوالی و شنبه ۲۵
ج��والی در محل پالس دو کانادا Place
 du Canadaدس��ت به اعتصاب غذای
دو روزه زدن��د ،که مورد حمایت بخش
وسیعی از ایرانیان ،غیرایرانیان ،نهاد ها و
سازمان های مونتریال قرار گرفت.
این حرکت از س��اعت  ۹صبح جمعه در
محل یادش��ده آغاز و تا ساعت  ۷غروب
ش��نبه پایان یافت .در ط��ول مدت دو
روز اعتصاب کنندگان نوارهای س��بز و
اطالعات نوشته شده به دو زبان فرانسه
و انگلیس��ی در رابطه با این اعتصاب و
خواس��ته های خود ،در میان رهگذران
پخش می کردند.
بر روی نوارهای سبز نوشته شده بود:

«آزادی و دموکراس�ی ب�رای
ایران!»

این کار در کنار پارچه های سبز به همراه
عکس های ش��هیدان و تظاهرات مردم
ایران که به درختان بس��ته ش��ده بود،
باعث جلب توجه عابرین به این موضوع
می شد.
همچنی��ن باید به ابتکار عمل دیگر این
گروه اشاره نمود که به دفعات ،به شکل
کامأل بی حرکت و تنها با باال بردن دست
با عالمت پیروزی به طرف خیابان و مردم
می ایس��تادند که در بین آنها تعدادی با
صورت های س��فید ش��ده در صف اول
قرار داشتند .این کار حتی توجه راننده
ماشین های در حال عبور را نیز به خود
جلب می کرد.
در ش��ب اول در کنار افروختن شمع به
یاد جانباختگان تظاهرات اعتراضی اخیر
ایران ،ابتدا تعدادی از ویدیو کلیپ های
مربوط به جنبش کنونی مردم ایران به
نمایش درآم��د و در ادامه تعدادی فیلم
از روز ه��ای قب��ل از انتخابات و حوادث
و تظاه��رات های بع��د از آن به نمایش
گذاشته شد .این فیلم توسط یکی از افراد
که در آن زمان در ایران بود ،تهیه ش��ده
بود.
روز شنبه  25جوالی نیز کماکان فعالیت
ها همانند روز قبل ادامه داشت و تعداد
بیشتری نیز برای حمایت به این جمع
پیوسته بودند و حضور خبر گزاری های
کانادایی نیز چشمگیر بود.
در پای��ان نیز بیانیه ای از طرف اعتصاب
کنندگان برای حاضرین خوانده شد که
در آن خواسته های خود را چنین اعالم
کرده و خواس��تار حمایت بین المللی از
آن شدند:
 -۱آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان
سیاسی
 -۲ممنوعیت هر گونه ش��کنجه و آزار
زندانیان
 -۳ممنوعیت مجازات اعدام
در پای��ان تع��دادی از نهادهای حمایت
کنن��ده ،در رابطه با حمایت خود از این
حرکت صحبت کردند و برنامه با اجرای
زنده موسیقی توسط دو هنرمند ساکن
مونتریال ،کیا و ضیا طبسیان خاتمه پیدا
نمود.
گفتنی اس��ت تع��دادی از هموطنان با
آوردن سوپ و آش و شیرینی از اعتصاب
کنندگان و مردم پذیرایی نمودند.
___________________
■ عکس ها:
با س��پاس از یاس��من عامری ،شهرزاد
ارشدی ،ندیم رحیمیان
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توجه :نامه زیر -در بخش های
کوچکی -ویرایش شده است.

تظاهرات  28جون
 2009در مونتریال
پرچم ها و دیگر
مسائل
سخنی با هموطنان
میهن دوست و
متعهد

"زیباست ویل
پرچم سرزمنی
ایران نیست!"...
در صفح��ه  14مجل��ه ی ....
«هفته» ش��ماره  ،55شخصی
ب��ی ن��ام و نش��ان و هویت ،با
مس��تعار ن��ون -الف ،ن��ه تنها
مرتک��ب لحیه افاضات ش��ده،
بلکه از تاریکی س��نگ دروغ و
بهت��ان و تناقض به روش��نایی
پرتاب میکند ،که از ترس��ویان
انتظاری جز آن نبوده و من در
صدد پاس��خ به کسی که روی
نهان دارد ،نیستم.
 ...اف��اده فرموده ان��د با دیدن
پرچ��م وطنش��ان س��ه رنگ
شیروخورشید نش��ان سربلند
شده است.
عینا جمله« :ش��یر نماد ایران
زمین ،خورشید سمبل گرمای
زندگی و هس��تی و شمش��یر
نماد قدرت و دفاع» و س��پس
 ...ب��ا نق��ض افاضات خ��ود ،از
س��ربلندی منصرف و فرموده
اند:
زیباس��ت ولی پرچم سرزمین
ایران نیست!...
و موعظ��ه کرده ان��د در حال
حاضر پرچم سه رنگ ما بدون
هیچ ش��عار مرگ بر و درود بر
است!

یعنی پرچم ایشان ...سه رنگ
ب��ا آرم و کلم��ه «الله» تازی و
نه خداوند و پروردگار فارسی و
یا عالمت س��یکهای هند است
که در انتخابات کذائی ،نش��ان
انتص��اب ...احمدی ن��ژاد بود
و ایش��ان به اش��تباه در خیمه
میرحسین سبز شده اند.
و با ی��ک افاده دیگر (س��خن
کوتاه) جسورانه «هالوکاست»
را عب��ارت کرده و پرچم س��ه
رنگ شیروخورش��ید نشان را
به زور دست دشمنش احمدی
نژاد و ...داده اند تا سزاوار ناسزا
و ناروا و دروغ سازند.
نظر به اینکه تمام مس��ئولیت
ه��ای مطالب من��درج در یک
نش��ریه ،متوج��ه س��ردبیر و
مدی��ران می باش��د من بجای
خواننده بی نام و نشان شماره
مذکور «هفته» ،آقای سردبیر
را مورد خطاب قرار میدهم.
در تاری��خ  28ج��ون ،2009
جهت حمایت از هموطنان مان
و گرامیداش��ت جانباخت��گان،
با مجوز قانونی ،با نش��ان ملی
و ایران��ی و نماد همبس��تگی
مان پرچم س��ه رنگ ش��یر و
خورشید نشان در محل «پلس
دوکانادا» جمع شدیم.
 -1در آغ��از خانم «س��بز»ی
(ک) ب��ه هموطنی که ما را در
نصب بلندگو یاری میکرد ،بی
دلیل حمله ور ش��د و فحاشی
کرد.
 -2خان��م «س��بز» ، ...از آغاز
با فح��ش های آب��دار ،بنده و
دیگران را به باد ناس��زا گرفت.
همان خانم ،خانم بیمار دیگری
را ه��ول داد ،س��یم بلندگو را
قطع کرد.
 -3ج��وان دانش��جوئی (ف)
ماجراجویانه میخواست تا من
مج��وز قانونی تظاه��رات را به
وی ارائه دهم!!
 -4شخص بی هویت و گستاخی،
دو پرچم شیروخورشید نشان
را از م��ا گرف��ت و در مقاب��ل
دید دیگران ،وارونه به س��طل
اشغال انداخت؛ که یکی دیگر
از حامالن پرچم با خونسردی

شبنشینیدرجهنم!

عقل آدم در عجب از انتخابات شما
قیل و قال آبراهام لینکلن الواط شما
شمر ذیالجوشن ز خود رفع صالحیت کند
گر ببیند نامزد آدمکش الت شما
دولت امروز وفردا دولت فقر است و ظلم
میدهد بو وعدههای نقد و اقساط شما
نوجوانان ضعیف و خستهجان در حبستان
روح نادرشاه چارشاخ از فتوحات شما
بینیازید از اتم ،از موشک و تیر و کمان
تا خرافات و جهالت شد مهمات شما
دولت رمال و جنگیر و دعابنویس��تان
هست پشتیبان فرهنگ خرافات شما
حضرت صاحب که میگوئید ،سنکوپ میکند
گر بیاید لحظهای بهر مالقات شما
گر به لعنت معتقد هستید ،هرشب تا سحر
شب نشینی در جهنم دارد اموات شما
شد غنی با همدلیتان ،آش کشک رهبری
لیک کرم انداخته کشک و حبوبات شما
غیر س��یب کالک و گندیده و آفتزده
میوهای ملت نمییابد به باغات شما
از خلیج فارس تا بحرخزر ،چش��م وطن
غیر سگماهی نمیبیند به شیالت شما
انقالب ما به س��ان بازی ش��طرنج بود
شاه کیش ملتی شد ،ملتی مات شما
رو به پایان است این ویراژ دادن .عنقریب؛
توی خاکی میرود ماشین اسقاط شما
روزی پیروزی ،به دست آئینهتان خواهیم داد
دیدن رخسارهی خود ،این مجازات شما
هموطنجان ،این دم آخر زیادی غممخور
حیف اعصاب شما و حیف اوقات شما

رفت و پرچم ها را برداش��ت و
بوسید و برگشت...
 -5من در آغاز س��خنم ،ضمن
درود و احترام به همه شرکت
کنندگان اعالم کردم ،ما برای
حمای��ت از هموطن��ان مان و
گرامیداش��ت جانباخت��گان،
ب��ا پرچم مل��ی مان و نش��ان
همبس��تگی م��ان در اینج��ا
جم��ع ش��ده ایم ،ت��ا متحد و
همبسته باش��یم؛ و ما همه با
هم هستیم.
ام��ا آنان« ،س��بز»ی ه��ا ،که
تازه پرچ��م احمدی نژاد را که
در کامپلک��س دژاردن و اتواتر
داش��تند و مخفی کرده بودند،
بین مردم زنجیر کشیدند ،جدا
شدند!
و م��ن از هم��ه پرچم��داران
شیروخورش��ید نشان خواهش
ک��رده بودم که حتی اگر مورد
بی مه��ری و توهین چند  ...و
توده ای قرار گرفتند ،خونسرد
باش��ند و عکس العمل نش��ان
ندهند که ندادند.
 -6ش��خصیتی ک��ه از بی��ن
جداشده ها به جمع پرچمداران
آمد و گفت در موقع برگش��ت
با ه��م و متحد برگردیم و این
بار ش��ما پرچم��داران در جلو
حرکت کنید .در پاس��خ ضمن
استقبال همه پرچمداران همه
شعار دادند:
«م��ا همه ب��ا هم هس��تیم تا
هستیم!».
اما چنان هم نشد.
براس��تی خواننده یا نویسنده
بی نام و نشان و هویت
آی��ا ب��رای پرچم��داران و
شیروخورشید نشان که همانا
فرزندان راس��تین نژاده ایرانی
و فردوسی و نگهبانان نشان و
هویت و تاریخ ایرانی هس��تند،
انگهای فحش و ناس��زای شما
ج��ز در دروغ و بهتان و اجرای
یک طرح و برنامه حساب شده
وس��یع نیست که در ام القرای
اس�لامی و کرملین تهیه شده
است؟!
احمد مصطفی لو
(مونتریال)

درگیریها...
{>> ادامه از صفحه}3 :
اولی��ه روز پنجش��نبه در خیابان
ولیعص��ر تهران نی��ز از محدوده
تجریش ت��ا چه��ارراه ولیعصر و
همچنین از این چهارراه تا ابتدای
خیابان جمالزاده حضور ش��مار
زیادی از مأموران ضد ش��ورش و
نیروهای لباس شخصی مشاهده
میشد.
نیروهای لباس ش��خصی حاضر،
پیراهنه��ای س��فید و باتومهای
رنگی بر دست داشتند.
گزارشها حاکی از درگیریها میان
معترضان و ماموران در خیابانهای
بهشتی ،مطهری ،حافظ شمالی،
ولیعص��ر ،زرتش��ت ،فاطم��ی و
مناطق اط��راف بود .ش��عارهایی
چون «استقالل ،آزادی ،جمهوری
ایرانی» از جمعیت حاضر در میدان
ونک به گوش رسیدهاست.
هر دو سوی خیابان خسروی تهران،
محل کشته ش��دن ندا آقاسلطان
نیز در دست صدها تن از نیروهای
دولتی بود و از حضور عابران در این
خیابان جلوگیری میشد .خبرها
حاکی است که سوگواران بهشت
زهرا قصد داش��تند پس از حضور
در گورستان بهشت زهرا به سوی
خیابان خسروی حرکت کنند.
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ازخودمان...
در دفاع از
ایران

سخنی با
هموطنان گرامی

دکترشریفنائینی

درود بر خوانندگان ارجمند
در برنامه نداش��تم ک��ه در مورد
جریان��ات اخیر مونت��رال چیزی
بنویس��م؛ هرچند که شنیدم که
دوس��تانی که به دالیلی چند دل
خوش��ی از من ندارند ،بویژه آنان
که نتوانس��ته اند باورهایش��ان را
به من تحمی��ل کنند ،هرچه دل
تنگتان خواسته گفته اند و نوشته
اند .من برای تک تک آنان ارزش
و احت��رام قایل هس��تم و به آنها
ح��ق میدهم که هرگونه دوس��ت
دارند فکر کنند و بنویس��ند و کم
مهری هایشان را هم به هم میهن
بودنشان می بخشم.
تا اینکه در خانه یکی از دوس��تان
یک��ی از میهمانان ب��ه من گفت:
دکتر بعضی ه��ا میگویند که این
اعضای انجمن دوستداران زرتشت
در راهپیمای��ی روز یکش��نبه 28
ژوئ��ن پرچم آورده اند و اختالف
و عدم همبس��تگی را سبب شده
اند.
تا آنجا که مس��ایل و حرف ها به
خ��ود من مربوط می ش��ود ،قابل
گذشت اس��ت ،ولی برای انجمن
نیاز دیدم که روشنگری ای بکنم
و بگوی��م که انجمن دوس��تداران
زرتش��ت ب��ه هیچ عن��وان تالش
سیاس��ی ن��دارد و کارش تنها به
مسایل فرهنگی و بویژه نگاهداری
جش��ن ها و برنامه های س��نتی
و ملی اس��ت ،ه��ر چند که پرچم
شیروخورش��ید نش��ان در تمامی
جش��ن ها و برنامه های آن یکی
از پایه های اساسی است ،ولی در
پی استفاده سیاسی از آن نیست
و تنها جنبه باستانی بودن و ملی
بودن آن را در نظر دارد.
ول��ی فردف��رد اعض��ای آن بویژه
اعض��ای هیئ��ت مدی��ره آن این
حق را دارن��د که در فعالیت های
سیاس��ی ش��رکت کنند چه چپ
باشند و چه راست؛ سلطنت طلب
با جمهوریخواه و یا مشروطه خواه؛
و انجمن هی��چ محدودیتی برای
هیچ کدام شان قایل نمیشود.
و ام��ا در م��ورد م��ن ه��ر چن��د
که بیش��تر هم میهن��ان مرا می
شناس��ند و ش��اهد ت�لاش های
فرهنگی من هستند برخود دیدم
بار دیگر کوتاه ش��ده ای از تالش
های اجتماع��ی خود را به آگاهی
برسانم ،تا شاید آنان که به اشتباه
از من درخواس��ت های��ی کرده و
چون توان انجام آن را نداشته ام،
مرا متهم و در ج��ا محکوم کرده

اند ،به خود آیند و در در باره من
دوباره نگری ای بکنند.
در س��ال  1989ب��ه مونت��رال
مهاجرت کردم و بالفاصله به سراغ
محل های تجم��ع ایرانیان رفتم.
پیش از آن در پاریس (فرانس��ه)
بخاطر خردس��ال بودن فرزندانم
تالش فرهنگی محدودی داشتم.
در اینجا فرصت بیش��تری یافتم.
م��ن از زمانی که خودم و تا اندازه
ای میهن��م را ش��ناختم خواهان
مشروطه پادشاهی پارلمانی برای
کش��ورم بودم .از زمان دانشجویی
با باورهای گوناگون آش��نا شدم و
هیچگاه هیچ مشکلی با هیچ کدام
نداشته و ندارم.
یکی از بهترین دوس��تانم که هم
اکنون نزدیک به  43س��ال است
با هم دوس��تیم ،همیشه باور چپ
داش��ته و در زمان دانش��جویی از
فعالی��ن هم بود ،ولی دوس��تی ما
هنوز پا برجاست.
من بجز یک دوره کوتاه ،هیچگونه
تالش «سیاسی» نداشته ام ،چون
با مرام من که باور دارم بایس��تی
همگان را دوس��ت داش��ت ،دروغ
نگفت و تزویر نکرد ،جور در نمی
آمد.
به هر روی در این شهر برای وقت
گذرانی سراغ مش��روطه خواهان
ای��ن ش��هر را گرفت��م و در یکی
از ای��ن مراکز (مرک��ز فرهنگی و
اجتماع��ی ایرانی��ان مونترال) هم
میهنی به من گفتند:
"در ای��ن ش��هر س��لطنت طلبان
جرات نطق کشیدن ندارند!"
ولی کان��ون ایرانیانی هس��ت که
میگویند سلطنت طلب ها در آنجا
رفت و آمد میکنند .اول برای این
دوس��ت توضی��ح دادم که تفاوت
س��لطنت طلب و مش��روطه خواه
چیست (چیزی که نمی دانستند)
و بعد هم به ایشان گفتم :من این
سازمان را در این شهر راه خواهم
انداخت.
و این کار را کردم و به مدت کمتر
از سه سال مسئول آن باقی ماندم
و بخاطر باورهایی که در باال گفتم
و اختالف باورها با دوستان آن را
کنار گذاشتم.
در خ�لال ای��ن دوران ،همکاری
خودم را با کان��ون ایرانیان ایالت
کبک آغ��از کردم و مدت��ی زیاد
دبی��ر آن و م��دت کوتاهی رئیس
آن بودم ،که بازگشت به دانشگاه،
مرا از آن جدا کرد.
همان سال اول ورودم با دوستان
خوب خودم دوره هایی را ترتیب
دادی��م ،ب��ه کمک آنان ب��ه گونه
خصوص��ی تمام��ی جش��ن های
سنتی را جش��ن گرفتیم و هر بار
دوس��تان ت��ازه های ب��ه جمع ما
اضافه ش��دند .و هم زمان انجمن
دوستداران زرتشت را پایه گذاری
کردم که بعد از دو بار دوره رکود
ک��ه دوره دوم آن ه��م زم��ان با
بازگشت من به دانشگاه بود ،ولی
در دوره س��وم با دوس��تان بسیار

عالقمندی آشنا شدم که به کمک
آنان انجمن بسیار فعال و بصورت
ام��روزی درآم��د که م��ورد مهر
بسیاری از هم میهنان قرار گرفته
است و در این دوران بیشتر جشن
ها از س��وی این انجم��ن برگذار
می ش��ود .و ب��از در همان دوران
با ب��اری گروهی از دانش��جویان
دانش��گاه  McGillو مونت��رال
(بانیان دانشجویان بودند) انجمن
دندانپزشکان ایرانی مونترال پایه
ری��زی ش��د ک��ه در دو دوره آن
نایب رئیس و سپس دبیر انجمن
ب��ودم که ت�لاش ه��ای علمی و
فرهنگی داشت و متاسفانه پس از
رفتن من دوام چندانی نداش��ت و
همیشه امیدوارم که دوباره فعال
شود .در تمامی این تالش ها باور
هم میهنان هرگز مانعی برای من
برای همکاری با آنان نبوده است.
در کان��ون ایرانیان م��ا به چپ و
راس��ت و مذهب��ی و غیرمذهبی
خدم��ت میکردی��م و باره��ا ب��ه
بیمارس��تان و زندان برای عیادت
آن��ان م��ی رفتی��م و در ادارات
گوناگ��ون بعن��وان مترجم حضور
پیدا م��ی کردی��م و درعین حال
جشن های ملی و سنتی را گرامی
داش��ته برگزار می کردیم .سوای
این برنامه هرگونه برنامه فرهنگی
و اجتماع��ی در این ش��هر برگزار
ش��ده به س��هم خود تالش کردم
آنان را پش��تیبانی کنم چه مادی
و چ��ه معنوی ب��رای نمونه کمتر
نشریه ای در این شهر منتشر شد
ک��ه از کمک من ه��ر چند اندک
برخوردار نشده باشد.
در برنام��ه ه��ای اخی��ر پ��س از
انتخاب��ات و تقلب روش��ن در آن
در اولین نشس��ت برای برگزاری
تظاه��رات از من هم دعوت ش��د
و من بعنوان نظر پیش��نهاد دادم
ک��ه همه کرده ها ب��ا پرچم خود
حضور یابند ک��ه مورد توافق قرار
نگرفت و از من نیز خواس��ته شد
که از نف��وذ خود ب��رای نیاوردن
پرچم اس��تفاده (س��وء استفاده)
کن��م .که یاران هوادار پرچم روی
م��را زمین نزدند ول��ی نتیجه آن
بسود جمهوری اسالمی تمام شد
که اعالم ک��رد اینها که تظاهرات
کرده ان��د همه خواهان جمهوری
اس�لامی هس��تند ول��ی در مورد
رئی��س جمهور تف��اوت عقیده و
سلیقه دارند و این مطلب به مزاق
دوس��تان خوش نیام��د و من نیز
مورد اعتراض ش��دید قرار گرفتم
و در تظاه��رات بع��دی حتا مورد
مشورت هم قرار نگرفتم چون مرا
متعهد به دیگر دوستان دانستند.
در روز تظاهرات من س��اعت 12
رس��یدم و ب��ا دیدن اوض��اع پی
بردم که براس��تی جمعی سوگند
خورده ان��د که این تظاهرات تنها
از سوی اصالح طلبان رژیم باشد
و از دیدن دوستان با پرچم بسیار
{>> ادامه در صفحه}33 :

همــدردی

سرکارخامن ملیحه کالنتری ،خانواده های سوگوار

درگذشت
زنده یاد جناب آقای فریدون صبوری،
فعال دلسوخته سیاسی و اجتماعی و چهره نام آشنای ایرانیان
مونترال را تسلیت گفته ،خود را در غم و اندوه شما انباز می دانیم و
برای شما آرزوی شکیبایی داریم.

دکتر شریف نائینی و بانو
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همــدردی
درگذشت فقید عزیزمان

آقای فریدون صبوری دیلمی

را به آنانی که دل در گرو آزادی و برابری دارند،
تسلیت می گوییم.

تالش های او در ایران (کانون مستقل معلمان) و در مونتریال (کتابخانه
نیما ،انجمن حقوق بشر و کمیته های متعدد برای آزادی و دموکراسی و بر
علیه جمهوری اسالمی در کلیت آن به یاد ماندنی است.
______________________________

شیرین مهربد ،مهرداد امیری

همــدردی

چو شمع جمع نباشد ز جمع حال مپرس
که شور و حال از این جمع بی قرار برفت
هزار نکته بگفتیم و صد سخن شنیدیم
چه سود زان همه معنی ز روزگار برفت

خامن سودابه حاجیان و خانواده محترم
درگذشت شادروان جناب آقای عباس حاجیان
را تسلیت گفته ،ما را در غم و اندوه خود سهیم بدانید.
برای شما عزیزان آرزوی صبر و شکیبایی داریم.

خانواده های محبی ،کفشداران ،سعید ،صادقی
و خنعی

سپاسگزاری
از تمامی دوستان و عزیزانی که با ما
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن عزیز بزرگوارمان

شادروان جناب آقای عباس حاجیان

که در ایران به هستی ابدی پیوست،
با اظهار تسلیت ،درج پیام های تسلیت در روزنامه و دیدار حضوری ما را همراهی
نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری نموده،
از این که در حال حاضر فرصت تشکر حضوری
در اختیار نیست ،از حضورتان پوزش می خواهم.
با آرزوی سالمتی و شادمانی شما و خانواده های عزیزتان
________________________

خانواده های حاجیان ،شعله
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پروژه
پژوهشی
دعوت به همکاری در
پروژه پژوهشی پس از
جلس ه آخر $100به مشا
پرداختخواهدشد
حنوه همکاری:

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 اسناد
ومدارک،
>> تنظیم دعوتنامه
رسمی 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

توس�طمهندس TORONTO
الکترونی�ک

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

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

(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:
514-768-9485

آموزش
انگلیسی

مدرس کیش
توسط ّ
تهران
>> با بیش از
10سال سابقه
>> خصوصی
و گروههای
6-4نفره
(450) 671-9400
@infoL2acq
yahoo.ca

تـورونتو کیمیـا

 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

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

استخدام

SANGAK
PAZ

بهیکنفرنان
سنگکپز
با تجربه برای کار در
تورونتو
 با شرایط عالی
فورانیازمندیم:
(416) 358-7060
(647) 241-8020
azjune15UP

Tel.:(514) 966-4572

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

بالیسانس
RBQ CCQ

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

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

تدریس فیـزیک
و شیمی

تدریس دروس
فیزیک و شیمی
- 4010,4011,4012
 5041,5042,5043به
همراه جزوه و نمونه
سواالتامتحاتی
توسط سید مهدی
شهرستانی
smm_sh@yahoo.
com

(514) 690-6343
UPdjuly-sep08

به یک نفر خانم آشپز
برای کار در رستوران
فورانیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

تهران :کرج

آپارتماندوخوابه
باگاراژ ،با شرایط عالی،
برای فروش فوری
>> متقاضیان جدی
برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرند:
(514) 369-8618
lilijune15

سوپر اخوان

>> جهت شعبات
 1و  2در  NDGو
وست آیلند به چند
نفر  Cashierو کارگر
ساده نیازمند است.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:
514-485-4744
514-620-5551

شهریاربخشی

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

متـرجم
رضانوشادجمال

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

514-575-7080

ترجمه رمسی

کالس های

رایگان فرانسوی
ویژه مهاجرین

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

(514) 274 8117

ترجمه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

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

مجری
مراسم
عقد ایرانی

Apr15may01

ARIANA

Free to Air

MOVING

From Iran,
Afghanistan.
Tel.514-2235589
)(Sergei

آریانا مووینگ

TV channels

>> رستوران
عموجمال<<
----------------

استخدام

The Shield of Athena

سرویس عایل

 یادگریی لغاتفرانسه به کمک برنامه
کامپیوتری ساده روزی
 15دقیقه:
به مدت  1ماه در منزل
 3 -5ساعت در مرکز
حتقیقاتی دانشگاه
مونرتآل (شامل  2جلسه
)MRI
>> شرایط 30 :سال
به باال
سطح فرانسه:
حد اکثر متوسط
* نداشنت هر نوع
خالکوبی

تدریس ریاضیات
و فیزیک کشوری

س�فر روزانه به

شرکتساختمانی
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خدماتکامپیوتر
 آموزش از مبتـدی
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

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

514-825-3170

Auto
Glass
نصب و
فروش

انواع شیشه ها و

آینه های همه نوع
اتومبیل

MOBILE

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

(514) 449-6930
mai-??09

مترجم رمسی
محمودایزدی
عضوجامعــه
مترجمین 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

آموزش
انگلیسی

توسط مدرس
کیش تهران
>> با بیش از ده
سال سابقه
>>> خصوصی
و گـــروه 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

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

استخـدام
به یك پیتزا میكر در
منطقه
West Island
نیازمندیم.
لطفا به نشانی زیر
مراجعهکنید:
4315 boul.St Jeans
)(DDO

سالن آرایش

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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PARTICIPATE
inCOMMU
NITY

 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.
(514) 891-6367
siamak/mahincartierperse

7
سالن آرایش روز
هفته

سیروس

جای شما در این

ناسیــونال

Guy
1625 Maisonneuve W.
Suite: 308

X :(514) 937-2888
صرافی 5
ستاره

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

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

X

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.

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

استخـدام
رستوران ایرانی به چند
کمک آشپز و ویترس فورا
نیازمنداست:
RESTO YAS:

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

Vancouver:

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

•
•
•
•
•
•

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

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.

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

آقاجالل:
شاعر
مونتریالی

__________________________________

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

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

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

Mailing Address:



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!
----------------

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

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

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؟...

سالم به هموطنان عزیز
همانطور که خواندیم یکی از محبوبترین
منتخب��ان ملت در س��خنانش خود را
"نماد تحول" نامید!
>> تحول هم با ح جیمی و الم اس��ت
نه هـ دو چشم و عین(!)
شعر زیر سروده شد تا ازین نماد تحول
جهانی تجلیل الزم بشود.
ایشان در این ش��عر به سی.دی( .لوح
فش��رده) تش��بیه ش��ده که یک��ی از
نماده��ای تحول تکنول��وژی و حافظه
الکترونیکی است!

PAYVAND

نیازمنــدیها

اگربه ایران
می رویـد:
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1200, de Bleury #9
Montréal, Québec H3B 3J3
Tel.: (514) 523-1047
info@accesasie.com
www.accesasie.com

These 2 Champion Sired,
AKC Registered puppies
will be ready for a new
home as early as August for
Adoption. We have 1 males
and 1 females. My wife and
I are raising this litter of
puppies in our home so they
receive our full attention
!and the best care possible
They will arrive at their new
homes with all current vaccinations if intersted kindly
contact the Galivie family:
galiver_july@yahoo.com

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

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

پیونددرخدمتشما:

لطفا اگر ریگ��ی به کفش ندارید کلمه
"همچو" را دو قس��مت نکرده وهنگام
خوان��دن "چ��و" را ب��ه "س��ی.دی"
نچسبانید.

"چو سی دی"
تحول را نمادی هم چو سی دی!
پر از علم و سوادی هم چو سی دی!
نگه دارنده ی اســــــرار بسیار
تو محبوب فؤادی هــم چو سی دی!
حکیم و فالگیر و دکتــــری تو
خدای اقتصادی هم چو سی دی!
دو چشم دوستانی مثل وب کم
تو رکن اعتمادی هم چو سی دی!
خسوخاشاکهاراچشمتنگاست
تو خوب اما گشادی هم چو سی دی!
چو کپسول محبت مهـــرورزی
تو اِند عدل و دادی همچو سی دی!
وطن آرام می جنبد چو مرداب
تو پویا برق و بادی هم چو سی دی!
تر ّقیدن ز هر سو گرقبول است
تو بعد از آیپادی هم چو سی دی!
چه شاید خار و خس را رأی دادن؟
تو ایشان را زیادی هم چو سی دی!

اکبر گنجی
{>> ادامه از صفحه}5 :
■ "نظ��ام سیاس��ی مطل��وب برای
تحقق بخشیدن به حقوق ،آزادی ها
و کرامت فردی انس��ان ها شکل می
گیرد".
■ "مه��م ترین مح��ل انتخاب گری
انس��ان دنیای فکر ،اندیش��ه و عقاید
اس��ت .برای انس��ان باید این امکان
وجود داشته باش��د که آزادانه با آراء
و اف��کار و اندیش��ه ه��ای متع��ارض
روبرو شود و آزادانه دست به انتخاب
بزند".

طبیعی اس��ت که انس��انی با چنین
2178 Steلوگــویپیوند:
اندیش��ه های روش��ن و واال ،س��طح
Catherine W.
انتظ��ار و تو ّق��ع را در دوس��تداران و
514 -585 - 2345
کار استاد علی اصغر معصومی
هواداران خود باال می برد .کم ترین
514- 846--0221
(514)484-1657
(هنرمند و نقاش معاصر)
ای��ن انتظار و تو ّقع ها ،این اس��ت که
کنش و ک��ردار او با اندیش��ه هایش
هماهن��گ ب��وده و واع��ظ
مصاحبه با  CTVنیوز داش��تم و وس��یعی علی��ه ه��واداران پرچم غیرمتعظ نباشد.
دکترشریفنائینی
در هر دو گفت��م که با جمهوری ش��دند بویژه با در دست داشتن
اس�لامی مواف��ق نیس��تم ولی از یکی از رس��انه ها که بیش��ترین هفته گذش��ته ،اکبر گنجی
{>> ادامه از صفحه}31 :
تالش هم میهنان��م برای احقاق صفحاتش را در اختیار مخالفین بان��ی و س��ازمان دهن��ده
حق ش��ان حمایت می کنم .باور پرچم گذاشته و حتی سردبیرش رویدادی بود که چندوچون
عصبانی ش��ده دست به کارهایی من این اس��ت و بود که اگر همه بعن��وان یک عام��ل اصلی اصالح آن م��را ،ب��ه عن��وان ی��ک
زدن��د که از دید م��ن زیاد جالب گروه ها بویژه مخالفین جمهوری طلب��ان ایفای نقش می کند .این دوس��تدار و ه��وادار ،اگر نه
نبود .به��رروی از ایجاد درگیری اس�لامی هم هم��راه ب��ا اصالح نوشته را تنها به برنام روشنگری بدبین��ی ،دس��ت ک��م دچار
بی��ن دو ط��رف تا حد ام��کان با طلبان (اپوزیس��یون داخلی) این بپذیری��د م��ن پذی��رای هرگونه سرخوردگی کرد!
یاری دوستان جلوگیری کردیم .انتخابات را رد م��ی کردند جلوه ب��اوری ب��وده و هس��تم و به آنها
راس��تی را بگوئیم در هر دو گروه جهان��ی و داخلی بیش��تری می احترام خواهم گذاش��ت در حالی به گزارش "می��زان پرس"،
افرادی بودند که تالش در ایجاد داش��ت با هم بودن این گروه ها که باورهای خ��ود را نگاه خواهم در فراخ��وان مش��ترک اکبر
بی نظمی و اغتشاش داشتند .ولی میتوانست ش��عارهای یکنواختی داش��ت و جریان باد مرا به جایی گنج��ی و  26ش��خصیت
■
من جایی که پرچم باشد نمیتوانم داش��ته باشد و ش��عارهای مرگ نخواهد برد.
مدت
ش��اخص دیگ��ر..." :به ّ
با سپاس -مهرتان افزون سه روز از  31تیر تا  2مرداد
جای دیگری باشم این پرچم روی ب��ر ...هم نباش��د و این توافق هم
شریف نائینی ( 22تا  24جوالی) در برابر
می��ز کار من ،در س��الن پذیرایی ش��ده بود که متاسفانه طرفداران
مقر س��ازمان ملل متحد در
خانه من و روی س��ینه من وجود دوآتشه اصالح طلبان (اصطالحا)
نیویورک دس��ت به اعتصاب
دارد و اگر دوستان انتظار دیگری مانع از این هماهنگی شد.
غ��ذا خواهیم زد ت��ا صدای
از من داش��تند متاس��فم .من دو پس از آن هم دس��ت به تبلیغات

مظلومیت مردم شریف ایران زمین را
به گوش جهانیان برسانیم".
شوربختانه ش��یوه برپایی و برگزاری
ای��ن همایش به گون��ه ای بود که در
تضاد آش��کار با اندیش��ه ه��ای اکبر
گنجی – که مختص��ری از آن را در
باال خواندید – قرار داش��ت .در این
تحصن،
فراخ��وان به اعتصاب غ��ذا و ّ
اکب��ر گنجی و یاران��ش اعالم کردند
که ش��رکت کنن��دگان ح��ق همراه
داش��تن هی��چ گونه پرچم و یا س��ر
دادن شعار – جز آنچه که مورد تأیید
برگزارکنندگان است – را ندارند!
ب��ا خواندن این مطل��ب ،من در عین
توسل به
ش��گفت زدگی ،کوشیدم با ّ
ضرب المثل "انشاءالله گربه است" به
خود بقبوالنم که این گردهمایی یک
محفل خصوصی روش��نفکری است و
به این اعتبار ش��اید – بر شاید تأکید
می کنم – حق داش��ته باشند سلیقه
ش��خصی خ��ود را به کس��انی که به
کس��ب افتخار حضور در این محفل
خصوصی روش��نفکری اصرار داشته
باشند ،تحمیل نمایند!
خوان��دن متن مصاحب��ه  20تیر ماه
اکبر گنجی با رادیو فردا ،این توجیه
گری دوستدارانه و هوادارانه مرا نقش
برآب کرد:
رادی��و ف��ردا " :آی��ا ام��کان دارد از
اقش��ار دیگرهم به ای��ن اعتصاب غذا
بپیوندند؟".
اکب��ر گنج��ی " :در ای��ن بیانی��ه
روش��نفکران نام��ی ای��ران از تم��ام
ایرانیانی که در امریکا
هس��تند دعوت کرده ان��د که در این
تحصن شرکت کنند"!
برنامه بصورت ّ
این پرسش و پاس��خ نشان می دهد

که دع��وت نه منحصر ب��ه یک گروه
خصوص��ی روش��نفکری ،بلکه دعوت
عام بوده است.
با این ترتیب ،پرسش من این است که
اکبر گنجی – با آنهمه ادعای آزادی
و آزادگی و آزادی خواهی و روش��ن
بینی و روش��ن گری و روشنفکری –
چگون��ه و با چه حقّ��ی به خود اجازه
داده ک��ه برای ش��رکت کنندگان در
معین کند
ی��ک دعوت عام ،تکلی��ف ّ
که چه در دس��ت بگیرند یا نگیرند و
چه بگویند یا نگویند؟!
خانم ج��ودی ویلیامز ،برن��ده جایزه
صلح نوبل ،در روز جهانی همبستگی
ب��ا مردم ای��ران –  25جوالی – می
گوید:
"دنی��ا باید بداند و بش��نود که مردم
ح��ق مردم ایران برای
در همه جا از ّ
آزادی بیان حمایت می کنند".
کاش اکب��ر گنج��ی به ان��دازه خانم
جودی ویلیامز ب��ه آزادی بیان مردم
ارج م��ی نه��اد و توجه م��ی کرد که
آزادی بیان اگر به "ولی ،اما ،اگر و"...
آلوده ش��ود دیگر آزادی بیان نیست
و حقوق بش��ر چنانچه به "به ش��رط
مقید گردد ،سرنوشتی مانند
آنکهّ "...
حقوق بشر اسالمی پیدا می کند!
آیا من نوعی ،به عنوان یک دوستدار
و هوادار ،حق ندارم با استناد به نقل
قول های ب��اال ،از اکبرگنجی دعوت
کنم ب��ه بازبین��ی عملک��رد خویش
بپردازد و از خود بپرسد:
آیا این عملکرد یک تل ّقی فاشیستی
از آزادی بی�ان و حق�وق بش�ر
نیست؟!
_______________
■
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بازار امالک...

چگونه
فروشندگان
ملک خود را
قیمت گذاری
می کنند
امیر سام

ب��رای اینکه بدانید هنگام
خرید چه قیمتی را برای
خانه م��ورد عالقه تان به
فروشنده پیشنهاد کنید،
دانس��تن ای��ن نکت��ه که
فروشندگان چگونه قیمت ملک
خ��ود را تعیین می کنند الزامی
می باشد.
معموالً چهار نوع قیمت گذاری
بر روی امالک وجود دارد:

 )1قیمت گذاری خیلی
باال:

بدیهی اس��ت تمام فروشندگان
هنگام فروش ملک خود خواستار
باالترین میزان قیمت گذاری بر
روی آن می باش��ند و بعضی از
مش��اورین امالک ب��رای اینکه
فروش��نده را متقاع��د کنند تا با
آنها قرارداد فروش ملک را منعقد
کنند از این موضوع استفاده و یا
بهتر بگویم سوء استفاده کرده و
قیمتی را برای ملک تعیین می
کنند که معموالً  15-25درصد
باالی قیمت واقعی بازار می باشد
و فروش��نده هم مس��رور از این
موض��وع و بدون در نظر گرفتن
مضرات این امر با مش��اوری که
قیمت بیش��تری گذاش��ته باشد
ق��رارداد فروش مل��ک را منعقد
می کند.
فروش��ندگان عزیز بای��د به این
نکت��ه توجه کنند ک��ه این نوع
قیمت گ��ذاری به س��ود ش��ان
نمی باش��د ،چرا ک��ه در نتیجه
این امر ،ملک شما نه تنها برای
مدت��ی طوالنی در بازار باقی می
ماند ،بلکه این ذهنیت را بوجود
می آورد که ملک مذکور مشکلی
داشته که تا بحال بفروش نرفته
اس��ت و در اکثر م��وارد پس از
مدت��ی مجبور ب��ه پایین آوردن
قیمت درخواستی می شوند.
توجه به این نکته نیز الزم است
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که در این مدت اکثر
خریداران معموالً ملک
شما را به دلیل قیمت
گذاری نامناسب تنها
ب��ه جه��ت مقایس��ه
ب��ا ام�لاک دیگ��ر در
معرض ف��روش درآن
منطق��ه م��ورد بازدید
قرار می دهند ،عالوه
بر این ک��ه در تمام
این مدت باید منزل
خود را جهت بازدید
خریداران ،در حالت
آماده نگه دارند.
ای��ن ن��وع ام�لاک
معموالً بعد از مدت
طوالنی که در بازار
هس��تند به ف��روش نرس��یده و
فروش��نده مجبور به طی کردن
مجدد مراحل فروش می شود.
بر اس��اس تجرب��ه کاری ،اغلب
این ن��وع امالک ب��ه خریدارانی
فروخت��ه می ش��ود ک��ه تنها و
ب��دون مش��اورامالک (بدون در
نظر گرفت��ن قیمت واقعی ملک
درمنطقه و ش��رایط بازار) اقدام
ب��ه خرید ملکی م��ی نمایند که
توسط مش��اورامالک فروشنده،
در معرض فروش ق��رار دارد .به
خواس��ت خدا در ش��ماره های
آین��ده درباره فواید اس��تفاده از
مش��اور امالک هن��گام خرید و
ف��روش مل��ک به ط��ور مفصل
توضیح خواهم داد.

دلخ��واه و در زمان مناس��ب به
فروش برسانید.

 )3قیمت گذاری
منطبق با شرایط بازار:

برخ��ی از فروش��ندگان به این
موضوع مهم توجه دارند که بازار
امالک بس��ته به ش��رایط عرضه
و تقاض��ا دارد و ب��ا دقت و واقع
بینانه و از طریق مقایسه و آنالیز
دیگ��ر خانه های فروخته ش��ده
و هم چنی��ن در معرض فروش
 Competitionقیمت خانه شان
را تعیین می کنند.
این امالک بط��ور رقابتی قیمت
گذاری ش��ده و معم��والً در طی
مدت زم��ان معقول و نزدیک به
قیمت تعیین ش��ده ب��ه فروش
می رسند.

 )4قیمت گذاری کمتر
از بازار:

بعضی از فروش��ندگان به دالیل
مختلف اعم از نیاز مالی ،مسافرت
و  ...قصد دارند خانه ش��ان را به
س��رعت به فروش برس��انند و یا
در اغل��ب م��وارد ،ملک��ی که به
تصرف بانک درم��ی آید Bank
 foreclosureای��ن ن��وع قیمت
گذاری را مشاهده می کنیم.
این ن��وع امالک معم��والً بطور
همزمان چند پیشنهاد خرید از
خریداران متف��اوت دریافت می
کنند  Multiple offersدرمواجه
با این موقعیتها باید به این نکته
توجه خاصی داش��ته باشید که
دانش و تجربه مشاور امالک (هم
برای خریدار و هم فروشنده) در
مورد تصمیم گی��ری و عملکرد
در مواج��ه با چندین پیش��نهاد
خرید بطورهمزم��ان از اهمیت
بسزایی برخورداراست ،زیرا این
موارد همان ق��در که می توانند
معامله خوبی باش��ند می توانند
نتیجه معکوس به دنبال داش��ته
باشند■ .
شاد و سربلند باشید

 )2قیمت گذاری باال:

تقریباً  3/4امالکی که در معرض
فروش قرار دارند  10-15درصد
باالی حد متوسط قیمت گذاری
می شوند.
این ن��وع ام�لاک نیز ب��ه طور
متوسط بیش��تر از مدت معمول
در بازار هس��تند .معموالً یک یا
دو عامل باعث ای��ن نوع قیمت
گذاری می باشد:
>> یک��ی اینک��ه فروش��نده
علیرغ��م ش��رایط ب��ازار ارزش
واقعی ملک خ��ود را این چنین
تصور می کند
>> و ی��ا اینک��ه ای��ن افزایش
قیمت را برای مذاکره قرار داده
است.
در ه��ر صورت ه��ر دو اینها می
تواند یک نتیجه به دنبال داشته
باشد و آن اینست که ملک شما
برای مدت طوالنی ت��ر در بازار
بمان��د و نتوانید آن��را به قیمت

July 24, 2009

امیرسام

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

Cell.: 514-702-2309
AMIR SAM
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________________________
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پیک نیک در پارک آنگرینیون

یکشنبه  2آگوشت از ساعت  10صبح تا  7بعدازظهر

مواظب
کالهربداران
حرفه ای در
امور مهاجرتی
باشید!

هر ساله بیش از یک چهارم میلیون
انسان متفاوت از سراسر دنیا ،کانادا
را برای س��اختن زندگ��ی بهتر و آ
ینده ای روش��ن ت��ر جهت مقصد
خویش انتخاب می کنند.
این افراد داشتن تابعیت کانادایی را
مغتنم می ش��مارند و در عین حال
مجذوب دموکراس��ی قوی و دولت
پایدار آن می باشند.
سیس��تم مهاجرتی کانادا با قوانین
جاری خود ،برای همه کس و کلیه
تازه واردین ،مناسب و مساوی می
باشد.
متاس��فانه تعدادی از داوطلبین به
مهاجرت ،به دام کالهبرداران حرفه
ای افت��اده و قربانی این ش��یادین
میش��وند ،ک��ه ای��ن ب��ه اصطالح
نمایندگان مهاجرتی از نا آگاهی و
س��اده لوحی آنها سوء استفاده می
کنند ،هر ساله تعداد زیادی مهاجر
با تصمیم به ترک وطن خود و پشت
س��ر گذاشتن فامیل و دوستان و با
داش��تن محدودیت های زبانی ،در
اثر تعجیل و ب��دون تحقیق ،فریب
قول ها و چ��رب زبانی های این به
اصطالح نمایندگان مهاجرت را می
خورند که س��راب گرفتن ویزا را با
تضمین دادن ش��غلی مناسب با در
آمدی خوب را با بی پروایی به آنها
نشان می دهند.
ان��واع مختلف کالهب��رداری وجود
دارد ک��ه بس��یاری از ای��ن فریب
کاران حرفه ای در امور مهاجرتی،
در سراس��ر دنی��ا و در مطبوع��ات
مختلف تبلیغ می کنند و پیشنهاد
می دهند که با ضمانت ،کار خوب
و مس��کن در انتظار شماست و در
ازای آن هزاران دالر از مردم س��ر
کیسه می کنند و حتی در مواردی
نام��ه های جعلی بس��یار با مهارت
چاپ شده را نشان می دهند که از
طرف دولت کانادا نمایندگی دارند.
بعضی از آن ها با وب س��ایت های
فریبنده خود ،قول ویزا و ش��غلی با
در آم��د ه��زاران دالر در ماه را در
اش��کال مختلف و ریا کارانه تبلیغ
می کنند ،جالب این است که یکی
از ای��ن کمپانی ها عک��س ماموت
(فی��ل ب��زرگ دوره ما قب��ل تاریخ
) را س��مبل کانادا در س��ایت خود
گنجانی��ده ب��ود؛ درحال��ی که می
دانیم س��گ آب��ی ( )beaverنماد
کانادا می باشد.
توجه داش��ته باش��ید که هیچکس
نمی تواند به ش��ما ضمانت گرفتن
وی��زا را بدهد ی��ا به پرونده ش��ما
س��رعت بیشتری ببخشد و یا نوبت
شما را جلو بیاندازد.
اطالعات��ی را که در باال قید نمودم
را می توانید در وب سایت تابعیت
و مهاجرت کانادا بیابید.
معموال بع��د از دریافت اطالعات
کاف��ی از موکلینم چ��ه تلفنی و یا
با ایمیل ،س��ر فرص��ت و با دقت و
با هم��ه دانش و تجربه ام اطالعات
دریافتی را ارزیابی میکنم تا بتوانم
راه قانون��ی را ب��ه آن ها پیش��نهاد
بدهم و چه بس��ا اوقات که با تاسف
و غ��م باید جواب رد ب��ه این افراد
بده��م و ب��ه آن ها اع�لام کنم که
ب��رای مهاجرت ب��ه کان��ادا واجد
شرایط نمی باشند.
ول��ی بعضی از مراجعین می گویند

که شخصی که برای
مش��اور مهاج��رت
برای جم��ع آوری
مش��تری در تهران
دفت��ر نمایندگ��ی
دارد ،م��ن را واجد
ش��رایط دانس��ته و
گفت��ه اند ک��ه بله
ش��ما می توانید از طریق تحصیلی
و تخصص��ی Skilled Worker
وارد برنامه مهاجرتی کانادا بشوید،
در صورتیکه مش��اهده می کنم که
در حقیق��ت م��درک تحصیلی این
فرد در لیس��ت اولویت های شغلی
را هم که دولت کانادا اعالم نموده،
نمی باشد و گاهی نیز امتیاز کافی
که  67امتیاز می باش��د را هم دارا
نمی باشند.
من و کارمندانم به این افراد جزییات
و چرایی آن را بدون توجه به مثبت
یا منفی ب��ودن ارزیابی آن ،توضیح
کامل میدهی��م؛ اگر با مش��اورین
مهاجرت��ی تماس م��ی گیرید باید
توجه داش��ته باش��ید تا موردی به
شما تحمیل نش��ود و مواظب قول
های سریع و محال باشید.
فردی که در جس��تجوی مشاوری
خوب و مورد اعتماد می باش��د این
هویداست که کاری مشکل در پیش
دارد ،خصوص��ا اگر این فرد هیچ یا
کمی آگاه��ی از مهاجرت به کانادا
داشته باش��د که احتیاج به  3یا 4
نظریه مختلف دیگر را نیز دارد.
بس��یار غم انگیز اس��ت که به یک
نف��ر این همه امی��د واهی بدهی و
در پای��ان و بع��د از ات�لاف وقت و
پرداخ��ت هزینه های س��نگین ،به
او خبر پذیرفته نش��دنش را اطالع
ده��ی و بگذری��م از اینکه حال آن
ها می باید همه چیز را تغییر داده
و رویاهای خوشی را که برای خود
س��اخته اند را بدس��ت فراموش��ی
بسپارند.
هم چنین این نمایندگان مهاجرتی
ب��ه بعضی از م��ردم در همان حال
گفته اند که با تم��اس هایی که با
مقام��ات دولتی داری��م ،می توانیم
به پرونده ش��ما س��رعت بیشتری
ببخشیم ،هیچکس تکرار می کنم
هی��چ ،هیچ ،هیچ ک��س نمی تواند
پرونده مهاجرتی ش��ما را س��رعت
به بخش��د و یا جل��و بیاندازد و این
مهم نیس��ت که کش��ور ش��ما در
چه ش��رایطی به سر می برد ،برای
مثال ،برای رسیدگی به متقاضیان
مهاجرتی که تکفل همسر spouse
sponsorshipرا عهده دار می شوند
در صورت کامل بودن پرونده ،این
مراح��ل در ح��دود یکس��ال طول
م��ی کش��د ،البته ش��رط مهم این
می باش��د که به مامور رس��یدگی
به پرونده ثاب��ت کنید که این یک
ازدواج واقع��ی می باش��د و جهت
قصد مهاجرت به کانادا نمی باش��د
و به هیچ ی��ک از متقاضیان تکفل
همس��ر یا فامیل ب��ه خاطر اوضاع
نامس��اعد در کشورش��ان اولوی��ت
هایی داده نخواهد ش��د ،سیس��تم
مهاجرت��ی کانادا اگر به این صورت
عمل نماید ،ح��دس بزنید که این
سیستم به کجا خواهد رفت...
زمانی که به امور مهاجرتی میرسیم،
به هیچ کشوری هیچگونه اولویتی
داده نخواه��د ش��د و هی��چ کس
نمیتواند پرونده در جریان ش��ما را
جلو بیاندازد و اگر کس��ی این قول
را به شما داده باشد ،باور بفرمایید
که این به سادگی یک دروغ بزرگ
می باشد.
متاس��فانه فق��ط ش��مار اندکی از
مشاورین مهاجرت به کانادا چه در
خ��اک و یا خ��ارج از کانادا موجود
می باش��ند که در این حرفه فعالند
و ب��ا ب��ی میل��ی و ب��ی توجهی به
مراجعین خ��ود می پردازند و فقط
مطمئن باش��ید در زمانی که برای
ام��ور مهاجرتی با این اماکن تماس
می گیری��د ،یا اگر ب��ا نماینده ای

تماس گرفتید حتما از مش��خصات
مش��اوری که ایشان نمایندگی آنرا
دارند جویا ش��وید وه��ر زمانی که
احتیاج به مش��اور مهاجرتی داشته
باشید ،بسیاری از افراد با شرف و با
وجدان کاری در این حرفه مشغولند
که می توانند شما را به بهترین راه
مهاجرتی راهنمایی کنند.
در ضمن ش��ما م��ی توانید کلیه
اعضاء انجمن مش��اورین را در وب
س��ایت اداره مهاج��رت بررس��ی
بفرمایید.
www.csic-scci.ca
یک��ی از افرادی که ب��ا من تماس
گرفته بود و این شخص که در حال
حاضر پرونده اش در اداره تابعیت و
مهاجرت کانادا در حال بررسی بود،
حتی اصال نمی دانس��ت که اس��م
مش��اور مهاجرتش چه می باشد و
فقط کلیه امور را بوس��یله نماینده
ایشان انجام می داد ،خواهشمندم
اگر با کسی صحبت می کنید حتما
از این نماینده ،مش��خصات مشاور
مهاجرتی را که شما انتخاب کردید
و ایش��ان وکالت ش��ما را قبول می
کنند را سئوال بفرمایید.
در ه��ر حال ب��ه هیچک��س اجازه
ندهید به شما بگوید که آن ها می
توانن��د پرونده ش��ما را در اولویت
قرار بدهند و تفاوتی ندارد که شما
از چ��ه برنامه مهاجرتی اس��تفاده
م��ی نمایید ،خ��واه در برنامه های
فدرال یا کبک یا اس��تانی باشد و
یا از کانال های کارآفرینی ،سرمایه
گذاری ،کفالت همس��ر ی��ا فامیل
بهره مند می شوید ،در هر صورت،
این واقعیتی اس��ت که قابل انجام
نمی باشد.
من امیدوارم ای��ن مقاله جوابگوی
بعضی از س��ئواالتی باشد برای آن
دس��ته از عزیزانی ک��ه در موقعیت
کنونی ایران با من تماس گرفتند و
خواهان کوتاه کردن زمان و سرعت
دادن به امور مهاجرتی خود ش��ده
اند.
من و همکارانم ب��ه هیچ وجه و به
هیچ کس امید واهی نمی دهیم ،ما
حقیقت بین هس��تیم ،و به سختی
کار م��ی کنیم تا رویاهای ش��ما به
واقعیت به پیوندد.
قبل از پایان مقاله این ماه به عرض
برس��انم که تماس های فراوانی از
اشخاصی داشتیم که برای امتحان
تابعیت با مش��کالتی روبرو هستند
که اکثر آن به خاطر ضعف در یکی
از زبان های انگلیس��ی یا فرانسوی
میباشند که همسر و همکارم کامی
منف��رد که ترجمه مق��االت من را
هم به عه��ده دارد ،مجموعه ای از
این س��ئواالت را ترجمه نموده که
با اجازه س��ردبیر محترم پیوند ،از
شماره آینده به شما تقدیم خواهیم
نمود ک��ه هم کمک��ی خواهد بود
برای امتحان تابعیت و هم اطالعات
جالبی است که هر کانادایی می باید
از آن آگاه باشد.
در پای��ان امیدوارم که ماه اوت را با
خوش��ی و سالمتی در پیش داشته
باشید و هوا نیز به ما این فرصت را
بدهد تا از تابستان لذت ببریم ،در
امنیت باشید و همیشه دلتان شاد
و لبتان خندان باد.
Maria Cottone, ccic
Certified Canadian Immigration Consultant
info@mariacottone.ca
mariacottone@hotmail,ca
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Christie’s Great Estate  وChristie’s تالش عمده
.بازاریابیوتضمینتعاملبرتربینآنان است،کمکبهباالبردندیدخریدارانوفروشندگاندرشناخت
 تنهامرکزمعامالتیبینالمللیبااستانداردهایعالیدررابطهباموازینمشخصChristie’sGreatEstate
.و نظارت دقیق بر بازار خرید و فروش و داشتن تجربه در معامالت امالک و مستغالت ُمعظم است
. در مونتریال برگزیده شده استChristie’s مفتخر است که به عنوان رابط ویژهProfusion Realty Inc
------------------------------------------------

Ahuntsic: $2 750,000 6+1
bdrms, 6+2 baths, wood fireplace,
pool, A/C, 2 garages, water view.

Morin Heights: $868,000 4
bdrms, 3 ½ baths, wood fireplace,
pool, panoramic view.

FOR REN

T

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

Nun’s Island: $376,000 2 bdrms,
2 baths, garage, A/C, indoor &
outdoor pool.

تابستــــــــانگرم وخوشرابا
کتابخانهنیماجشنبگیریم

Sud Ouest: $348,000. 2 bdrms
condo converted into 1, 3rd floor,
indoor pool, garage.

Blainville: $318,000. 3 bdrms, 1
½ baths, garages, pool, fireplace,
completely renovated w/great taste.

پیک نیک در پارک آنگرینیون
 آگوست2 همین یکشنبه
 بعدازظهر7  صبح تا10 از ساعت

به همراه دی جی و رقص و شادی
Ville Marie: $685,000 Luxurious
condo with an incredible view on the
Old port & the river. 2 bdrms, 2 baths,
garage, A/C.

St-Sauveur: $825,000 4+1 bdrms,
3 baths, large private lot with
heated swimming pool, fireplaces.

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

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
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______________
:<<تلفن های آگاهی

)514( 485 -3652

)514( 961 -7973
______________

:>> توجه

در صورت بارانی
،بودن به هفته بعد
 اگوست2 یکشنبه
.موکول می شود
<<مخارج این جشن توسط
دوستداران فرهنگ ایران
.تامین شده است

فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد

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

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...

Tel.: 514-481-0671

دکتر ریموند رضایی

>>

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

ارزیابی رایگان

>>

پزشک خانواده
ختنه کودکان >> تا  6ماهه

بدون وقت قبلی

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

تهیه وام مسکن

___________________

www.circumcisionmontreal.com

Parvaneh ZANDI

>> Montreal >> Brossard:

Ramier Realty

Tel.: (450) 676-9550

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

پروانه زندی

>> پیک نیک بزرگ آنگرینیون :یکشنبه 2آگوست
_______________________
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
_______________________

NDG,

4689 Papineau
Tel.: (514) 521-5555

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

>> Pierrefonds >> Greenfield Park:

Tel.: 514-683-8686

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

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

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

NDG

9
چلوکباب.9


کوبیده عالی
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744
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(بهمقدا
رحمدود)

www.akhavanfood.com

برجن مرغوب
جهان:
>> سفید

(4کیلویی)

.99

11

.99

برجن مرغوب
Adora

 10پوندی

برجن مرغوب
>> سیال

(سفید)

4کیلویی

10

.99

11

