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>> 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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سرکوبدرایران:

اعرتاض به
برگزاری

«دادگاههای
استالینی»

س��ازمان مجاهدی��ن انق�لاب
اسالمی ایران ،دادگاه منتقدان
و معترضان به دولت و انتخابات
را «یادآور محاکم تفتیش عقاید
ق��رون وس��طی و دادگاهه��ای
استالین»دانست.
اینسازمانهمچنینصداوسیما
را «ارگان بان��د اقتدارگرای��ان
حاکم» نامی��د و اعالم کرد که
به خاطر پخش
« غیر قا نو ن��ی
اهانته��ا و
اتهامهای اثبات
نش��ده ،اقدامات
قضایی الزم» را

در این زمینه علیه سرپرست این
سازمان به عمل خواهد آورد.
س��ازمان مجاهدین ،محاکمه
«فع��االن مش��هور حزب��ی و
سیاسی منتقد ،پس از  ۷۰روز
حبس انفرادی و شکنجه روحی
و نگهداری در شرایط نامعلوم به
اتهامات موهوم و غیر مستند»
را به منظور تحقق «وعده آقای
احمدینژاد پی��ش از برگزاری
مراسم تحلیف مبنی بر این که
سر مخالفان را به سقف خواهیم
کوبید» ارزیابی کرده است.
در این بیانیه افزوده شده است
که «این به اصط�لاح دادگاه و
تبلیغات سازمان یافته گسترده
پیرامون آن ،چیزی جز کودتایی
آش��کار علیه نظ��ام جمهوری
اسالمی ایران و استحاله انقالب
و آرمانهای آن نیست».
سازمان مجاهدین ،از این منظر،
ای��ن دادگاه را ب��ا «دادگاههای

اس��تالین که طی آن کادرهای
انق�لاب مجب��ور ب��ه اعت��راف
میشدند و به داشتن تمایالت
ب��ورژوازی و وابس��تگی ب��ه
امپریالیسم آمریکا و خیانت به
استالین اقرار میکردند» ،مشابه
دانسته است.
در این بیانیه افزوده شده است:
«رسواتر از همهادعانامهدادستان
در این ب��ه اصط�لاح دادگاه و
مضحکترین بخ��ش ادعانامه،
حمالت و تبلیغاتی سیاسی علیه
احزاب و تشکلهای اصالحطلب
و در رأس آنه��ا س��ازمان
مجاهدین انقالب اسالمی ایران
و جبهه مشارکت ایران اسالمی
بود».
به نوشته نویسندگان این بیانیه،
در خواست انحالل مشارکت و
سازمان مجاهدین« ،دم خروس
دیگری اس��ت ک��ه از ماهیت
واقعی این دادگاه

H1N1

>> ص2 :

سازمان جهانی بهداشت می گوید ویروس
آنفلوآنزای خوکی به  160کشور رسیده است و
هنوز در مراحل ابتدایی است؛تعداد مبتالیان
به این بیماری در طی دو سال آینده ممکن
است به  2میلیارد نفر برسد.

>> ص4 :

"کاروان اکرب"
 ص11 :

رقص پَر در باد

بنیاد سخن آزاد:

مدیریتمالی

دکترانصاری
---پزشکی24: >> ...

روانپریش...

حسین انصاری

Agent Immobilier Affilie

RE/MAX

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

Cell. (514) 816-4080

>> ص8 :

«من تجاوز را حریفم تا فراسوهای مرگ»
خواهر این دلخوشکنک را با برادر گفت و رفت

شهبازخنعی

>> 5:

بزودی درمونتریال

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

مشاور امالک و مستغالت

نینوسگیورگیزنیا

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

ninousgivargiznia@hotmail.com

فیروز همتیان

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, NDG

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

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

دکتر شریف نائینی

جراح دندانپزشک
D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

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

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

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

شاهرخ
مشکین قلم

2178 Ste-Catherine W.

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

GESTION FINANCIERE EXACTE
همایون خامتی

در مونتریال و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

کنسرت بزرگ گروه
دف نوازان مشتاق
شنبه  3اکتبر >>17

در مونتریال
میرقصد! >> 16

گروه مستان

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،

Ninous Givargiznia, BSc.

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

قصاب مطبوعات
رفت! >>7

>> ص8 :

5Star I.P.M. Inc.

Office:
Res.

 ص2 :و26-27

{>> ادامه در صفحه}9 :

«من اش�تباه کردم ،چشمهایم بسته بود
و صدایش مهربان به نظر میرس�ید ،به او
گفتم که به من تجاوز کردند ،به من گفت
که میرود پرسوجو میکند و من امیدوار
شدم».
اما در عوض ،بازجو دستور داد که دستان
رضا را ببندند و به او تجاوز کرد.
بازجو گفت:
«ای�ن کار را میکنم تا این ماج�را را برای
هیچکس تعریف نکنی .شماها سزاوار آنچه
بر سرتان میآید هس�تید .باید به شما تا
زمانی که بمیرید ،تجاوز کرد.».
به رضا بارها به طرز وحشیانهای تجاوز شد
و او را چه�ار روز دیگ�ر در حبس انفرادی
نگاهداشتند.

صرافی  5ستاره

مهندسیننفت

سپتامبر 11و 12در مونتریال

یک کمیته حقیق��ت یاب پس از انتش��ار
گزارشهایی مبنی بر دفن  ۴۴جس��د فاقد
هویت در قطعه  ۳۰۲بهشت زهرا که اعالم
شده است از کشتهشدگان حوادث اخیر در
ایران هستند ،تشکیل شد.
کمیت��ه ویژه و حقیقتی��اب مجلس نیز از
هفته گذشته ،بررسیهای جداگان ه خود در
این خصوص را آغاز کردهاند.
حمیدرض��ا کاتوزی��ان یک عض��و کمیته
حقیقتیاب دفن اجس��اد فاق��د هویت در
قطعه  ۳۰۲را تائید ک��رد و گفت که اعالم
هویت این افراد بر عهده پزشکی قانونی است
و شهرداری و س��ازمان بهشت زهرا در این
خصوص مسئولیتی ندارند.

رضا میگوید:

آیا آماده اید؟!

امیرسام:
خانه شما>> 30

بهشت زهرا :دفن
مخفیانه اجساد معترضان

رضا شاهد زندهی جتاوز و
مؤید اظهارات کروبی است

فریدون فرهی،
کاوه یغمایی و...
در مونتریال

طنز
خرسندی

و نی��ات برگزار کنن��دگان آن
پرده برمیدارد و نشان میدهد
ک��ه ه��دف اصلی ای��ن دادگاه
زمینهسازی تبلیغاتی سیاسی
برای اج��رای مرحله دیگری از
کودتا علیه جمهوری اس�لامی
ایران» است.
سازمان مجاهدین تصریح کرده
است که «اعترافهای» سعید
حجاریان پس از  ۷۰روز زندان
انفرادی «لکه سیاهی بر دامان
قوه قضائیه این کشور خواهد بود
که با آب زمزم هم پاک نخواهد
شد».
در ادامه این بیانیه آورده ش��ده
است که «س��عید حجاریان با
محور قرار دادن تحلیلی نظری
در اعت��راف خود و پس گرفتن
الگوی رژیم س��لطانی در مورد
{>> ادامه در صفحه}3 :

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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جمهوری اسالمی :درتداوم سرکوب ...
خامتی :در
صحنهمیمانیم!

محمد خاتمی در دیدار با اعضای
شورای هماهنگی جبهه اصالحات،
بر لزوم ادامه فعالیت اصالحطلبان
و خواس��ت "تغییر" تاکید کرد .او
انتساب اعتراضها به عامل بیرونی
را توه��م نامی��د و دادگاه س��ران
اصالحات را "مایه س��رافکندگی"
خواند.
وی از خطری یاد کرد که جمهوریت
و اسالمیت نظام را تهدید میکند.
خاتمی مدعیان ،افراد پشیمان یا
"متصدیان بیاعتقاد به انقالب" را
به چالش کش��یده که با تمام قوا
در صدد مس��خ و تحریف انقالب

هستند ،اما در ظاهر خود را انقالبی
یدانند.
م
او در این دیدار ،مردم را مهمترین
پای��گاه و پش��توانه اعتب��ار نظام
نامیده و تاکید کرده که «ش��ائبه
بیاث��رش��دن رای م��ردم باید به
سرعت ترمیم ش��ود ».به تصریح
خاتمی ،تهاجم یکطرفه به مردم
و "تبلیغ��ات ناجوانمردانه تمامی
دستگاهها و تریبونهای حکومتی
علیه چهرههای محبوب و ارزشمند
کش��ور" ،تنه��ا به قص��د توجیه
"برخوردهای خشن ،غیرقانونی و
انحصارطلبانه"صورتگرفتهاند.
دادگاههایناجوانمردانه
ریی��س جمهور س��ابق ای��ران از
عدم پذیرش "دادگاههای کذایی"

رقص پر در باد

نزد افکار عموم��ی ،علمای بزرگ
دینی ،نخبگان حوزه و فرهیختگان
دانش��گاه و جریانهای مس��تقل
سیاسی گفته و زیرس��وال رفتن
این محکمهها را هش��داری جدی
برای نظام دانسته است .به تاکید
خاتمی ،حمل��ه ب��ه "چهرههای
خوشسابقه نظام به جرم دفاع از
حقوق م��ردم ،ناجوانمردانه و مایه
سرافکندگی"است.
خاتمی در این دیدار به نقد سخنان
ایراد شده از تریبون نماز جمعه نیز
پرداخته اس��ت .به گفته وی ،این
تریبون در اختیار عدهای قرار گرفته
که خود در "پیشگاه وجدان عمومی
متهم به خیانت در امانتاند ،اما در
مقام دادستان خواس��تار برخورد
با ش��خصیتهای برجسته نظام

کتابخانه نیما برگزار می کند
>> سخنرانی
نعمت میرزازاده (م .آزرم)

رقص پر در باد از قتل کبوتر گفت و رفت
قصهی تلخ کبوتربچه را پر گفت و رفت
«قامت آزاده و سرسبزی ما جرم ماست»
این سخن را سرو در گوش صنوبر گفت و رفت
پرتو شمعی به رخسار پسر افتاده بود
بر لب بام آمد و اللهاکبر گفت و رفت

از انقالب بهمن 1357
تا رستاخیز خرداد 1388
>> زمان  18سپتامبر 2009
ساعت  7:30شب

مکان

دست بیجان و جوانی با کبودیهای خویش
داستانها از نبردی نابرابر گفت و رفت
«شام دارم میکشم» مادر به دختر گفت و ماند
دخترک یک «زود میآیم» به مادر گفت و رفت
«من تجاوز را حریفم تا فراسوهای مرگ»
خواهر این دلخوشکنک را با برادر گفت و رفت
«بیشمارانیم در این باغ ای دست خزان»
در گلستان غنچهای نشکفته پرپر گفت و رفت
«قدرت ما وامدار عشق پوتین و علیست!»
در خیابان ظفر ،باتوم با سر گفت و رفت
«باش ب ّران تا به زودی غرق زنگارت کنیم»
پیرزن افتاد و خون درجا به خنجر گفت و رفت
روی منبر قاتلی عمامه بر سر ،خون به لب
شرحی از سفاکی شمر ستمگر گفت و رفت
راه و رسم قتل کافر را و کافربچه را
حجتاالسالم از قول پیمبر گفت و رفت

کتابخـــانهنیما

میشوند".
آیتالله جنتی ،رییس
ش��ورای نگهبان ،در
خطبههای نماز جمع��ه خواهان
دس��تگیری "س��ران و ریشههای
فتنه" شده است.

محاکمه مسببان جنایت علیه
مردم
محمد خاتمی به سکوت آیتالله
ش��اهرودی در برابر دستگیریها،
اهانته��ا ،ع��دم رعای��ت موازین
آیین دادرسی و حقوق شهروندی،
نگاهداری غیرقانون��ی متهمان و
دادگاههای ناس��ازگار ب��ا موازین
اش��اره کرده و ت��رک قوه قضاییه
توس��ط وی در چنین ش��رایطی
را مایهی افس��وس خوانده است.
خاتمی افزوده که آقای شاهرودی
میتوانست "بسیار پرشکوهتر" این
منصب را ترک کند .وی همزمان

«دادگاههایاستالینی»

رییس جدید دستگاه قضاییه را به
مواجهه با "سمپاشی و فضاسازی"
برای تخریب افراد فراخوانده است.
خاتم��ی از "جنای��ات مس��لم و
مش��مئزکننده"ای س��خن گفته
ک��ه هم��گان ش��اهد آن بودهاند.
وی تصری��ح کرده که م��ردم در
انتظار تش��کیل دادگاههای علنی
ب��رای محاکم��ه مس��ببان "به
رگبار بستن مردم" در خیابانها،
"دس��تگیریهای خالف قانون و
بازداش��تگاههای غیراس��تاندارد"
هستند .وی رسالت اصالحطلبان
و تمامی "خیرخواهان جامعه" را
مقابله با ای��ن "انحرافات" و حفظ
اصول واقعی نظام و ترمیم اعتماد
مردم دانست.
اعضای ش��ورای هماهنگی جبهه
اصالح��ات نی��ز در این دی��دار بر
ضرورت مبرم "پیگیری جنایاتی
که در جریان انتخابات و پس از آن
صورت گرفته" تاکید کردهاند.

حمیراقاسمنژاد روانکاو
>> مشاوره و درمان:

>> ادامه از روی جلد
نظام ای��ران ،علناً به همگان اعالم کرد که
به خاطر داش��تن یک تحلیل نظری مورد
تفتیش عقای��د و محاکمه ق��رار گرفته و
مجبور به اعالم برائت از آن شده است».
این سازمان با اشاره به «تهی بودن دست
نویسندگان بیانیه سیاسی دادستان» ادامه
داده است که «وارونهنمایی حقایق ،تنها از
عهده کذابان هتاکی س��اخته است که در
این کشور به تجس��م دروغ و بیصداقتی
شهرهگشتهاند».
س��ازمان مجاهدی��ن انقالب اس�لامی در
پایان بیانیه خود نوش��ته است که نگران
«تالشهای مذبوحانه» علیه این سازمان
نیست و افزوده است:
«آن چه تا کنون بقای سازمان مجاهدین را
تضمین کرده است ،مقابله بیامان اعضای
آن با تفکرات و جریانهای استبدادطلب و
متحجر است».

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

h.ghassemnejad@gmail.com

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

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

>> نعمت میرزازاده (م .آزرم)

شاعر ،پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و
عضو بنیان گزار کانون
نویس�ندگان ای�ران
(ته�ران  )1347و در
تبعید ( 1361پاریس)
ایشان به دعوت کمیته
یادمان کشتار زندانیان
سیاسیدهه 60میهمان
دوس�تان مونتری�ال هس�تند و بنیاد و
کتابخانه نیما از این فرصت سود ُجسته و
برنامه ای را برای هرچه بیشتر آشنا شدن
شما با آثار و دید گاه های سیاسی ایشان
در رابطه با خیزش های زنان ،دانشجویان،
و آزادیخواهان در ایران و گفت و ش�نود
در این مورد ،دور هم جمع خواهیم شد.

شعر تلخت هادیا آئینهی ایام شد
طنز شیرینت خداحافظ به شکر گفت و رفت

Masoud Nasr

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

نسرین عین الهی

درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک:

>>

مسکونی و جتاری

Price: $1,650/month
Butifull large 6 1/2
in a lower duplex in N.D.G
For a big family or rental
!!!!share with friends or students

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

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

*** *** FABREVILLE
2 bed.+1 ,2 wash,
renovated
finished basement
central air
>> 234 000$
--------------------------*** *** DOWNTOWN

2750 sq.ft. of land
Parc ave. & Sherbrooke
Asking
>> 500 000$

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

_________________________
2348, rue Jean-Talon Est,
Bureau 206
Montreal, QC H2E 1V7
Tel.: 514-676-0814
Fax: 514-676-0815

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

شیخ صاحل سیبویه

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

وکیلمهاجرت

اولین مورد مرگ
در اثر آنفلوآنزای
خوکی در ایران

Immigration Services

دیویدبرگر

منابع خبری در ای��ران گزارش می
دهند که زنی در ش��مال غربی این
کشور در اثر ابتال به آنفلوآنزی خوکی
در گذش��ته اس��ت که اولین مورد
تلفات این بیماری در کشور گزارش
می شود.
خبرگزاری دانشجویان ایران ،ایسنا،
روز چهارش��نبه گزارش داد که این
زن که  36س��ال داشت در اثر ابتال
ب��ه وی��روس  H1N1ج��ان باخت.
گفته می شود وی ساکن مراغه در
آذربایجان شرقی بوده است.
دکتر محمود سروش مدیر "برنامه
آنفلوآنزا و مراقبت بهداشت مرزی"
وزارت بهداش��ت گفت ک��ه قربانی
"مبت�لا به بیماری مزم��ن ریوی و
معتاد به مواد مخدر" بود.
وی افزود این شخص برای مدتی در

David Berger, B.A., B.C.L.
Immigration lawyer
Former Member of Parliament and
ambassador
Member of Quebec Bar

½ ½وکیل مجرب کارآزموده کانادایی
½ ½مناینده پیشین مجلس کانادا
½ ½سفیر پیشین کانادا
½ ½عضو رمسی «بار» کبک
________________
 نیروی متخصص
 سرمایه گذاری
 کارآفرینی
 خویشاوندی
 استانی و...
________________

_____________________
1635 Sherbrooke Street West,
Suite 400
Montreal H3H 1E2

در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

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

آژانس مسافرتی یونی گلوب
•
•
•
•
•
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سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
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
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ی
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
شما به ایران
داده خواهد شد.
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پیوند :دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی،
درشرقکانادایکموپانزدهمماهمنتشرمیشود
>> نشر :پیوند
ویراستار :م .رحیمیان
آگهی :پیوند514-996-9692 :

__________________________________________________

Voyages Lexus

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

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

>> کلیه امور حسابداری ومالیاتی >> مشاوره و ثبت شرکت ها
>> تهیه اظهارنامه مالیاتی شخصی و شرکت ها بصورت کامپیوتری
(با تعینی وقت قبلی)
>> سرمایه گذاری وامور مهاجرت

Fax: 514-935-2663
E-mail:
bergerdav@gmail.com

غذا آماده
برا
ی take
out

بیمارستان بستری و تحت مداوا بوده میلیون نفر به این بیماری مبتال شده
اس��ت اما به دلیل ضعیف سیستم اند.
ایمنی ،ابتالی بیمار به آنفلوآنزای نوع مقام های ایران��ی نیز طی ماه های
اخیر مکررا نسبت به
شیوع گس��ترده این
در آمریکا تاکنون یک
بیماری اب��راز نگرانی
میلیون نفر مبتال شده اند .کرده اند و در اقدامی
پیشگیرانه سفرهای
آ (اچ  1ان  1یا همان خوکی) باعث زیارتی به به مکه در طول ماه رمضان
را منع کرده اند.
مرگ وی شد.
این مقام بهداش��تی ایران گفت که دکتر حسینعلی ش��هریاری ،نایب
هم اکنون  285نفر در ایران مبتال به رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس ایران ،ی��ک ماه قبل پیش
این ویروس هستند.
به گزارش رادیو ایران حس��ن امامی بینی کرد که ظرف دو تا س��ه سال
رضوی ،مع��اون وزارت بهداش��ت ،آینده حداقل  10میلیون نفر در ایران
نیز گفته اس��ت که هم اکنون یک به آنفلوآنزای خوکی مبتال شوند .او
پس��ربچه  12ساله مبتال به ویروس نسبت به احتمال تلفات باالی ناشی
آنفلوآنزای خوکی در بیمارستانی در از آن در کشور ابراز نگرانی کرد.
تهران بستری است که در "وضعیت آقای ش��هریاری به وی��ژه در مورد
مواردی که شناسایی نخواهند شد،
بدی" قرار دارد.
ویروس H1N1ابت��دا در ماه مارس از جمل��ه در مناطق دور افتاده ،ابراز
در کشور مکزیک و ایالت کالیفرنیای نگرانی کرد:
آمریکا مشاهده شد .کارشناسان می
{>> ادامه در صفحه}29 :
گویند که فقط در آمریکا تاکنون یک

خدمات حســـابداری لوئی

Tel: 514-961-8746

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 .....................................................................
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 514-996-9692

Fax:514-422-8996
Email: Pavand@videotron.ca

www.paivand.ca

■ پیوند درونکوور هرهفته منتشر می شود:
Vancouver: Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

•
•
•

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

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

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

•

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و مخالف با
نوشته های چاپ شده است .پیوند در ویرایش
نوشته ها (با حفظ دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیده گاه های
پیوندنیست.
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.

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

■ توضی��ح :به دلی��ل هماهنگی ،ش��ماره گذاری
دوهفته نامه پیوند مونتریال ،با پیوند و نکوور (که
بصورت هفتگی منتشر می شود) تنظیم می گردد.
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ایران درتبوتابحتوالت...
جامعهء پریشان
و حاکمان
روان پریش!
شهباز خنعی
snak1@live.ca

عدم سالمت روانی در
باالترین رده های حکومت
در میهن بالدیده ما
حکایتی تازه نیست.
به قول سعدی:
"داستانیست که بر هر سر
بازاری هست"!
>> در آخری��ن روای��ت از ای��ن
داس��تان ،بن��ا بر نوش��ته  27مرداد
روزنامه جمهوری اسالمی:
"بیش از  120پزشک و استاد دانشگاه
درمورد رویدادهای پس از انتخابات
دهمین دوره ریاست جمهوری بیانیه
ای منتش��رکردند .در ای��ن بیانی��ه
ضمن اعتراض به رفتارهای ناشایست
و خش��ن ب��ا معترضین ب��ه نتیجه
انتخاب��ات ،بر شناس��ایی و محاکمه
عامالن و آمران فجایع حوادث اخیر
تأکیدشده و در پایان بیانیه افزوده اند
که الزم به تأکید است که از این پس
در بررسی صالحیت افرادی که عهده
دار مس��ؤلیت های کلیدی کش��ور
خواهند ش��د ،الزم اس��ت سالمت
روانی آنها توسط یک کمیته آگاه و
مد نظر
مورد تأیید جامعه پزش��کی ّ
قرار گیرد".
متن بیانیه به ق��در کافی معقول و
منطقی و روشن است .تنها اشکالش
ابهام در تعیی��ن مصداق های "افراد
عهده دار مس��ؤلیت ه��ای کلیدی"
اس��ت .کوشش این نوشتار رفع این
ابهام و دادن نشانی سرراست مصداق
هاست.
پیش از این کار ،در تأیید مفاد بیانیه
 120پزشک و استاد دانشگاه ،به نقل
قولی از تارنمای "رستاخیز ایران" می
پردازم:
"ی��ک راننده اتوبوس ک��ه فقط 40

مس��افر دارد ،هر س��ال باید از نظر
جس��می و روحی معاینه ش��ود تا
جان مس��افران به خطر نیفتد .چرا
قانونی وجود ندارد که پیرمردی که
سرنوش��ت هفتاد میلیون انسان در
دست اوست ،از نظر روحی و مغزی
مورد معاینه قرارگیرد؟ ...فرض کنیم
رهبر دچار جنون
شد و دستور قتل
عام داد ،چه کسی
بای��د جل��و او را
بگیرد؟"!
ای��ن نقل ق��ول تا
حدودی ب��ه رفع
ابه��ام "بیانی��ه"
کمک کرد زیرا تقریبا همه می دانند
که منظور از "پیرمردی که سرنوشت
هفتاد میلیون انسان در دست اوست"
کیست.
سیدعلی خامنه
روانی
سالمت
مسئله
ّ
ای ،پی��ش از بیانیه  120پزش��ک و
استاد دانشگاه نیز در جامعه مطرح
ش��ده بود .ازجمله چند ماه پیش،
قاسم شعله سعدی ،نماینده پیشین
مجلس شورای اس�لامی و نامزد ر ّد
صالحیت شده دهمین دوره ریاست
جمهوری توسط شورای نگهبان ،در
سید
نامه سرگش��اده ای خطاب به ّ
علی خامنه ای ،از او پرسیده بود:
"آی��ا این هم��ه توهین ب��ه بخش
عظیمی از مردم ایران و بس��یاری از
دلس��وزان دگراندیش که جرمشان
فقط این است که سیاست های شما
را در خصوص امریکا منطبق با منافع
ملّی ایران ارزیابی نمی کنند ،ناشی از
تو ّهم توطئه نیست؟"!
سیدعلی
روانی
تردید در س�لامت
ّ
خامن��ه ای منحص��ر به نام��زد ر ّد
صالحیت شده ریاس��ت جمهوری
نیس��ت .آش آنقدر ش��ور شده که

مجم
پری وعه روان
شا
ن "مقامات
کلیدی"

خان ها – یعنی هم لباس
سید علی خامنه ای
های ّ
– نیز فهمیده اند.
هفته گذشته جمعی از
علمای قم ،مشهد و اصفهان طی نامه
ای از مجلس خبرگان خواستند که
برای ارزیابی صالحیت رهبر تشکیل
جلسه دهد .در این نامه به صراحت
سیدعلی خامنه
از عدم سالمت روانی ّ
ای سخن گفته شده:
"رهبر جمهوری اس�لامی به خاطر
بیماری «دیگر هراسی» که فراتر از
بیماری «بیگانه هراس��ی» است ،هر
کسی را که تابع او نباشد دشمن می
پندارد"!
س��یدعلی خامن��ه ای ،مهم
پس از ّ
ترین مقام کلیدی رییس جمهوری
محب��وب او -به مص��داق دیوانه چو
دیوانه ببیند خوشش آید ،-محمود
احمدی نژاد است .هشدارها درمورد
عدم سالمت روانی احمدی نژاد نیز
فراوانند.
چند ماه پیش ،دکتر مسعود نقره کار
در مقاله ای نوشت:
"بیماریاسکیزوافکتیوونارسیسیسم
آقای احمدی نژاد روبه وخامت دارد...
علل وخامت حال آقای رییس جمهور
ع��دم مص��رف دارو و بی توجهی به
دیگر تدابی��ر درمانی و نیز تثبیت و
افزای��ش قدرت سیاس��ی و مذهبی
ایش��ان است ...پیش تر نه فقط من،
برخی از روانپزشکان داخل کشور نیز
ضمن تشخیص روان پریشی و روان
نژندی آقای رییس جمهور ،نگرانی
خ��ود را از روند روب��ه وخامت حال
ایشان اعالم کرده بودیم"!
هفته گذش��ته نیز تارنم��ای "موج
آزادی" نوشت:
"یک چهره دانشگاهی اصولگرا ضمن
ر ّد پیشنهاد احمدی نژاد برای حضور

در کابینه دهم،
ریی��س دولت
کودت��ا را ی��ک
بیمار توصیف کرد
و ب��ه او پیغام داد
که برای درمان خود به دکتر مراجعه
کند"!
چن��د روز پیش هم خان��م فاطمه
حقیق��ت ج��و ،نماین��ده پیش��ین
مجلس ش��ورای اسالمی ،پس از آن
که احمدی نژاد دکتر لنکرانی وزیر
بهداشت و درمان دولت نهم خود را
"هلو" توصیف کرد و گفت آدم می
خواهد او را بخ��ورد! ،گفت" :من به
عنوان یک روانش��ناس معتقدم که
آقای احمدی نژاد از مشخصات یک
بیمار روانی برخوردار اس��ت ...معلوم
است که خود ایش��ان هم به لحاظ
جنس��ی دچار مش��کالتی است که
از واژه هلو که مفهوم جنس��ی دارد
استفاده می کند .این نشان می دهد
که وی بیمار است"!

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

لیلیصمیمی
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

اسفندیارباهری

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 تنظیم اظهارنامه مالیاتی

اشخاص و شرکت ها

)Tel.: 514 692 TAXE (8293

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

از خدا واجب است"!
فرمانده کل سپاه پاسداران،

سردار سرلش��کر پاس��دار عزیزالله
جعفری ظاهرا در زمان جنگ دچار
موج خمپاره شده و در بین کارکنان
س��پاه پاس��داران به "عزیز دیوانه"
معروف است!
حجت االسالم غالمحسین

ّ
محسنی اژه ای ،وزیر پیشین اطالعات
و امنیت که چند روز است به سمت
دادس��تان کل کشور منصوب شده،
چند س��ال پیش هنگام یک دیدار
اداری با عیسی س��حرخیز ،روزنامه
نگار اصالح طلب زندانی کنونی که
درآن زم��ان مدیرکل وزارت ارش��اد
دمحمد خاتمی بود ،ناگهان
سی ّ
دولت ّ
بروی او پرید و چنان شانه اش را گاز
گرفت که ج��ای دندان هایش باقی
ماند و زخم ش��د و پزش��کی قانونی

ا ّما ،آیا "مقام��ات کلیدی" مبتال به
سیدعلی خامنه
بیماری روانی فقط ّ
ای و محمود احمدی نژاد هستند؟
شوربختانه پاسخ منفی است.
با آن که بیم��اری روان��ی واگیردار
نیس��ت ،ا ّما ای��ن گونه بیم��اران به
یکدیگر گرایش دارن��د .یک پلّه از
سلس��له مراتب "مقام��ات کلیدی"
که پایین بیاییم به رییس ش��ورای
نگهبان ،فرمانده سپاه پاسداران ،وزیر
اطالعات پیشین ،که اینک دادستان
کل کش��ور ش��ده ،فرمانده بسیج و
جانش��ین فرمانده نیروی انتظامی
تهران بزرگ می رس��یم که آنان نیز
نشانه های آشکار روان پریشی را در
رفتار و گفتار خود حمل می کنند:
 آی��ت الل��ه ج ّنت��ی ،رییس
شورای نگهبان و امام جمعه موّقت
تهران ،همین هفته گذش��ته گفت
که:
"اطاعت از احمدی نژاد مانند اطاعت

{>> ادامه در صفحه}11 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

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

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری
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و بسیاری دیگر

فتو شاپ

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

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

Tel.: (514) 697-0225
با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

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

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

آموزشگاهرانندگیآریا

>>

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

برای خامن ها:
مربی خامن

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

ing ol
v
i
o
Dr Sch

>>
>>
>>
>>

12 hrs Driv
ing + Car fo
$300.00 +
 r examtax.
2 hrs Drivin
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
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Montreal, QC H3W 3H8
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ایران :جتاوز ....

6

Solidarité avec l'IRAN

جنسی به زندانیان،
جتاوز
نت شخصیت آنهاست
کش

کانون نویسندگان ایران:
سکوت کردن درباره جتاوزهاخیانت است!"
کان��ون نویس��ندگان ای��ران درباره
آنچ��ه "افش��ای تجاوز جنس��ی به
زندانیان"خوان��ده بیانی��ه ای صادر
کرده است.
در این بیانیه  ،خط��اب به "جوانان
قربانی تجاوز" گفته شده ،بیان آنچه
بر آنها رفته ن��ه تنها کوچک ترین
خدشه ای به شخصیت آنها وارد نمی
کند بلکه مصداق بارز پای بندی به
آزادی بیان است.
کانون نویس��ندگان ای��ران در این
بیانیه ضمن انتقاد از شیوه برخورد با
متهمانوچگونگیمجازاتمجرمین
آورده است "تجاوز جنسی به زندانیان
که هم اکنون مورد بحث و گفتگوی
مردم قرار گرفته محدود به حوادث

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!

اخی��ر نیس��ت و گزارش
های بس��یاری از همین
دس��ت درب��اره زندانیان
دهه ش��صت وجود دارد
و بای��د به همه این موارد
رسیدگی شود".
فرخنده حاجی زاده ،نویسنده و ناشر
ایرانی عضو کانون نویس��ندگان در
این باره به بی بی س��ی گفت"حتی
در گذش��ته هم که در م��واردی ،به
زندانی��ان و به وی��ژه دختران تجاوز
می شده است جامعه نباید سکوت
می کرد اما ظاهرا شرایط الزم برای
مطرح کردن آن وجود نداشته است
اما در شرایط کنونی سکوت کردن
در این باره خیانت است".

ب��ه گفت��ه مدی��ر
انتش��ارات ویستار،
نویس��ندگان و
روشنفکران وظیفه
دارن��د از افش��ای
هتک حرم��ت ها

حمایتکنند.
خانم حاجی زاده با اش��اره به اینکه
تجاوز جنسی به زندانیان در حقیقت
کشتن ش��خصیت آنهاس��ت افزود
":جامعه دیگر به آن نقطه از آگاهی
رسیده که افشای تجاوزهای جنسی
از سوی بازداشت شدگان را برای آنها
شرم آور تلقی نکند ".

ابراز نگرانی تعدادی از پزشکان ایرانی در
مورد وقایع اخیر
بیش از  120پزشک و استاد دانشگاه با صدور بیانیه ای به "رفتارهای
ناشایست و و خشن" با مردم معترض به انتخابات ریاست جمهوری
ایران اعتراض کرده اند.
بیانیه این افراد که در خبرگزاری های داخلی ایران منتش��ر شده،
خواهان شناسایی و محاکمه "عامالن و آمران فجایع حوادث اخیر"
در ایران شده است.
این چهره های دانشگاهی و و پزشکان نوشته اند..." :متاسفانه شاهد
آن هستیم که شیرینی مشارکت فوج فوج آحاد قشرها و گروههای
اجتماعی در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری به کام همه اعم از
مردم و مسئوالن تلخ شد".
دکت��ر رضا مل��ک زاده  ،دکتر علی نوبخت ،دکتر س��یدعلی ملک
حسینی و دکتر حسن عارفی از جمله کسانی هستند که این بیانیه
را صادر کرده اند.
این پزش��کان خواهان این شده اند که در بررسی صالحیت افرادی
که عهده دار مسئولیت های مهم کشور خواهند شد ،سالمت روانی
آن ها توسط یک کمیته آگاه و مورد تائید جامعه پزشکی مد نظر
قرار بگیرد.

فراخوان
از عزیزان��ی که برای پش��تیبانی از زندانیان
سیاسی در ایران عالقمند به همکاری با این
انجمن میباشند ،درخواست مینماییم به ما
ملحق شوند.
دفاع از حقوق زندانیان سیاس��ی با توجه به
شرایط حاکم بر ایران نیاز به حمایت وسیع
دارد .
Association for Defence for
Human Rights in Iran)Montreal (ADHRI
E-mail:addhi2005@gmail.com
Tel:514-2991787
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آژانس مسافرتی

ایران...
قصاب مطبوعات
رفت!

سعید مرتضوی
دادستان تهران
برکنارشد

صادق الریجانی رئیس قوه قضائیه،
عب��اس جعفری دولت آب��ادی را به
جای س��عید مرتضوی به س��مت
دادس��تان عمومی و انقالب تهران
منصوب کرد.
ش از این
جانشین آقای مرتضوی ،پی 
رئیس دادگس��تری استان خراسان
بوده است .رسانهها پیشتر گزارش
ک��رده بودند که دادس��تان تهران با
تغییر رئیس قوه قضائیه از مقام خود
برکنار خواهد شد.
مرتضوی ،ضابط قضایی دادگستری
ی��زد ،قاض��ی دادگاهه��ای کرمان،
ی��زد ،دادگاه امنیت ته��ران ،دادگاه
مطبوعات ودادستان تهران بود.
او یک��ی از جوانتری��ن مقامه��ای
قضایی ایران بود که در زمان ریاست
بر شعبه ( ۱۴۱۰دادگاه مطبوعات)

چالش های
رئیس جدید
قوه قضائیه
جمهوری
اسالمی

نقش گس��تردهای در توقیف
مطبوعات ایفا کرد.
مرتض��وی در دوران ریاس��ت
 ۱۰س��اله محمود هاش��می
شاهرودی بر قوه قضائیه ،پس
از احیای دادس��راها ،به عنوان
دادس��تان عموم��ی و انقالب
تهران منصوب شد.
گروه��ی از وکالی مس��تقل و
حقوقدانان ایرانی ،شیوه قضاوت آقای
مرتضوی در زمانی که رئیس شعبه
 ۱۴۱۰بود را مصداق نقض بیطرفی
قوه قضائی��ه و نادیده گرفتن نقش
هیات منصفه میدانند.
مرتض��وی در زمانی که دادس��تان
ته��ران بود نیز هم��ان نقش قاضی
مطبوع��ات را بازی ک��رد و نام وی
در اکث��ر توقیفها و اح��کام زندان
روزنامهنگاران به چشم میخورد.

زهرا کاظمی

نام او در پرونده زهرا کاظمی خبرنگار
ایران��ی -کانادایی که در بازداش��ت
دادس��تانی تهران کشته شد نیز به
عنوان یکی از مقصران مطرح است.
پس از این حادثه بود که رابطه تهران
با برخی کشورهای غربی به خصوص
کانادا تیره شد و پرونده حقوق بشر

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

½
½
½
ایران که در آن زمان از کمیس��یون
حقوق بش��ر س��ازمان مل��ل خارج
شده بود ،باردیگر به این کمیسیون
بازگشت.
مرتضوی جنجالیترین مقا م قضایی
ایران در س��الهای اخیر است که از
س��وی رئیس جدید قوه قضائیه از
مقام خود کنار گذاشته میشود.
احمد ش��فیعی و احمد واعظی نیز
دو مقام جدید قوه قضائیه هس��تند
ک��ه از س��وی آق��ای الریجانی به
سمت دادس��تان انتظامی قضات و
معاون آموزشی قوه قضائیه منصوب
شدهاند.
دوم ش��هریور ماه نیز غالمحس��ین
محس��نی اژهای و آیتالله محسنی
گرگانی به ترتیب به سمت دادستان
کل کش��ور و رئیس دی��وان عدالت
اداری منصوب شده بودند.

است .همه این افراد به "همکاری با
ایاالت متحده آمریکا" محکوم شده
اند.
یکی دیگر از خواستهای سازمان
دیده بان حقوق بشر آزادی هفت
تن از رهب�ران جامعه بهایی در
ایران است که از ماه می ۲۰۰٨به
اتهام "توهین به مقدس�ات" و
تبلیغ علی�ه نظام اسلامی در
زندانهستند.
جو استورک معاون بخش خاورمیانه
این سازمان می گوید:
"این کار مهمترین آزمون قوه قضاییه
ایران تحت رهبری الریجانی خواهند
بود که نشان بدهد خواست سیاسی
الزم برای دنبال کردن کس��انی که
درخش��ونت های اعمال ش��ده در
تظاهرات مس��المت آمیز و شکنجه
زندانی��ان نقش داش��ته ان��د وجود
دارد".
الهه شریف پور

دشوار وبدون دسترسی به وکالیشان
همچنان درزندان هستند".
مقامات سازمان دیده بان حقوق بشر
همچنین از آق��ای صادق الریجانی
خواسته اند مقامات دولتی را که گفته
شده درخصوص شکنجه و بدرفتاری
با بازداش��ت ش��دگان -ازجمله در
بازداشتگاه کهریزک وزندان اوین و
نیز بازداشتگاه های پلیس و بسیج-
نقش داش��ته اند ،م��ورد تحقیق و
تفح��ص قرار دهد و کس��انی را که
مسوول این قضایا بوده اند ویا نقش
آمر داشته اند را تحت تعقیب قضایی
قرارداده و تادیب کند.
در نامه دیده بان حقوق بشرخطاب
به رئیس قوقضائیه آمده است:
"ازحضرتعالی درخواست می کنیم
که ف��ورا س��یاهه ای از موارد نقش
حقوق بش��ر را که مربوط به ناآرامی
های بعد از انتخابات اس��ت و برخی
پرون��ده های برجس��ته دیگری که
مربوط به قبل از انتخابات اس��ت را
سریعا در دستور قراردهید".
دو پرونده م��رگ در زندان
به نام خداوند بخشنده مهربان
ه��ای ای��ران یک��ی مرگ
زهراکاظم�ی خبرنگار-
عکاس ایرانی-کانادایی
ودیگ��ر م��رگ زهرابن��ی
یعقوب ۲۷ساله دانشجویی
پزش��کی از جمله مواردی
است که این بزرگترین نهاد
بین الملل��ی مدافع حقوق
بشر در ایالت متحده امریکا
خواستار بررس��ی آن شده
است.
ب��ه عقی��ده مقام��ات این ساعــات کار:
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
سازمان این دو پرونده بیش
از ساعت  13لغایت 18
ازدیگر موضوعات به گفته
به مركز اسالمی ایرانیان مراجعه
آنها "برجسته" به نظر می
بفرمایند.
رس��ند و این بدلیل فقدان
جهت انجام اموردر روزهای
اعتمادی عمیق وگسترده
دیگر،هماهنگی قبلی الزم میباشد.
ای که نسبت به تحقیقاتی
که مقامات مسوول درمورد
این پرونده ها درگذش��ته www.iranianislamic-
انجام داده اند می باشد.
center.com
س��ایر مواردی که سازمان
210 St-Jacques
دیده بان حقوق بشر از رئیس
)(Lachine
جدید قوه قضائیه خواهان
Tel.: 514-366-1509
رسیدگی به آن شده است
514-247-1732
آزادی س��یلوا هاراتونی��ان،
(450) 638-7078
دکتر کامیارعالیی و دکتر
Fax: 450-638-4507
آرش عالیی است  .برادران
عالیی در زمینه با مبارزه با
 210سنت ژاک غربی
بیماری ایدز در ایران فعالیت
مترو واندوم :اتوبوس 90
داش��ته و خانم هاراتونیان
به مست غرب
کارمند یک مرکزبین المللی
تحقیقاتوتبادلعلمیبوده

مركز اسالمی ایرانیان

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 :

ک رمضان
ماه مبار
ن مبارک باد
بر همگا

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

وکیل ایرانی خود را در کانادا مالقات کنید!
دفاتر حقوقی ما در کانادا و تهران آماده
ارائه هر گونه خدمات حقوقی ایران و
پیگیری دعاوی شما در دادگاه های ایران
است.
همکاران ما از میان مجرب ترین وکالی
دادگستری در تهران و شهرستان ها
انتخاب شده اند.
دفتر مرکزی کنپارس در کانادا:
1980 Sherbrooke W.
Suite 900,
Montreal, Quebec, H3H 1E8

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

Cell.: 514-651-4726

شیراز
رستوران

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

سازمان دیده بان حقوق بشر در نامه
ای خطاب به حجت االسالم صادق
الریجان��ی که به تازگی بر مس��ند
ریاس��ت قوه قضائیه ایران منسوب
شده از وی خواسته است با سرعت
و با شدت هرچه تمام تر برای پایان
دادن به آزار واذیت ها ی شهروندان
ای��ران پ��س از برگ��زاری انتخابات
دهمین دوره ریاس��ت جمهوری و
نیز تحقیق وتحت تعقیب قراردادن
افرادی که مسوول چنین اقداماتی
بوده اند اقدام کند.
مقامات مسئول این نهاد بی المللی
مدافع حقوق بش��ر علت ارسال این
نام��ه به ص��ادق الریجان��ی را بیان
نگرانی های عمیق خود در خصوص
نقض جدی وگس��ترده حقوق بشر
بعد از ۲۲خردادماه در ایران میدانند.
قوه قضاییه یک قوه مستقل در کنار
قوه مجریه و قوه مقننه در جمهوری
اسالمی به شمار می رود.
رییس قوه قضاییه که توسط آبت الله
خامنه ای برای یک دوره پنج ساله
منصوب می ش��ود مسوول برقراری
عدالت وهمچنین دادگاه ها و نظارت
بر زندان ها و بازداشتگاه هاست.
از این رو س��ازمان دیده بان حقوق
بشر که مرکز آن در شهر نیویورک
اس��ت در نامه خود که در روز شش
ش��هریور ماه منتشر ش��ده است از
رئی��س جدید ق��وه قضائی��ه ایران
خواستهای متعددی را مطرح کرده
اس��ت از جمله انجام تحقیقات "بی
طرفانه درخصوص افرادی که آشکارا
درنتیجه ش��کنجه وبدرفت��اری در
بازداشت جان خود را از دست دادند"،
"پایان دادن به نگهداری بازداش��ت
شدگان در بازداشتگاه هایغیرقانونی
و غیررسمی" ،و "رسیدگی سریع به
پرونده دهها نفر ازکسانی را که بدون
اقامه هیچ اتهامی تحت شرایط بسیار
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ایران :جتاوز به رضا...
رضا شاهد
زندهی
جتاوز و مؤید
اظهارات
کروبی است
روزنام��هی تایمز در ش��مارهی روز
شنبه  ۲۲اوت ( ۳۱مرداد) ،داستان
رضا ،پسر  ۱۵سالهای را نقل میکند
که در تظاهرات اعتراضآمیز به نتایج
انتخابات در یکی از شهرهای بزرگ
ایران دس��تگیر ش��ده و بارها مورد
تجاوز قرار گرفته است.
تایمز رضا را «شاهد زندهی ادعاهای
مهدی کروبی» در م��ورد تجاوز به
زندانیان در ایران مینامد.
خبرن��گار تایم��ز ،هم��ا همای��ون،
مینویس��د ،رضا پس��ری  ۱۵ساله
است که اکنون با جراحات روحی و
جسمی در خانهای امن در ایران پناه
گرفته است.
تایمز نوشته اس��ت ،رضا تمایلی به
بیرون رفتن ن��دارد و از تنها ماندن
میترسد .او میخواهد به زندگیاش
خاتمه دهد.
چرا؟
چون جرأت کرده به دستش مچبند
سبز ببندد.
به گفتهی تایمز ،رضا را ۲۰روز زندانی
کردند ،کتک زدند و بارها مورد تجاوز
قرار دادند ،در مورد او همان اعمالی
را روا داشتهاند که در زندان ابوغریب
ع��راق بر زندانیها روا میداش��تند،
اعمالی که رهبران جمهوری اسالمی
ایران آن را به عنوان جنایات آمریکا
محکوممیکردند.
رضا ک��ه نمیخواهد هویتش فاش
ش��ود در ش��رح ماجرایش به تایمز
گفت:
«زندگیام به پایان رس��یده اس��ت.
فکرنمیکنم حالم هیچوقت خوب
شود».
پزشک معالج وی که او نیز به خاطر
اظهارات��ش در خطری ب��زرگ قرار
گرفته ،تأیید میکند که رضا میل به
خودکشی دارد و جراحاتی بر بدنش
دیده میشود که شکنجههایی که او
مدعی آن است را تأیید میکند .به
گفتهی تایمز ،خانوادهی رضا متواری
شده و در جستجوی راهیهستند تا
به خارج از کشور فرار کنند.

آغاز ماجرا از اواسط
ژوئیه
تایمز مینویسد ،ماجرای رضا از روز
دستگیریاش در اواسط ژوئیه آغاز
شد .او را همراه با  ۴۰نوجوان دیگر
در تظاهراتی که علیه نتایج انتخابات
ریاست جمهوری در یکی از شهرهای
بزرگ برپا شده بود ،دستگیر کردند.
بیشتر آنها حتی به سن رأیدادن هم
نرسیده بودند .آنها را به یکی از مراکز
احتمالی بسیج بردهاند و در حالیکه
چشمبند به چشمشان بسته بودند،
لختش��ان کرده ،با کابل شالقشان
زده و سپس در یک کانتینر ترابری
حبسشانکردهاند.
تایمز مدعی است که شب اول رضا
را بیرون نگاه داش��تند .س��ه لباس
ش��خصی او را جلوی چشم بقیهی
پسرها به زمین انداختند ،یکی از آنها
سرش را نگه داشت ،دیگری بر پشت
او نشس��ت و س��ومی اول بر رویش
ادرار و بعد به او تجاوز کرد.
رضا به تایمز میگوید:
«آنها به ما گفتند که این کار را
برای خدا انجام میدهند»
و به پس��رهای دیگر میگفتند ،اگر
در بازجوی��ی همکاری نکنند با آنها
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نیز همین کار را خواهند
کرد.
رضا را در فضای باز به یک
س��تون فلزی بس��تند و او
تمام شب را آنجا ماند .صبح
روز بعد یکی از آنها برگشت
و از رضا پرس��ید ،آیا درسش ر ا
خوب یاد گرفته یا نه؟ رضا به تایمز
میگوید:
«من عصبانی ب��ودم .روی صورتش
تف انداختم و شروع به ناسزا گفتن
کردم .او با آرنجش چند بار به صورتم
کوبید و به من سیلی زد.».
رضا در ادامه میگوید ۲۰ ،دقیقهی
بعد آن مرد با س��طلی پر از مدفوع
برگش��ت ،صورت رضا را در آن فرو
کرد و به او گف��ت ،وادارش میکند
که این مدفوع را بخورد .رضا را بعد
به اتاق بازجویی بردند و در آن اتاق،
بازجو هم به او تجاوز کرد.
رضا میگوید:
«من اش��تباه ک��ردم ،چش��مهایم
بسته بود و صدایش مهربان به نظر
میرسید ،به او گفتم که به من تجاوز
کردند ،ب��ه من گفت ک��ه میرود،
پرسوج��و میکند و م��ن امیدوار
شدم».
اما در عوض ،بازجو دس��تور داد که
دس��تان رضا را ببندند و به او تجاوز
کرد.
به گفتهی رضا ،بازجو گفت:
«ای��ن کار را میکنم تا این ماجرا را
برای هیچکس تعریف نکنی .شماها
سزاوار آنچه بر سرتان میآید هستید.
باید به ش��ما تا زمان��ی که بمیرید،
تجاوز کرد.».
به رض��ا بارها به طرز وحش��یانهای
تجاوز ش��د و او را چهار روز دیگر در
حبس انفرادی نگاه داشتند.

رضا اعترافنام ه را
امضا کرد
تایمز مینویسد ،رضا را مجبور کردند،
اعترافنامهای را امضا کند که در آن
گفته میش��د که نیروهای خارجی
به او و دوس��تانش گفتند ،بانکها و
مراکز رسانههای دولتی را باید آتش
بزنند .به رضا گفتند ،باید اعتراف کند
یک پس��ر  ۱۶ساله که بر اثر شدت
ضرب و شتم در بیمارستان بستری
بود ،سردستهشان بوده است.
رض��ا میگوی��د« :آنچن��ان به خود
میلرزیدم که اصال نمیشنیدم،آنها
چه میگفتند .».رضا ادامه میدهد،
هر چ��ه آنها جلویش گذاش��تند را
ب��دون آنکه به آن نگاه��ی بیاندازد،
امضا کرده است ،چون میترسید که
دوباره به او تجاوز کنند.
بر پایهی گزارش تایمز ،روز بعد رضا
و چن��د زندانی دیگ��ر را به یکی از
مراکز نیروی انتظامی منتقل کردهاند
و رضا یک هفت��هی دیگر را در این
مرکز سپری کرد.
در مرکز نیروهای انتظامی هم به رضا
تجاوز کردند
در س��ومینروز ،یک��ی از مأموران
پلیس نیمه ش��ب وارد سلول شد،
چشمان رضا را بست ،او را به سمت
توالت برد و به او تجاوز کرد.
رضا میگوید« :دستهایم میلرزید
و از شدت ضعف پاهایم نمیتوانستم
درست بایستم .افتادم زمین و سرم
را محکم به زمین کوبیدم تا خودم را
بکشم .شروع کردم به فریاد زدن و از
آنها میخواستم که مرا بکشند .دیگر
نمیتوانس��تم تحمل کنم .از خودم
متنفر بودم.».
تایمز ادام��ه میدهد ،صبح روز بعد
یکی از درجهداران پلیس رضا را به
دفترش فرا خواند و پرسید چرا شب
قبل فریاد میکشید؟
وقتی رضا ماجرا را تعریف کرد ،مأمور
از او خواست ،بگوید چه کسی به او
تجاوز کرده است.
رضا گفت ،نمیتوانس��ت تشخیص
دهد ،او کیس��ت ،چون چشمانش

را بس��ته
بودند .درجهدار پلیس
رضا را کتک زد و متهمش کرد که
دروغ میگوی��د .او را مجبور کردند،
تعهدنامهای را امضا کند و بنویس��د
که دیگر اتهامات ناروا به هیچ مأمور
امنیتی نخواهد زد.
رضا را هم��راه با حدود  ۱۳۰زندانی
دیگر به دادگاه انقالب شهر فرستادند.
قاضی گفت ،آنهایی که سرسختانه
علی��ه انق�لاب اس�لامی مقاومت
میکنند را اعدام خواهند کرد و نام
 ۱۰زندانی ،از جمله رضا ،را برد.
تایمز در ادامه مینویسد:
پیام روشن بود ،یعنی:
«اگر بگویید ،به شما تجاوز شده
است ،اعدام میشوید.».
قاضی رضا را به زندان مرکزی شهر
فرس��تاد .به دس��تان رضا دستبند
بستند و او را  ۱۰روز دیگر همراه با
 ۶پسر دیگر در سلولی کوچک نگاه
داشتند .هر روز پس��رها از مأموران
کت��ک میخورند .آنها را مس��خره
میکردند و میگفتند:
«ش�ما میخواهی�د انقلاب
کنید؟».

زندانیان را مجبور
به ارتباط جنسی با
یکدیگر کردند

رضا میگوید ،مأموران ارش��د بارها
آنها را از سلول بردهاند ،هر بار سه نفر
از آنها را ،و مجبورش��ان کردهاند که
لخت شده و با یکدیگر عمل جنسی
داشته باشند.
به آنها میگفتند که «با این کار
(از گناه) پاکیزه میشوید.».
س��رانجام بعد از  ۲۰روز خانوادهی
رض��ا موفق ش��دند ،او را با پرداخت
وثیقهای معادل  ۴۵هزار دالر و تعهد
به اینکه هرگز به کس��ی در این باره
چیزی نخواهند گفت ،آزاد کنند.
تایمز از قول برادر رضا مینویس��د،
«شبی که او آزاد شد بدون وقفه گریه
میکرد ،تا اینکه سکوتش شکست و
به مادرم همه چیز را گفت».
خانوادهی رضا پزشکی آشنا را برای
معالجهی او فراخواند .پزشک با وجود
خطرات او را معاینه کرد و تأیید کرد
که رضا به شدت از نظر روحی صدمه
دیده و از بازگشت به زندان و برهنه
خوابیدنمیترسد.
تایمز مینویسد ،پزشک معالج برای
رضا داروهای آنتیبیوتیک ،مسکن و
آرامبخش تجویز کرد ،ولی گفت که
از معاینهی داخلی بیمار عاجز است.
پزش��ک معالج به تایم��ز گفت که
در بیمارس��تان به موارد مش��ابهی
برخوردهان��د ،ولی اج��ازهی گزارش
دادن در این باره و تشکیل پرونده در
مورد این بیماران را ندارند.
دروری دای��ک ،از عف��و بینالمل��ل
میگوید ،مورد رضا با «گزارشهای
دیگری که به این س��ازمان رسیده
همخوانی دارد» .به گفتهی او ،همهی
این موارد نشاندهن دهی نقض شدید
حقوق بشر و سوء رفتاری بیحدومرز
است.
عفو بینالملل میگوید ،قربانیان از
دادرسی قضایی عادالنه محرومند و
حتی مأموران سیس��تم قضایی هم
در تجاوز و بدرفتاری دس��ت دارند
و حقوق ابتدایی را نیز از آنها س��لب
میکنند.
تایمز در خاتمه مینویسد« :دست
کم رضا نجات پیدا کرد و توانس��ت
داس��تانش را ب��ه جه��ان بگوید.».
دوست  ۱۶س��الهی او که رضا باید
او را سردستهی اغتشاشگران معرفی
میکرد ،در بیمارس��تان از ش��دت
جراحات جان باخت و هرگز نتوانست
بگوید ،بر سرش چهآمده است.

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

مدرسه دهخدا
>> سال تحصیلی2009-2010

------------------------------------------------شنبهها:ساعت 1تا 5بعدازظهر
یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

 نامنویسی:
در محل مدرسه

شروع کالس ها 12 :سپتامبر

نیـاز به آموزگار
مدرسهفارسیدهخداجهتتکمیلکادرآموزشیخودبهچندنفرآموزگارنیازمنداست.

نیـاز به مربی رقص

مدرسه فارسی دهخدا به یک نفر مربی رقص برای بچه ها نیازمند است.

----------------->> کالسهای فوق العاده
 رقص ،نقاشی
>> هر شنبه  :از  ۴تا ۵

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

8

9

___ ___ www.paivand.ca
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها

جعفرپناهی،رییس
هیات داوران جشنواره
فیلممونترالشد
«جعف��ر پناه��ی»،
كارگ��ردان ایرانی ،به
عنوان ریی��س هیات
داوران جشنواره امسال
مونترال انتخاب شد.
این كارگ��ردان ایرانی
كه بیش از همه ب��رای آثاری چون
«بادكن��ك س��فید»« ،آفس��اید» و
«دایره» شهرت دارد ،به عنوان رییس
هیات داوران سی و سومین جشنواره
بینالمللی فیلم مونترال برگزیده شد.
ریی��س جش��نواره در مصاحب��ه
مطبوعاتی خ��ود در این باره ضمن
س��تایش س��ینمای ای��ران گفت:
"سینمایایرانازتاریخچهایطوالنی
و پیش رونده برخوردار است".
سینمای ایران كسانی چون «مجید
مجیدی» را دارد كه طی پنج س��ال
توانست سه بار جایزه برتر جشنواره
مونترال را به خود اختصاص دهد.
به گزارش اس��كرین دیلی ،از دیگر
اعض��ای هی��ات داوران جش��نواره
امس��ال میتوان به «ایجی اوكودا»،
كارگ��ردان و بازیگ��ر ژاپنی« ،دیوید
الهایه» ،تهیهكننده و بازیگر كبكی،
«فرناندو سرانو» ،نویسنده و كارگردان
اس��پانیایی« ،پاس��كال توم��اس»،
كارگ��ردان فرانس��وی« ،رینه��ارت
وگنر» ،آهنگس��از فرانسوی« ،دیان
دمرس» ،كارشناس سینمایی ساكن
مونترال اشاره كرد.
سی و سومین جشنواره بینالمللی
فیلم مونترال  27ماه اوت آغاز شد و
تا  7سپتامبر ادامه خواهد یافت.
برای آگاه��ی از جزئیات برنامه ها و
اکران فیلم ها با س��ایت زیر تماس
بگیرید:
www.ffm-montreal.org

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

پنج مناینده ایران
در جشنواره فیلم
مونترال

به گزارش مهر ،فیلمهای س��ینمایی
«آتش��کار» محس��ن امیریوس��فی،
«بیس��ت» عبدالرض��ا کاهان��ی،
«وقت��ی لیموه��ا زرد ش��دند»
محمدرضاوطندوست«،پنالتی»
انسیه شاهحسینی و فیلم کوتاه
«فیلم اول» پناه پناهی در سی و
سومین جشنواره بینالمللی فیلم
مونترال روی پرده میروند.
«آتش��کار» که در بخش مسابقه
س��ینمای جهان اکران میشود ،در
ایران نمایش جش��نوارهای و عمومی
نداشته و این اولین حضور بینالملی
این فیلم سینمایی است.
دومین فیلم امیریوسفی در این بخش
با  19فیلم رقابت میکند.
«وقتی لیموها زرد شدند» هم با 19
فیلم در بخش مسابقه فیلمهای اول
رقابت میکند.
«بیس��ت» که به تازگ��ی جایزه ویژه
هیأت داوران جشنواره کارلووی واری
و جایزه کلیسای جهانی را به دست
آورده و در جش��نواره تابستانی ورشو
نمایش داش��ته ،در س��ومین حضور
بینالملل��یاش در بخ��ش تمرکز بر
سینمای جهان روی پرده میرود.
«پنالت��ی» هم دراین بخ��ش اکران
میشود .از س��ومین فیلم سینمایی
شاهحس��ینی به تازگی در جشنواره
تائورمینای ایتالیا تقدیر شد.
پن��اه پناه��ی ،فرزند جعف��ر پناهی
جوانترین نماینده سینمای ایران در
جشنواره امسال است ،که با یک فیلم
کوتاه در بخ��ش تمرکز بر فیلمهای
کوتاه شرکت میکند.
امسال  400فیلم در جشنواره مونترال
به نمای��ش درمیآید که از میان آنها
 130فیل��م برای نخس��تین بار روی
پرده میرود.
دانست و گفت:
"ای��ن عادالنه نیس��ت ک��ه انجمن
پزشکی آلبرتا از چنین وضعیتی سوء
استفاده کند".
کارشناسان نسبت به گسترش بیشتر
ای��ن بیماری با نزدیک ش��دن پاییز
هشدار داده اند.
------------------------

درخواست 500
دالر حق الزحمه
ساعتی توسط پزشکان
آنفوالنزای خوکی
همکاری بین املللی
گروهی از پزش��کان آلبرتایی ،برای برای حفاظت از
معالج��ه و درمان بیم��اران مبتال به
آنفوالنزای خوکی ،درخواست  518سیستم پذیرش
دالر حق الزحمه در ساعت کرده اند.
گروه پناهندگان
"دیوی��د اگ��ون" ،سرپرس��ت
مشاوره بهداشت عمومی آلبرتا ،با غیر
عادالنه توصیف کردن این درخواست
گف��ت" :تص��ور درخواس��ت چنین
مبلغی از س��وی کس��انی که زمانی
سوگند پزش��کی خورده اند  ،بسیار
عجیب است".
این گزارش حاکیست ،در پی طغیان
دوباره بیماری آنفوالنزای خوکی در
منطقه ،انجمن پزشکی آلبرتا و مقام
های بهداشتی دولت محلی ،سرگرم
گف��ت و گو و تبادل نظ��ر در زمینه
تعدیل درخواس��ت حقوق پزشکان
داوطلبی هس��تند ک��ه درگیر این
بیماری خطرناک شده اند.
دیوید اگون همچنی��ن تأکید کرد،
ص��رف خطرناک بودن بیماری نمی
تواند دلیل موجهی برای درخواست
مالی پزشکان باش��د .آنان بر مبنای
سوگند خود ،موظف هستند در زمینه
هرگونه مورد اورژانسی همکاری کنند
و ش��یوع وی��روس  H1N1نیز یک
وضعیت کامال اورژانسی برای مردم
بحساب می آید.
یکی از نمایندگان سابق نئودمکرات
دلیل چنی��ن رویدادی را  ،آس��یب
پذیری بی��ش از حد اس��تان آلبرتا
از موضوع کمبود پزش��ک و پرستار

ایرانتو :وزیر مهاجرت و ش��هروندی
و وزیر امور امنی��ت عمومی کانادا ،
از ط��رح جدیدی خب��ر دادند که بر
اساس آن ضریب اطمینان شناسایی
پناهندگان واقعی در سیستم پذیرش
مهاجر و پناهنده کشور افزایش می
یابد.
این پروژه همچنی��ن به متقاضیان
آین��ده مهاجرت و پناهندگی کمک
خواهد کرد مورد سوء استفاده افراد یا
باندهای قاچاق انسان قرار نگیرند.
بر مبنای این طرح ،کانادا ،استرالیا و
بریتانیا  ،اطالعات مربوط به متقاضیان
پناهندگی و کس��انی که در آستانه
اخراج از آن کش��ورها ق��رار دارند ،از
جمله اثر انگشت آنها را با یک دیگر
مبادله می کنند.
جیس��ون کنی ،وزیر مهاجرت ،این
سیس��تم را روش مناس��بی ب��رای
حفاظ��ت از روند پذی��رش مهاجر و
مقابله با کالهبرداری و دزدی هویت
دانس��ت ،ضمن اینکه کانادا خواهد
توانس��ت با اطمینان بیش��تری به
پذیرش پناهندگان واقعی ادامه دهد.
اطالع��ات مذکور بدق��ت و بصورت
محرمانه بین سه کشور مذکور رد و
بدل خواهد ش��د و بزودی این طرح

ابتکاری ،بین پنج کشور عضو FCC
ی��ا ،Five Country Conference
متشکل از کشورهای آمریکا ،کانادا،
بریتانیا،استرالیاونیوزیلندنیزمطرح
خواهد شد.
پیش بینی می شود دو کشور آمریکا
و نیوزیلند نیز با توجه به مشکالت
مش��ابهی که دارند ،بزودی به این
برنامهبپیوندند.
کانادا اخیرا با مش��کالت زیادی در
مورد کنترل و تشخیص پناهندگان
واقعی با سایر متقاضیانی که مشکلی
آنان را تهدید نمی کند ،مواجه بوده
است؛ بطوری که به همین منظور
طرح لزوم اخذ ویزا توسط شهروندان
مکزیک و جمهوری چک را به اجرا
درآورد.
مكزیك هم اكنون رتبه اول ارس��ال
پناهنده به كانادا را به خود اختصاص
داده است.
از س��ال  ۲۰۰۵تاكن��ون  ،رق��م
پناهن��دگان مكزیكی با س��ه برابر
افزایش ،ب��ه  ۹،۴۰۰نفر در س��ال
رسیده است.
ای��ن درحالی س��ت ك��ه تنها ۱۰
درصد از درخواست های پناهندگی
مورد پذیرش قرار گرفته است.
جمهوری چك نیز با  ۳،۰۰۰پناهنده
در رتبه دوم قرار دارد؛ كه رقم مذكور
از سال  ۲۰۰۷كه مقررات اخذ ویزا
برای شهروندان چك برداشته شد،
بشدت رشد داشته است.
---------------------

اداره آمار :تورم
در کانادا ،کمترین
میزان در  56سال
اخیر

میزان نرخ س��االنه تورم در کانادا،
طی م��اه جوالی گذش��ته ،باز هم
س��یر نزولی خود را طی کرده و از
کاهش  0.3درصدی در ماه جون،
به منهای  0.9درصد رسید.
اداره آمار کانادا با اعالم این مطلب
این میزان را قابل مقایس��ه با تورم
سال  1953دانست یعنی زمانی که
نرخ ت��ورم قیمت ها منه��ای 1.42
درصد بوده است.
یکی از مهمترین عوامل کاهش تورم،
کم شدن بهای بنزین در ماه جوالی
بوده ،بط��وری که مصرف کنندگان
بطور متوس��ط  4.1در صد کمتر از
ماه جون امسال و  28.3درصد کمتر
از جوالی سال قبل  ،برای بنزین خود
هزینه کردند.
متوسط بهای بنزین 97.4سنت برای
هر لیتر ب��وده در حالیکه در جوالی
س��ال قبل قیمت متوس��ط 136.6
سنت را پشت سر گذاشتیم.
قیمت م��وارد غذایی نی��ز طی ماه
جوالی  5.5درصد و ماه می نیز 6.4
درصد کاهش داش��ته است .افزایش
قیم��ت موارد غذایی ،بوی��ژه میوه و
تره بار و گوش��ت ،تقریبا از ماه مارچ
گذشته که به  7.9درصد رسیده بود،
به مرور سیر نزولی گرفت.
بدون در نظ��ر گرفتن هزینه انرژی،
شاخص بهای مصرف کننده ()CPI
در مجموع از  12ماه گذشته منتهی
به جوالی ،به  1.8درصد رسید.
کارشناسان معتقدند انگیزه ای برای
بانک مرکزی برای افزودن نرخ بهره
در آینده نزدیک وجود ندارد.
اضاف��ه می ش��ود م��ردم به صحت
گزارش ارائه ش��ده از سوی اداره آمار
ب��ا دیده تردید ن��گاه می کنند ،چرا
که دس��ت کم افزای��ش قیمت مواد
غذایی طی ماه های گذشته بصورت
ملموسی در توانایی خرید آنان تأثیر
گذاشته و نشانه ای مبنی بر کاهش
آن دیده نشده است.
ضمن اینکه شرکت های توزیع کننده
آب ،ب��رق  ،تلف��ن و گاز و همچنین
ش��هرداری ،طی دوسال گذشته ،بر
مبلغ خدمات خود افزوده اند.

ماریا
کُـتنه

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

Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

www.mariacottone.ca
______________________

لطفابهعالقمندانمهاجرت،
وب سایت ما را معرفی منایید.
__________________

آقای کامی منفرد ،با مشاره تلفن های جدید ویژه

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

>> تلفن مستقیم و رایگان از ایران:

021-2398-1005

>> تلفن ویژه ایرانیان خارج از ایران:

514-326-8103
بحران اقتصادی
به سیستم بهداشت
و درمان کانادا
آسیب می رساند

تحقیق��ات تازه نش��ان م��ی دهد
تغییرات غذایی م��ردم و یا مواردی
نظیر عدم مراجعه به دندانپزشکان،
بدلیل مش��کالت مالی می تواند بر
روند بهداشت و درمان جامعه تأثیر
ناخوشایندبگذارد.
در نهمی��ن گزارش س��االنه انجمن
پزش��کی کانادا آمده است بر اساس
پژوه��ش ص��ورت گرفته ب��ر روی
 4،000بزرگس��ال کانادای��ی ،یک
چه��ارم آن��ان ،وقت ،پ��ول و انرژی
کمتری برای حفظ س�لامتی خود
اختصاص می دهند.
این امر شامل تأخیر در فرصت های

بهشت زهرا

{>> ادامه از صفحه}1 :

موج س��بز آزادی ادعا کرده اس��ت:
«اکثر کسانی که به صورت مخفیانه
و بینام و نشان در بهشت زهرا دفن
شدند ،دخترانی هس��تند که مورد
تجاوز وحش��یان ه نیروهای امنیتی و
شبهنظامی قرار گرفتهاند»
کمیتهشورایشهرتهراندرشرایطی
تشکیل میشود که وبسایت موج
س��بز آزادی هویت یکی از اجس��اد
دفن ش��ده در این قطعه را سعیده
پورآقایی اعالم کرده است.
این وبس��ایت نوش��ته که سعیده

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

دندانپزش��کی ،عدم خرید داروهای
نس��خه ای خود ،عدم ش��رکت در
برنامه های ورزشی روزانه و یاالخره
نخریدن اقالم مغذی می گردد.
همچنی��ن 23درصد آن��ان بدلیل
نگرانی های مالی دچار مش��کالت
خواب شبانه شده اند.
رییس انجمن پزش��کی نتایج اخذ
شده را وحش��تناک ارزیابی کرده و
گفت:
"این بسیار عجیب و تا حدودی
ترسناک است که ما در کشوری
که تصور می کنیم بهداش�ت و
درمان رایگان در آن وجود دارد،
فش�ارهای اقتص�ادی اینچنین
در سلامتی مردم تأثی�ر گذار
باشد".
در حالیک��ه  16درصد خانواده های
ب��ا درآمد  90،000دالر درس��ال یا
بیش��تر ،مدت کمی را ب��رای امور
بهداش��ت و درمان خود صرف می
کنند ،این رقم ب��رای خانواده های

کم در آمد یعنی با  30،000دالر در
سال  31 ،درصد است.
باوجود اینکه اکثر شرکت کنندگان
درایننظرسنجیازسیستمبهداشت
و درمان کشور ابراز رضایت کرده اند
اما از بسیاری جهات از جمله سختی
در یافت��ن متخصص ،م��دت زمان
انتظار طوالنی برای عمل CT Scan
و  ،MRIنیافتن پزش��ک خانوادگی،
شیمی درمانی و رادیولوژی شکایت
داشتند.
کانادا مدتهاست که از کمبود نیروی
متخصص از جمله پزشک و پرستار
رنج می ب��رد  ،اما حاض��ر به ایجاد
تغییر در سیستم پذیرش پزشکان
و پرستاران مهاجر در بازار کار خود
نیست.
اگر چه در کشورهای اروپایی هزینه
های درمانی کمتر از کانادا نیس��ت،
اما به دلیل اختیارات گسترده بخش
خصوصی ،میزان معطلی مردم بسیار
کمتر است .

پورآقای��ی فرزن��د یک��ی از
کشتهش��دگان جن��گ ایران
و عراق اس��ت ک��ه در جریان
اعتراضه��ا به نتیجه انتخابات
و پ��س از «تجاوز» ،بدنش با اس��ید
سوزانده و مخفیانه در این قطعه دفن
شده است.
بنابر اعالم این وبس��ایت ،خانواده
پورآقایی تحت فش��ار قرار گرفتهاند
تا علت مرگ او را «بیماری کلیوی»
اعالم کنند.
موج سبز آزادی همچنین ادعا کرده
است« :اکثر کس��انی که به صورت
مخفیانه و بینام و نشان در بهشت
زهرا دفن ش��دند ،دخترانی هستند
که مورد تجاوز وحش��یان ه نیروهای
امنیتی و شبهنظامی قرار گرفتهاند».

این وبس��ایت در عین حال مدعی
کشف یک گور دستهجمعی دیگر در
اطراف بهش��ت زهرا شده که انتشار
جزئیات آن را به آینده موکول کرده
است.
در جری��ان ناآرامیه��ای انتخاباتی
ایران ،دهها نفر کش��ته شدهاند که
از سرنوشت برخی کشتهشدگان و
بازداشتش��دگان هیچ اطالعی در
دست نیست.
پلیس ایران تعداد کشتهها را  ۲۰نفر
اعالم کرده است ،اما ستاد پیگیری
وضعیت بازداشتشدگان میرحسین
موس��وی و مه��دی کروب��ی ،آمار
کشتهشدگان را  ۶۹نفر میدانند.

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند
بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید!
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ایران :در راه دراز دموکراسی....
آتش مرداد
مشروطه بر دل
سرمای بهمن
انقالب اسالمی
االهه بقراط
در چهارسال گذش��ته هر بار من
تیت��ر یک��ی از مقالههای��م را در
مردادم��اه و همزمان با س��الگرد
انقالب مشروطیت از شعر کوتاهی
از رضا مقصدی ،که بسی پیش از
اینها «شاعر سبز» بود ،به عاریت
گرفتم:
آت�ش م�رداد را ب�ر دل بهمن
بزن!
و هر بار با توجه به نابسامانیهای
سیاس��ی واقتصادی کشور بر این
نکته تأکید کردم که ایران چارهای
ندارد جز آنکه سرانجام بار انقالب
مش��روطیت را به مقصد برساند و
دریچهه��ای آزادی و تجدد را که
امروز با دمکراسی و حقوق بشر در
همه عرصههای سیاسی و اقتصادی
و اجتماعی تعریف میشود ،به روی
ایرانیانبگشاید.
امیدوارم امسال آخرین باری باشد
که این تیتر با شرایط ایران مطابقت
مییابد چرا ک��ه گمان میکنم با
آنچه در خرداد آغاز شد و در مرداد
ادامه یافت ،ایرانیان دیر یا زود پل
صد سالهای را که آنها را از قدیم به
جدید میرساند ،پشت سر خواهند
نهاد.

ننگ سرکوب

شرایطیکههماکنونبرایرانحاکم
است ،نمیتواند زمانی طوالنی ادامه
یابد .تاریخ یک فرصت سی ساله در
اختیار کس��انی نهاد که صد سال
پیش به قصد مش��روعه ساختن
حکومت ای��ران در براب��ر هرگونه
گرایش آزادیخواهانه و تجددطلبانه
ایستادند و شکست خوردند تا آن را
در موقعیت مناسب جبران سازند.
مشروعهخواهان اما بنا بر سرشت
آنچ��ه از ان دفاع میکنند ،یک بار
دیگر محکوم به شکست بودند .اما
باید شکست نخستین آنان را ارج
نهاد چرا که اگر آنها صد سال پیش
برمشروط هخواهانپیروزمیشدند،
ایران هرگز فرصت نمییافت چنان
تغییراتی را در خود نهادینه کند که
اسالمیستها نتوانند یک حکومت
طالبانی را بر آن تحمیل نمایند .آیا
اینکه کسی اطاعت از احمدینژاد
را اطاعت از خدا قالب کند (مصباح
ی��زدی) بس��ی فرات��ر از حکومت
طالبانینیست؟
حکومت اسالمی صد سال دیر به
دنی��ا آمد .اما به نس��بت این تولد
دی��ررس ،بی��ش از آنچه باید عمر
کرده اس��ت و برای این عمر سی
س��اله از تحمیق جامعه تا تحریف
تاریخ ،از همدستی «روشنفکر» و
«هنرمند» و «دانشمند» تا خواب
و خیال احزاب و گروههای سیاسی،
بهره برده است .تاوانش را اما مردم
و کسانی پرداختهاند که هر بار به
دست حکومت گرفتار آمدند .امروز
تنها یک ابزار در اختیار جمهوری
اسالمی باقی مانده است :سرکوب!
خشونت عریان!
اگر بودند کس��انی که تا کنون از
مقایس��ه این رژیم ضدانس��انی با
رژیم هیتلر پروا میداشتند ،لیکن
صحنههای��ی ک��ه از دادگاهه��ای
فرمایش��ی ب��ه نمای��ش در آمده،

مصاحبهه��ای اجب��اری ک��ه از
دستگیرش��دگان پخ��ش ش��ده،
خبر تج��اوز و ش��کنجه و نابودی
دستگیرش��دگان تا حد سوزاندن
پیکر آنان و یا مدفون ساختنشان
در زبالهدان��ی ،دیگ��ر جایی برای
تردید باقی نمیگذارد که اگر هیتلر
و وفاداران��ش به هنگام شکس��ت،
دست به خودکشی زدند ،زمامداران
رژیم اسالمی در ایران وحشیتر از
آن هستند که با عقب نشینی و یا
از میان برداش��تن خود ،گذشته از
آن که اعتقادشان ظاهرا جز برای
عملیات انتحاری چنین اجازهای را
نمیدهد ،دست از قدرت بشویند
و آرزوی نمایندگی حکومت الله بر
جهان را به گور ببرند.
درب��اره آنچ��ه در زندانها بر س��ر
مخالفان و دگراندیشان میرود تا
آنها به جای افش��ای رژیم ،به انکار
خود بپردازند ،بس��یار گفته شده
اس��ت .افس��وس اما در این است
که چرا برخی سادهدالنه همچنان
چنگ در دامان جمهوری اسالمی
زدن��د ت��ا آن را به «راه راس��ت»
هدایت کنند و ندانستند از «صراط
مس��تقیم» حکومت آن زمان که
«اصالحطلبان» مهمترین نهادهای
حکومتی را در دست داشتند ،راه
گریزی نبود چه برسد به آنکه جز
دلخوشی رد شدن از صافی شورای
نگهبان و مش��ارکت گسترده در
ریاس��ت جمهوری ده��م چیزی
برایش��ان باقی نمانده ب��ود .پس
قدرت رأی م��ردم چه؟! همان که
میبینید.

ولی این گروه ان��دک چگونه این
چنی��ن بر سرنوش��ت همه حاکم
شد؟ مگر این خود رفسنجانی نبود
که در سال  1384زمانی که گمان
میکرد ممکن است با شمار اندکی
از آرا در انتخابات ریاست جمهوری
پیروز شود ،پیشاپیش برای توجیه
موقعیت خ��ود گفت«:با ده پانزده
میلیون رأی هم میتوان حکومت
کرد»؟! واقعیت اما این اس��ت که
بدون رأی ه��م میتوان حکومت
کرد! حتی فرات��ر از آن :حتی اگر
اکثریت رأی مخالف هم بدهند ،باز
هم میتوان حکومت کرد!
وقتی ه��دف از حکومت ،اجرای
«الگوی جدید مردمساالری الهی
در جهان» و رسیدن به حکمفرمایی
«حکومت عدل در سرتاسر دنیا»
(احمدینژاد در مراسم تنفیذ خود)
باشد ،آنگاه هیچ چیز ،مطلقا هیچ
چی��ز ،نمیتواند مان��ع ارادهگرایی
کسانی شود که از ملغمه اعتقادی
اس�لام و ناسیونالیس��م خ��ود را
در هیئ��ت قهرمانان اس��طورهای
میبینند:
ما از تبار رستم و فرهاد و آرشیم
در خرمن سیاه اهریمن،
سیاوشیم
در انتظار رؤیت آن مهر آخرین
در محمل س��پیده ،س��پندی بر
آتشیم
این «رباعی» س��روده احمدینژاد
است که در مراسم تحلیف خود در
مجلس شورای اسالمی خواند.
چه تفسیر و حرفی میتوان بر این
«رباعی» افزود؟
وی همانجا خطاب به کشورهای
غربی افزود:
«ش��ما نمیخواهید الگوی جدید
مردمساالری الهی در جهان مطرح
شود و میخواستید با دخالتهای
خود نظر اف��کار عمومی جهان را
از این دوران س��قوط سرمایهداری
منحرفکنید».
ناس��یونال اسالمیسم احمدینژاد
ک��ه ظاه��را ضدامپریالیس��ت و
ضدسرمایهداری نیز هست بیهوده
س��بب پیوند جمهوری اس�لامی
با نئونازیهای اروپ��ا و دولتهای
کمونیستی نشده است.

دیدن چهره مغموم روزنامهنگاری
مانند احمد زیدآبادی که حتی اگر
با اس��تداللش موافق نبودید ،ولی
میارزید که بخوانیدش ،چرا که از
تعص��ب به دور بود ،بر این باور بود
که عقل را راهنمای خود قرار داده
است ،با صداقت مینوشت ،تالش
میکرد بیغرض و بیطرف باشد،
تاجایی که میتوان��د همه زوایا را
ببیند و در مختصرترین تفس��یر،
بیشترین مضمون را بگوید ،آری،
آن چهره مغم��وم در لباس متهم
و بر صندلی مجرم ،دردناک است.
فاجعه اس��ت .هم��ه آن چهرهها
که برخ��ی در بهت ف��رو رفتهاند،
غمانگیزن��د .بیه��وده نیس��ت که کاش کس��ی ،از جمله کسانی که
نمایشهای تلویزیونی و دادگاههای امروز مورد حمله ق��رار گرفتهاند،
رژیم چنان در میان مردم بیاعتبار آن روزهایی که پایوران و مدافعان
است که اگر کسی حتی حقیقت را رژیم گذشته را تیربارانمیکردند،
هم بگوید ،هیچ کس باور نمیکند .و مجاهدی��ن را به خ��اک و خون
این مرحله ،یعنی بیاعتمادی مردم میکشیدند ،و رهبران حزب توده
نس��بت به رژیمی که ب��اور خود ایران و کادره��ا و اعضای فداییان
را به آن از دس��ت دادهاند ،نه آغاز خل��ق و دیگر گروهه��ای چپ را
سراشیب سقوط ،بلکه نیمه راه آن برخ��ی به توب��ه وا میداش��تند و
است.
برخی دیگ��ر را به جوخ��ه اعدام
میس��پردند ،آری ،کاش آنه��ا
س��کوت نمیکردند .چرا سکوت؟
«مردمساالری الهی»
کاش تأیی��د نمیکردن��د .نه تنها
چهرههای مبه��وت در دادگاههای تأیید ،کاش نقشی در آن جنایات
اس�لامی و صورته��ای تکی��ده نمیداش��تند تا امروز نسلی دیگر
در ش��وهای تلویزیون��ی در کنار مجبور نش��ود تاوان آن سکوتها
س��رکوبهای خیابانی که در برابر و آن مش��ارکتها را بپردازد .کاش
چش��م همگان صورت میگیرد و قتلهای دهه ش��صت ،قتلهای
شکنجه و قتل و تجاوز که در پس زنجیرهای ،قتلهای خارج از کشور
دیوار زندان و خانههای امن انجام را نادیده نمیگرفتند .چرا نادیده؟
میش��ود ،زمینه واقع��ی آغاز کار کاش جزو آمرانش نمیبودند!
دولت دهم جمهوری اس�لامی را
تشکیل میدهد .به این همه باید نه ،سرنوش��ت زمام��داران رژیم و
ظرفیت اعتراضی را که س��ی سال اپوزیس��یون قانونیاش بیش از آن
است در جامعه انباشته شده است در هم تنیده است که بتوان آن را
و هم چنی��ن درگیریهای درونی از هم گسس��ت .تنها یک پایداری
قبیله حاکم را افزود تا دریافت رژیم بیهمتا از س��وی این اپوزیسیون
تا چه اندازه دچار تزلزل است .آن میتواند این تنیدگی را از هم بگسلد
گروهی از نیروهای انتظامی و سپاه و آنها را در کنار و همراه مردم قرار
و بسیج و لباس شخصی و نیروهای دهد .وگرنه پای��داری مردم دیر یا
امنیتی که علیه م��ردم وارد عمل زود ،آت��ش مرداد مش��روطه را بر
شده و دس��ت به جنایت میزند ،دل سرمای بهمن انقالب اسالمی
در حقیقت در دفاع از گروه اندکی خواهد افروخت.
اس��ت که زمین زیر پایش هر روز
 13اوت 2009
بیش از روز پیش خالی میشود.


جهان

میلیون ها چینی
در معرض خطر
خشکسالی
رسانه های دولتی چین می گویند
در حالی که خشکس��الی شدید در
مناطقی از این کشور ادامه دارد ،بیش
از چهار و نیم میلیون نفر در شمال
این کشور با کمبود آب مواجهند.
ش��ینهوا ،خبرگزاری رسمی چین
گزارش کرده اس��ت که خشکسالی
در این کشور رو به گسترش بوده و
محصوالت زراع��ی و دام و طیور در
مناطق جنوبی نیز در معرض خطر
قرار دارند.
مقام ه��ای چین خواس��تار تالش
بیشتر برای مقابله با خشکسالی شده
اند.
خشکسالی در چین استان جیلین در
شمال شرقی را تا مغولستان داخلی
فراگرفته است.
چین هر سال با سیل و خشکسالی
مواج��ه می ش��ود اما اخیرا ش��اهد
تعییرات ش��دید در ش��رایط آب و
هوایی بوده است.
خبرگزاری ش��ینهوا به نقل از مقام
های چین آورده است که روز جمعه
( 21اوت) ،در کل چه��ار میلیون و
 610ه��زار نفر با دسترس��ی به آب
آشامیدنی مشکل داشتند که حاکی
از افزایش آمار نس��بت به یک هفته
قبل بود.
هفته گذش��ته سه میلیون و نهصد
ه��زار نفر با کمبود آب آش��امیدنی
مواجه بودند.
بیش از چهار میلیون دام و طیور با
خطر تلف شدن مواجهند و محصول
حدود هش��ت و نیم میلیون هکتار
زمین زراعی به طور جدی آس��یب
دیده است.
استان های هونان و هوبی در مرکز
چین نیز به دلیل دمای باالی هوا و
کم بودن می��زان بارندگی با کمبود
آب مواجه هستند.
خبرگزاریشینهواگزارشکردهاست
ک��ه دولت چین بالغ بر  26میلیون
و شش��صد هزار دالر به مس��ئوالن
مناطقی که با خشکس��الی مواجه
اس��ت ،کمک کرده تا آنها بتوانند با
این مشکالت بهتر کنار بیایند.
بخش عمده زراعت در چین وابسته
به آب باران اس��ت چون بسیاری از
کش��اورزان این کش��ور به سیستم
آبیاری مناسب دسترسی ندارند.
در ماه فوریه گذش��ته ،مسئوالن در
پک��ن ،پایتخت چین ،با توس��ل به
ایجاد برف مصنوعی در صدد برآمدند
شرایط آب و هوای خشک را تغییر
دهند.

آمریکا نام زندانیان
را به صلیب سرخ
میدهد

ارت��ش آمری��کا ارائه نام بازداش��ت
شدگان جنگ با تروریسم به صلیب
سرخ را آغاز کرده است.
این افراد در بازداشتگاه های محرمانه
در عراق و افغانس��تان نگهداری می
شوند.
این گ��زارش ب��ه وس��یله روزنامه
نیوی��ورک تایمز و به نقل از منابعی
که از آنها نام برده نشده ،منتشر شده
اس��ت .صلیب س��رخ این گزارش را
تایید یا تکذیب نکرده است.
به گ��زارش ای��ن روزنام��ه ،اجرای
سیاس��ت جدید ارتش آمریکا از ماه
اوت شروع شده است ولی به صورت
عمومی اعالم نشده است.
نیوی��ورک تایمز با نقل قول از س��ه
افسر ارشد که به نام آنها اشاره نکرد،
گزارش کرد که بر اس��اس سیاست
جدی��د ارتش آمریکا صلیب س��رخ
به ده ها تن از افراد مس��لح خارجی
بازداشت شده در عراق و افغانستان
دسترسی خواهد داشت.
به گفته خبرنگاران تایید این گزارش
پیروزی مهمی برای فعاالن حقوق
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بشر خواهد بود.
ای��ن اف��راد در
بازداشت نیروهای
ویژه آمریکا هستند
و در اردوگاه ه��ای
محرمانه در ش��هر
بلد عراق و بگرام در
افغانستان نگهداری
می شوند.
وزارت دفاع آمریکا
از تایی��د گ��زارش
نیوی��ورک تایم��ز
خ��ودداری ک��رده
است.
مق��ام ه��ای ای��ن
وزارتخانه پیش تر
گفته بودن��د ارائه
اطالعات بازداشت
ش��دگان به مراجع
بی��ن الملل��ی ب��ه
عملی��ات ض��د
تروریس��م آمریکا
لطمه خواهد زد.
گ��زارش نیویورک
تایم��ز در حال��ی
منتش��ر می شود
که انتشار اخباری
درب��اره روش های
شکنجه س��ازمان
اطالع��ات مرکزی
آمری��کا ،س��یا،
سیاست های دولت
ج��ورج ب��وش در
جنگ با تروریسم را
بار دیگر در معرض
توج��ه ق��رار داده
است.

اجنمن ادبی
ایرانیان مونرتیال

>> 136

حدیثکرامت
سخنران:

دکتر محمد استعالمی
یکشنبه  20ماه سپتامرب
ساعت  6/30تا  8/30شب

نشانی :دانشگاه کنکوردیا
1455 Maisonneuve W.
Room: 420
>> Metro: Guy

تلفناطالعات:
514-651-7955
با همیاری اجنمن دوستداران زرتشت

یونان در آستانه
فاجعه زیست محیطی
قرار گرفت

انتقال موشک های ضد هوایی نشان
داده اند.
در س�ال  2007آت�ش س�وزی
گسترده در یونان باعث مرگ 70
نفر و از بین رفتن ش�ش درصد
پوشش درختی یونان شد.

بزرگترینکشتی
تفریحی جهان در
فنالند

بی��ش از  70نقط��ه در یونان دچار
آتش سوزی های گسترده شده که
از سال  2007تا کنون شدید ترین
حادثه از نوع خود بوده است.
آتش نش��انان با کمک هلی کوپتر
و هواپیماهای آب پاش در تالش��ند کارکن��ان کش��تی س��ازی تورکو
از گسترش آتش به یکی از مناطق در فنالند ،بش��دت در تالش��ند تا
حومه ش��مالی آت��ن ،پایتخت این بزرگترین کشتی تفریحی جهان را
کشور جلوگیری کنند.
برای اولین سفر دریایی آماده کنند.
در این ناحیه وضعیت اضطراری اعالم این کش��تی آب��ادی در دریاها نام
شده اما خبری مبنی بر مصدومیت دارد و از اول دس��امبر سال جاری
یا تلفات ناشی از آتش سوزی مخابره سفرهای گردشگری خود را از آب
نشده است.
ه��ای فلوریدا در آمریکا آغاز خواهد
آتش به نزدیکی شهر های گراماتیکو کرد .این کش��تی در مراحل پایانی
و وارناواس در نزدیکی ش��هر ماراتن ساخت قرار دارد  .این کشتی ٣٦٠
رسیده است.
متر ط��ول و  ٦٥متر ارتف��اع دارد.
تعدادی خانه ویران شده اند و هزاران کشتی آبادی در دریاها  ،با  ١٨عرشه
هکت��ار جن��گل و م��زارع در آتش  ،ظرفیت پذیرایی از  ٥٤٠٠مس��افر
سوخته اند.
را دارد و تعداد پرس��نل آن بیش از
آتش سوزی روز جمعه  21اوت آغاز  ٢٠٠٠نفر برآورد ش��ده است .این
ش��د و وزش تندبادهای��ی با جهت کشتی مجلل دارای استخر  ،سونا ،
متغییر باعث گسترش سریع آتش اسپا  ،تفریحگاه  ،رستوران  ،کازینو
شد.
 ،س��الن ورزش و بسیاری امکانات و
ناحیه ای ک��ه آتش نش��انان برای تجهیزات متنوع است و حدود یک
جلوگیری از س��رایت آت��ش به آن میلیارد یورو برای ساخت آن سرمایه
تالش م��ی کنند ،پندلی ن��ام دارد گذاری شده است.
ک��ه در س��ال 2007
بافت گیاه��ی آن در اثر
آتش س��وزی نابود شد،
کارشناسانمحیطزیست
معتقدند سرایت آتش به Persian Verbs, Morphology
مناطق جنگل��ی اطراف
and Conjugations
پندلی به ایجاد یک فاجعه
به زبان :انگلیسی نویسنده:
زیس��ت محیطی منجر
خواهد شد.
ش��هر ماراتن که یکی از
نقاط تاریخی یونان است،
در مع��رض تهدید آتش
انتشاراتMultissage Inc :
قرار دارد.
کانادا ،در  262صفحه
باغ های زیتون و جنگل
بهای فروش 25 :دالر
های تپ��ه ه��ای اطراف
حل عرضه و سفارش:
ماراتن که در شمال شرق
Maison Culturelle SABA
آتن ق��رار دارد ،در آتش
سوخته اند.
5124-Sherbrooke west
همچنین
س��وزی
آتش
Montreal, Quebec H4A- 1T1
یونان
ارتش
ش��ده
باعث
Tel: 514-481-1433
تجهیزات نظامی خود را
به نقاط امن منتقل کند و
تصاویر تلویزیونی کامیون
های ارتش��ی را در حال

منتشر شد:

دکترمحسنحافظیان
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ایران :در راه دراز دموکراسی....
مهشیدامیرشاهی

و هم ب��ه طور سیس��تماتیک و به
دالیل مذهبی یا ایدئولوژیک انجام
گرفته است .اما البد نامه نگار خوش
ندارد به آنها بپردازد چون هر دو به
زمان خمینی و دس��تورات خمینی
برمیگردد .در ضمن اصرار به اینکه
با برچس��ب "جنایت علیه بشریت"
به چند سردمدار جمهوری اسالمی
حمله شود هم ظاهراً برای این است
که عنوان پر طمطراق است و دهن
پر کن ،وگرنه جنای��ات دیگر رژیم
هم در حد دعوای موجر و مستأجر
یا اختالفات خانوادگی قلمداد نمی
ش��ود – هم چش��مگیر است و هم
قابل تعقیب .ولی بسیاری (مثل آقای
گنجی) این عبارت را به نیت تأثیر
گذاری به کار می برند و چنان نا به
ج��ا (مثل نامۀ مورد بحث) که اصل
قضیه در معرض لوث شدن قرار می
گیرد.

کاروان
اکرب

برگرفته از سایت ایران لیبرال

من گاه از خودم می پرسم چگونه
می شود مردمی که درسی خوانده
ه��ر را از ّبر
ان��د و انتظار م��ی رود ّ
تش��خیص دهند ،دنبال آدمی کم
مایه ب��ه راه می افتند و نه فقط بر
خطاهایش چشم می پوشند ،به او
میدان جوالن هم می دهند؟ مثال
خمینی را نمی زنم چون هم زیاده
روشن اس��ت و هم تکرار مصائبش
زیاده دردناک .مثال کوچک تری را
نقل می کنم:
وقتی جالل آل احم��د ،آخوند زادۀ
طالقانی ،از ده به ش��هر آمد و عرق
خور ش��د ،عده ای این مطلب را به
حساب آزادگی و شعور اجتماعیش
گذاشتند .کس��ی هم به روی خود
نی��اورد که پدر مالیش این حضرت
را به ع��راق عرب فرس��تاد تا منبر
نشین ش��ود ،اما حضرتش از نیمه
راه برگش��ت و دید ت��وده ای بازی
در تهران سهل تر از عربی یاد گرفتن
در نجف اس��ت .هنگام��ی که میان
چند صاحب فکر سیاس��ی در زمرۀ
انش��عابیون بُر خ��ورد ،گروهی این
موضوع رابه حس��اب آزادیخواهی و
شعور سیاسیش گذاشتند .کسی هم
متعرض این نکته نشد که حزب توده
گرچه شهرتکی برای او به عنوان قلم
زن دست و پا کرده بود ولی متفکر
سیاسی نمی شناختش وگرنه او هم
آماج دش��نام هایی می شد که نثار
خلیل ملکی و انور خامه ای شد.
در نتیجه جمعی ،که در میانش��ان
درس خوان��ده کم نبود ،آل احمد را
به عنوان مخالف رژیم جلو انداختند،
باد در آس��تینش کردند ،در محافل
دانش��گاهی زبانش شدند و پشتش
س��ینه زدند .حتی رج��وع این مرد
به اصل آخوندی��ش و یا کج فهمی
های بارزش از مسائل سیاسی سبب
نشد که "سینه زنان" در بارۀ نسبت
شعوری که به او داده بودند تجدید
نظری کنند .حتی کمتر کس��ی به
عیوب نوش��ته های��ش پرداخت یا
به غلط ه��ای ترجمه اش .اوضاع بر
همین منوال بود تا انقالب...
از بخت بد تاریخ مکرر شده است و
گویا حاال نوبت اکبر گنجی است که
پس از س��ال ها خدمت صادقانه به
جمهوری اسالمی چند سالی است
مخالف خوان شده است و جلو دار
س��ینه زنان حرفه ای که گنده اش
م��ی کنند و هندوانه زیر بغلش می
گذارند .منصفانه در اینجا باید اضافه
کنم ،گرچه ندانس��تن زبان و کمی
دانش از وجوه مشترک اکبر گنجی و
جالل آل احمد است ،مقایسه این دو
شأنی به اولی می دهد که سزاوارش
نیست.
من در این نوشته طبعاً قصد انتقاد از
اکبر گنجی را ندارم که روزنامه نگاری
است با تحصیالت ناچیز و موقعیتش
را مدیون مصیبت دیدگی و اعتصاب
غذا و البته تبلیغاتی ست که در همه

جامعهء پریشان
{>> ادامه از صفحه}5 :
برای عیسی سحرخیز چند روز طول
درمان نوشت!

جا برایش انجام گرفته است .شبهه
ای ه��م در باب توان تحلیل گری او
ندارم تا جایی برای گله باقی باشد.
انتقاد من در اینجا متوجه کس��انی
است که سبب شده اند گنجی را یابو
چنان بردارد که از تعیین نوع پرچم
تا تعریف جنایت علیه بشریت را یک
تنه بر عهده بگی��رد بی آنکه اطالع
تاریخی در بارۀ اولی داش��ته باشد یا
س��واد حقوقی در مورد آخری .ایراد
به کس��انی وارد اس��ت که از او نماد
مخالفت با رژیمی را ساخته اند که
در واقع نمی خواهد عوضش کند ،به
ذاتاسالمیشدلبستهاست،خمینی
اش را قبول دارد و ادعایش "ساختن
دمکراسی است از پائین"! (بدون در
دست داشتن دولت!) شکایت من از
دانشگاهیان و روشنفکران سیاسی
ساکن امریکاست است ،که مترجم
و بازاری��اب و مدیر روابط عمومیش
شده اند و حرف هایش را به ایرانی و
فرنگی می قبوالنند.
اکبر گنج��ی اخیراً دس��ت به نامه
نگاری با صاح��ب منصبان جهانی
گذاش��ته است با س��رعتی که می
تواند مایۀ رشک رقعه نویسان حرفه
ای مس��جد ش��اه باش��د! من به دو
نامۀ اخیر او اش��اره می کنم :یکی
خطاب به کمیساریای عالی حقوق
بشر سازمان ملل متحد (با امضاهای
ایرانی) ،دیگری خطاب به دبیر کل
این سازمان (با امضاهای فرنگی) .در
نام��ۀ اول یک ادعای محوری وجود
دارد ...« :امض��ا کنندگان  ،...کارنام ٌه
زمامداران سیاس��ی ایران را مصداق
روش��ن جنایت علیه بشریت» می
دانند؛ و دو تقاض��ا :به احمدی نژاد
اجازۀ ورود به مجمع عمومی سازمان
ملل داده نشود ،و «شورا[ی امنیت]
پرون��د ٌه س��ران رژیم را ب��ه عنوان
"جنایت علیه بشریت"  ...به دادگاه
بین المللی کیفری ارسال نماید».
مش��کالت کار روشن است – آنچه
روشن نیس��ت این است که چگونه
این مشکالت از دید امضا کنندگان
پنهان مانده است:
 اول اینک��ه جنای��ات حکومت
اسالمی بر تعاریف موجود و معمول
از "جنایت علیه بشریت" به آسانی
منطبق نیست .احتماالً تنها جنایات
رژیم که با این اتهام می تواند محکمه
پسند باشد آزار مستمر بهائیان است
و کش��تار زندانیان سیاسی در سال
شصت و هفت ،که هم جمعی است
 همی��ن چن��د روز پیش،
حس��ین طائب فرمانده بسیج
و متهم به تج��اوز و قتل ترانه
موس��وی ،در واکنش به افش��اگری
کروب��ی در مورد تجاوز به دختران و
پسران زندانی گفت که کروبی باید
برای اثبات تجاوز چهار شاهد داشته
باشد و در غیر این صورت  80ضربه

 دیگ��ر اینک��ه راه ن��دادن یک
رئیس دولت به سازمانی جهانی که
کش��ورش در آن عضویت دارد و به
رسمیت هم شناخته شده است چه
مفهوم��ی دارد؟ مگر س��ازمان ملل
"دیس��کوتک" یا کلوب گلف است
که به تصمی��م دبیر کل هر کس را
خواس��تند راه بدهن��د و هرکس را
نخواستند نه؟ راه ندادن به احمدی
نژاد مستلزم این است که ایران را از
عضویت در سازمان ملل خلع کنند.
این کار نه فقط آسان نیست ،فایده
اش هم نامعلوم است .گیریم چنین
کاری انجام شود – کمکی به مردم
ایران می کند؟
تقاضای احال ٌه پرونده به دادگاه بین
المللی کیفری ،ظاهراً از محکومیت
عمرالبش��یر الهام گرفته شده است
که متأخرتر از آن اس��ت که نیاز به
توضیح مفصل داشته باشد ،فقط به
اختصار یادآوری می کنم که حتی
در مورد س��ودان ،ک��ه وزنه ای به
سنگینی ایران نیست ،داستان اعالم
جرم ،هم در ابتدا در محافل حقوقی
بین المللی واکنش هایی برانگیخت،
و هم در نهایت گرچه جنجال به پا
کرد ولی نتیجه ای نداد.
در جایی از این نامه آمده است:
«از جهانی��ان و س��ازمان های بین
الملل��ی می خواهیم ک��ه از حقوق
انس��انی مردم ایران دف��اع کنند».
مقص��ود از این دفاع چیس��ت؟ می
توان از جهانیان و سازمان های بین
المللی خواست از مبارزۀ مردم ایران
پشتیبانی کنند ولی دفاع از حقوق
آنها یعنی چ��ه؟ اگر مقصود احقاق
حق است این امر فقط بر عهدۀ خود
ایرانیان است .اگر ما مدعی هستیم
که صاح��ب ح��ق حاکمیتیم می
بایست مس��ئولیتی را نیز که با این
حق همراه اس��ت بپذیریم .غرض از
این حرف ه��ا ظاهراً دخالت نیروی
نظامی از خارج هم نیس��ت – چون
امضا کنندگان نامه در ابتدای متن
سنگش��ان را واکنده اند که با حمل ٌه
نظامی مخالفند – پس البد طالب
قیمومتند ،منتها ای��ن بار به دنبال
قیم فرنگی می گردند تا شیک تر از
ّ
خامنه ای باشد!

همه با هم به سوی خدا رویم
حلول ماه مبارک رمضان ماه ضیافت پروردگار
بر همگی شما مبارک باد
مركز اسالمی ایرانیان همانند سالهای گذشته
در این ماه رحمت با ارائه برنامه های ویژه این ماه در خدمت شما عزیزان خواهد بود
كه بدین شرح میباشد:
نماز جماعت مغرب و عشاء  -افطار  -دعای افتتاح
سخنرانیدوهفتهاولتوسطحاجآقاشیخصالحسیبویه
ودوهفتهدومتوسطدانشمندمحترمحجةاألسالموالمسلمینحاجآقامشكواة
برنامههایویژهشبهایقدرتانیمهشبهمراهباسحریخواهدبود

الزم به تذكر است كه دو هفته اول ماه رمضان از  2009/08/22لغایت  2009/09/05برنامه
ها هر هفته  3شب خواهد بود پنجشنبه و جمعه و شنبه شبها و از تاریخ 2009/09/06
لغایت آخر ماه مبارك رمضان هر شب برنامه ها برگذار خواهد شد.
امیدواریم با حضور خود این دعوت پروردگار را لبیك گفته و همگی در این ماه پرهیزكاری
درون را جال و صفا دهیم واز دریای رحمت پروردگار بهرمند شویم .
>> فطریه ماه مبارك رمضان  8دالر میباشد

نماز عید سعید فطر همراه با صبحانه ساعت  9صبح در مركز بر گذار خواهد شد
جهت كمك به هرچه با شكوهتر بر گذار كردن این ماه
با شماره های مركز تماس حاصل فرمایید

مركز اسالمی ایرانیان

www.iranianislamiccenter.com

این طور به نظر می رسد که انگیز ٌه
نگارش نام��ه این ت ّوهم اس��ت که
مش��کل وجود نظام اسالمی را می
توان با تظلّ��م و در دادگاه حل کرد.
{>> ادامه در صفحه}24 :
شلاّ ق بخورد!
 س��ردار پاسدار احمدرضا رادان،
جانش��ین فرمانده نیروی انتظامی
تهران ب��زرگ نیز یکی دیگر از روان
پریشان مجموعه "مقامات کلیدی"
اس��ت .یک روانش��ناس ک��ه جزء
زندانیان بازداش��تگاه کهریزک بوده،

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

نقل می کند ک��ه در کهریزک از او
شنیده است:
"بازداشتگاههاییمثلداخائو،ماتازن،
آشویتس ،ابوغریب و گوآنتانامو را از
یاد ببرید .ا ّول این جاست و گورگاه و
قبر شما همین جاست"!
در برابر پدیده "مقامات کلیدی" روان
پریش دو رویکرد می توان داشت:

>> رویکرد نخست:
سلب مسئولیت از خود و نسبت دادن
پدیده به قضا و قدر ،بخت و اقبال و
توطئه های انگلیس ،امریکا ،اسراییل
و ...چنین رویکردی خ��واه و ناخواه
خ��ود ما را نیز – به نوعی دیگر– در
زمره هم��ان مقامات نیازمند درمان
قرار می دهد!

210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507

>> رویکرد دیگر
پذیرش مسئولیت است؛
این که "نیک نظر کنیم و پر خویش
در آن" ببینی��م و صادقان��ه از خود
بپرس��یم چه کرده ایم که حاصل و
برآیند آن چنین جامعهء پریشان و
حاکمان روان پریش شده است؟!
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خدایی
که رجن
میکشد
مسیحبهصلیبخودبهعنواننقطۀاوجتحقق
ارادۀ خدا در زندگشاش مینگریست.
او میدانست که در صلیب وی قدرت الهی و
محبت الهی در عالیترین شکل تجلی خود،
به معنای مرگ انسانیت کهنه و آغاز دوران
نوینی در آفرینش الهی میباشد.
لذا ثابتقدمانه و مصمم بسوی تحقق این
نقشۀ الهی گام برمیداشت.
اما از س��وی دیگر ،او میدانست که تجربه
صلیب تجربهای بس هولناک است.
هر چقدر که وی به زمان مصلوب شدن خود
بیش��تر نزدیک میشد ،ابعاد عظمت رنج و
عذابی که باید با آن روبرو میگشت ،بیشتر
بر وی آشکار میشد و او در طبیعت بشری
و خودآگاهی انسانیاش ،خویشتن را در برابر
مغاک دهشتناکی از ظلمت و گناه و پِلِشتی
میدید که برآیند همه آلودگیها و گناهان
انسانی از بدو آفرینش تا پایان جهان بود.

ای پ��در مرا از این س��اعت رس��تگار کن!
لکن به جهت همین امر تا بدین س��اعت
رسیدهام»
(یوحنا :۱۲.)۲۷
تجربه جتس��یمانی نیز بیانگر همه درد و
اندوه و تشویش مسیح در آستانه رویارویی
با واقعه صلیب بود.

او بیکس ،برهنه و مضروب در کنار دو دزد
به صلیب آویخته شد .بر صورتش آثار رنج و
عذابی فوق بشری دیده میشد و چهرهاش
از درد منقبض شده بود و هر از چند گاهی،
نالههایی سوزناک و کلماتی که به زحمت
ادا میشدند از دهانش خارج میگشت.
براستی آیا این مرد که بر صلیب بود ،پسر
خدا و مسیح موعود بود که در عهدعتیق
در مورد عظمت جالل او و حشمت و شکوه
پادشاهی قدرتمندانهاش آن همه وعده و
پیشگویی وجود داشت؟
شاگردان وی به هیچوجه نمیتوانستند در
این لحظات این دعاوی را در مورد مسیح
بپذیرند که وی از ابتدای خدمتش آنها را بر
همگان اعالم مینمود.

اما آنچه که از نظر انسانی شکست و ناکامی
محسوب میشود ،نقطۀ اوج پیروزی الهی،
و آنچه که از نظر انس��انی غیبت کامل خدا
و فقدان کامل حضور او انگاش��ته میشود،
عالیترین تجلی و مکاشفۀ شخصیت خدا و
نقطۀ اوج عملکرد رهاییبخش او محسوب
میشود.
مس��یح رنج کش��یده و
در واقع در صورت
ِ
«االن جان من مضطرب است و چه بگویم! دردمند و غ��رق در خون ،ص��ورت خدای
محبت به روش��نترین و واضحترین شکل
آشکار ش��ده بود .مس��یحی که بر صلیب
رنج میکشید ،تصویر خدایی را مینمایاند
ک��ه خدای محب��ت اس��ت و در درد و رنج
جهانی که خود آفریده است ،عمیقاً شریک
میباشد.
محبت واقعی محبتی اس��ت که در رنج و
زحمت کس��انی که مورد محبت هستند،
شریک میشود.
در واقع ،صلیب مسیح را میتوان عالیترین
ش��کل تجلی ج�لال خدا دانس��ت زیرا در
صورت این مر ِد مصل��وب ،میتوان صورت
خدایی را دید که در هستی مخلوقات خود

ش جالل عادل
شی

ک

رنجها و عذابها شده بود.

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

در واقع ،جالل این خدا هنگامی آش��کار
ش��د که وی خویش��تن را از جالل خود
خالی نمود؛
و این خالی شدن ،در صلیب به اوج خود
رسید .امروزه نیز پیام صلیب برای جهان
پیامیلغزشدهندهوجهالتآمیزمحسوب
میشود.
اما کلیسای مسیح برای نجات جهان پیام
دیگری بجز پیام صلیب ندارد .پیام خدای
مصلوب ،پیام خدایی که رنج میکش��د،
تنها پیامی اس��ت که ما را با ش��خصیت
خدای حقیقی مواجه میس��ازد و او را در
جالل حقیقیاش به ما مینمایاند ،جالل
خدای پرمهری که در رنج انسانی شریک
میباشد.
مس��یح پس از مرگ خ��ود بر صلیب ،از
مردگان رستاخیز نمود و به جالل آسمانی
خود وارد گشت؛ اما نقطۀ محوری انجیل
عمیقاً حضور دارد و با همۀ مخلوقات خویش او در کنار تول��د ،اعمال ،گفتار و کالم او،
عمیقاً رنج میکش��د و هر رنجی را بر خود صلیب وی محسوب میشود.
هموار میسازد تا انسانها را از وضعیت سقوط
کرده و ناگوارشان رهایی بخشد و در طبیعت خدای مصلوب با تصاویر فلسفی و انتزاعی
و متعالیای که از خدا در مکاتب و مذاهب
الهی خود شریک سازد.
دیگر معرفی میشود ،یکسره متفاوت است.
داش��تن کم��ال و قدرت مطلق،
این خدا با
ِ
خدایی که رنج میکشد...
خدای کتابمقدس برای نجات انسان حاضر در ش��خصیت تاریخی عیسای ناصری وارد
است حتی همه زشتیها و گناهان این انسان تاریخ جهان میشود و آن را از درون متحول
را ب��ر خود بگیرد تا از گن��اه و مرگ رهایی میس��ازد .متکلم ب��زرگ آلمانی دیتریش
یابد و به مرتبهای که برای او مقرر داش��ته ،بونهوف��ر ای��ن حقیقت را بدینس��ان بیان
میکند:
دست یابد.
در قرن اول ،پیام صلیب پیامی لغزشدهنده «خدا در عمق تجربه زندگی ما حضوری
و کفرآمیز و جهالت محسوب میشد .پیام ماورایی دارد».
خدای مصلوب برای یهودیانی که تصویری
بس با شکوه از جالل الهی داشتند ،سنگ
لغزش و کفری نابخشودنی محسوب میشد
و برای یونانیان و کس��انی که اهل حکمت
فلسفی بودند ،تنها حماقت و جهالت بهنظر
میرسید.
لیکن کس��انی که نجات یافته بودند ،پیام
خدای مصلوب را عالیترین ش��کل تجلی
ج�لال و قدرت الهی میدیدند و در صورت
رنج کشیده نجار ناصری مصلوب شده ،رنج
و عذاب خدایی را میدیدند که برای نجات
انس��ان حاضر به ترک ج�لال وصفناپذیر
آسمانی خود و پذیرش بدترین و هولناکترین

در جهانی مملو از درد و رنج ،در جهانی که
شرارت و گناه گاه ابعادی باورنکردنی بهخود
میگیرد و انسان در هستی دردآلو ِد خویش
پاس��خ و معنایی برای رنجهای بیپایانش
نمییابد ،تنها تصویر چنین خدایی میتواند
دله��ا و ذهنهای ما را آرام س��ازد و ما را از
رستگاری کامل برخوردار سازد .پس بیایید
ب��ار دیگر در خ��دای مصلوب تأمل کنیم و
در چهره دردمند و غرق در خون عیس��ای
ناصری ،صورت خدای محبت را تشخیص
دهیم که برای نجات م��ا بدترین رنجها را
متحمل میشود .

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

)
514-999-5168

Montreal

Mont Royal
Mont
Royal



ST-DENIS

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

)(Metro: Mont Royal

405 Marie-Anne E

Mary Anne

خداوند محبت است

هر شنبه

هر یکشنبه
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مونتریال :در شهر...
مدرسه دهخدا

شنبهها:ساعت 1تا 5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

نامنویسی:

در محل مدرسه
شروع کالس ها 12 :سپتامبر

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

خانـه ایران

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

کالس های رقص

خورشید خانوم

نیـاز به آموزگار

مدرسهفارسیدهخداجهتتکمیلکادرآموزشی
خودبهچندنفرآموزگارنیازمنداست.

نیـاز به مربی رقص

مدرسه فارسی دهخدا به یک نفر مربی
رقص برای بچه ها نیازمند است.
لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:
------------------

>> کالسهای فوق العاده
 رقص ،نقاشی
>> هر شنبه  :از  ۴تا ۵
4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 827-6364

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

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

اجنمن ادبی مونترال
(514) 651-7955

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

بنیاد سخن آزاد
(514) 944-8111

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

خانه فرهنگ صبا
5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

کافه لیت

www.cafelitt.ca

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

اوتـــاوا

رادیو همصدا اتاوا

مدرسه فردوسی
اجنمنفرهنگیایرانیان

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

Ottawa Persian Radio

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

وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبه ها

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

تلفن)514( 626-5520 :

www.ajpq.qc.ca
--------------------

اجنمندوستدارانزرتشت

سخنرانی و معرفی کتاب

محقق و استاد دانشگاه ،فارغ التحصیل رشته
های علوم سیاسی روابط بین الملل و جامعه
شناسی و نیز مهندسی ارتباطات و مدیریت
از دانشگاههای هندوس��تان و انگلستان و
فرانسه می باشد.
وی متخصص و كارشناس روابط بین المللی
در زمینه ایران ،خاورمیانه ،آسیای مركزی و
فرانسه بوده.
از او مقاالت و كتب متعددی
در این زمینه ها بزبان های
مختل��ف به چاپ رس��یده
است.
دكت��ر قرگزلو در راس��تای
معرفی دو جل��د از آخرین
كتب خود یعنی «اصالحات

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا
>> سخنرانی
نعمت میرزازاده (م .آزرم)

از انقالب بهمن 1357
تا رستاخیز خرداد 1388
>> زمان  18سپتامبر 2009
ساعت  7:30شب
--------------------------

فراخوانبهاهدایکتاب

«مناشـــوم»

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

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

(514) 731-1443

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

کتابخانهنیما

دكتر ناصر قرگزلو،

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:

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت

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

--- 97.9FM -پخشزندهیکشنبهها:
Sundays: 11:00 - 13:00
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
www.radiohamseda.net
--------------------

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

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

و تجدد در ایران» و نیز ماندانا (خاطرات) به یك دور سفر
حول معرفی و ثبت كتاب های فرانسه و انگلیسی خود
در چند دانشگاه و شهر كانادا پرداخته و از آن جمله به
دعوت بنیاد فرهنگی و
كتابخانه نیما در مونترال
جمعه  4سپتامبر 2009
از ساعت  19تا  22در محل
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

nima_librarymontreal@yahoo.ca

ب��ه معرف��ی كتابهای خ��ود و نیز
پیرامون «ش��ناخت و باور جامعه
ایران» به سخنرانی می پردازد.
ش�نیدار این س�خنرانی را به
فرهنگدوستانایرانیمونتریال
توصیهمیکنیم.

تپشدیجیتال
www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

T
T
T
T
T

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

 ---سرویس دی.جی ---

6162 Sherbrooke w.

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

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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ایران :در حدیث دیگران...
اکونومیست:
سپاه نشان
می دهد رئیس
کیست

شایعه است سپاه میلیاردها دالر از
قاچاق مشروبات الکلی و بشقابهای
ماهواره ای درآمد دارد
هفته نامه اکونومیس��ت در شماره
اخیر خود می نویسد سپاه پاسداران
ایران در حال تصفیه های سیاس��ی
وسیع و پر کردن جیب خود است.
در این مقاله که روز پنچش��نبه در
وبسایت اکونومیست به چاپ رسید
آمده اس��ت منافع س��پاه پاسداران
ایران اقتضا می کند که این کشور به
سمت انزوا و افراط گام بردارد.
به نوش��ته این نشریه دو سال پیش
فرمانده س��پاه اع�لام کرد تغییرات
مهمی در ماموریت این نیروی 120
هزار نف��ری پدید خواهد آمد و طی
آن سپاه همراه با بیش از سه میلیون
عضو بس��یج با تهدیده��ای داخلی
مقابله خواهند کرد.
اکونومیست می افزاید وقایع پس از
انتخابات ریاست جمهوری اخیر در
ایران که شامل سرکوب دگراندیشان

آمازون ،یاهو
و مایکروسافت
علیه گوگل
متحد شدند
پروژه کتابخانه گوگل با مانعی از
سوی سه غول نرم افزاری جهان

هرساعت
سهایرانی
در حوادث
رانندگی
میمریند

تعداد کشته ها و مصدومان لحظه
وقوع تص��ادف را در بر می گیرد و
"بدون ش��ک این آمار بعد از وقوع
تصادف با افزایش رو به روست".
ساالنه حدود 8۰۰هزار تصادف
در ای�ران روی می دهد و ایران
در ردی�ف اول ح�وادث مرگبار
جاده ای جهان قرار دارد.
پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت
راه ایران در س��ال های اخیر برنامه
ه��ای متع��ددی را ب��رای کاهش
تصادفات رانندگی به اجرا گذاشته
و میزان تلفات از بیشتر از  27هزار
نفر در سال  1384به 23هزار نفر در
سال گذشته رسیده اما آمار کشته
ها همچنان بسیار باالست.
جاده های ایران هنوز ناامن است و
خودروهای تولیدی از ایمنی کافی
برخوردار نیس��تند و این مشکالت
باعث شده تا آمار تصادفات در ایران
همچنان باال باشد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
می گوید":پلی��س اجازه تولید و یا
تردد خودروهای ناایمن در کشور را
نمی دهد".
به گفت��ه آقای مومن��ی ،خودروها
باید حداقل ایمنی را داشته باشند
و این حداقل یعنی داش��تن کیسه
هوا و سیستم ترمز ای بی اس برای
خودرو.
پلیس س��عی دارد با س��ختگیری
بیش��تر برای ص��دور گواهینامه و

قانونی گوگل در بازار کتاب های
دیجیتالی خواهد شد و تعیین
قیمت کتاب را به طور کامل در
اختیار این شرکت قرار خواهد
داد.
گوگل در سال  2008در مواجهه
ب�ا ش�کایت حقوقی ناش�ران و
نویسندگان که گوگل را به نقض
ح�ق مالکیت معن�وی مولف از
طریق اسکن کردن بدون مجوز
آثارش�ان متهم ک�رده بودند ،با
ش�اکیان به توافق رسید که در
ازاء پرداخت  125میلیون دالر از
شکایت خود صرفنظر کنند.
قرار بود گوگل همچنین مرکزی
مستقل موس�وم به مرکز "ثبت

حق�وق کت�اب" ایج�اد کند که
بخشی از درآمد حاصل از فروش
و همچنی�ن آگهی کت�ب را در
اختیار ناش�ران و نویسندگانی
قرار می داد که با اس�کن کردن
آثارشان موافقت کنند.
نویسنده و ناش�ر قیمت نهایی
کت�اب را تعیی�ن خواهن�د کرد
و درآم�د حاص�ل از تبلیغات به
نس�بت  37-63می�ان صاحب
حق اثر و گوگل تقسیم می شود.
در آم�د حاص�ل از فروش نیز به
نسبت  30-70میان صاحب حق
اثر و گوگل تقسیم می شود.
ب�ر اس�اس ای�ن تواف�ق ح�ق
دیجیتال�ی ک�ردن کت�اب های

سپاه میلیاردها دالر از قاچاق
مشروبات الکلی و بشقابهای
و افزایش سلطه سیاسی و
ماهواره ای درآمد دارد
اقتصادی سپاه است نشان

داد که معنی سخن او چه
بوده است.
این هفته نامه می افزاید چهارمین
دادگاه نمایشی اصالح
طلبان ک��ه در  24اوت
در تلویزی��ون دولت��ی
ایران پخش شد حاکی
از تصمی��م حکوم��ت در ناب��ودی
همیشگی مخالفان اصالح طلب و نیز
تصفیه وسیع میانه روهای قدرتمند
است.
اکونومیس��ت می نویس��د حمله به
خانواده اکبر هاش��می رفس��نجانی
رئیس جمهور اسبق ایران نمایانگر
تالش برای کنار زدن یکی از آخرین
موان��ع موج��ود بر س��ر راه محمود
احم��دی نژاد رئیس جمهور کنونی
اس��ت که حامی اصلی او کسی جز
آیت الله علی خامنه ای نیست.
این نشریه با اشاره به اسامی متعددی
از اعضای س��ابق س��پاه در فهرست
اعض��ای کابینه پیش��نهادی دولت
احمدی ن��ژاد به مجلس تاکید می
کند تردیدی در لحن نظامی کابینه
بعدی نیست.
اکونومیست به وزیر پیشنهادی نفت
که "هیچ تجربه ای در صنعت نفت
ندارد" اما در یک موسسه تحقیقاتی
س��پاه فعالیت کرده و نی��ز به وزیر
پیشنهادی اطالعات که نماینده ولی
فقیه در سپاه بوده اشاره می کند.

هفته نامه یاد شده می نویسد سپاه
پاسداران بخش مهمی از سهم 70
درص��دی دول��ت در اقتصاد
کش��ور را در دست دارد و در
همه چی��ز از کلینیک های
دندانپزشکی و چشم پزشکی
تا کارخانجات خودروسازی و شرکت
های ساختمانی حضور دارد.
ب��ه نوش��ته اکونومیس��ت حت��ی
"خصوصی سازی" هم نصیب سپاه و
دوستان آن می شود و سهم چندانی
عاید شرکت های خصوصی واقعی
نمی شود.
این نشریه با اشاره به شایعه قاچاق
مشروبات الکلی ،س��یگار و بشقاب
های ماهواره ای توسط سپاه به نقل
از یک نماینده مجلس می نویس��د
این معامالت بازار سیاه  12میلیارد
دالر در سال برای این نیرو درآمد به
همراه دارد.
اکونومیس��ت تصریح م��ی کند در
چنین ش��رایطی حکومت به سمت
رادیکال ش��دن پیش م��ی رود زیرا
انزوای ایران به نفع سپاهیان است.
این نشریه در خاتمه با اشاره تالش
نمایندگان کنگره آمریکا برای اعمال
تحریم علیه واردات بنزین توس��ط
ایران نتیجه گیری می کند س��پاه
احتماال از چنین طرحی اس��تقبال
هم می کند.

مواجه شده است.
ش�رکت ه�ای آم�ازون،
مایکروس�افت و یاهو قرار است
ب�ه س�ازمان ه�ای غیرانتفاعی
و انجمن ه�ای کتابخان�ه داری
بین المللی بپیوندن�د تا پرونده
ای حقوقی علیه نویس�ندگان و
ناش�رانی مطرح کنن�د که برای
تبدی�ل میلیون ه�ا جلد کتاب
به کپی دیجیتال�ی و فروش آن
توس�ط گوگل ،با این شرکت به

توافق رسیده اند.
ائتالفی که علیه گوگل تشکیل
شده "ائتالف کتاب آزاد" (Open
 )Book Allianceن�ام گرفت�ه و
خبرگ�زاری فرانس�ه پیوس�تن
مایکروسافت ،و نیویورک تایمز،
پیوس�تن یاهو و آمازون به آن را
تایید کرده اند.
این ائتالف معتقد اس�ت پروژه
ای که توس�ط گوگل در دست
اجراس�ت ،باعث ایجاد انحصار
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س��االنه بیش��تر از  23هزار نفر در
حوادث رانندگی در ایران جان می
سپارند
پلیس راهنمای��ی و رانندگی ایران
گزارش داده که در س��ال گذش��ته
خورش��یدی  23ه��زار نف��ر در اثر
تصادف��ات رانندگی ج��ان باخته و
 280هزار نفر مجروح شده اند.
س��رتیپ اس��کندر مومنی رئیس
پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی
انتظام��ی به خبرن��گاران گفته که
در س��ال  1378روزان��ه  64نفر و
هر س��اعت سه نفر جان خود را در
حوادث رانندگی از دست داده اند.
بنابر آمار پلیس در سال گذشته در
اثر تصادفات  280هزار نفر مجروح
شده اند .به گفته آقای مومنی روزانه
 760نفر و در هر ساعت  31نفر بر
اثر تصادفات مصدوم شده اند.
به گفته آقای مومنی ،این آمار فقط

 شنبه  12سپتامبر 2009
 شروع کالس ها روز شنبه  12سپتامبر می باشد

 12/30 تا 15/30

ساالنه بیشتر از
 23هزار نفر در
حوادث رانندگی
در ایران جان
می سپارند
افزایش جرای��م رانندگی ،از میزان
تلفات ناش��ی از تصادفات رانندگی
بکاهد.
طرح افزای��ش جرایم رانندگی هم
اکن��ون در دس��تور کار نمایندگان
مجلس قرار دارد.
به گفته آق��ای مومن��ی ،در طرح
افرایش جرای��م رانندگی امتیازاتی
برای ف��ردی که گواهینام��ه دارد
در نظر گرفته ش��ده اس��ت که در
صورت تخلف ای��ن امتیازات از وی
کسر می شود و در صورتی که این
امتیاز به صفر برسد در مرحله اول
خودروی وی توقی��ف و در مرحله
دوم گواهینامه توقیف و در نهایت
گواهینامه باطل می شود.
یرآورد خس��ارات تصادفات چندان
آسان نیس��ت اما برخی میزان آن
را ساالنه بیش از پنج هزار میلیارد
توم��ان (بیش از  5میلی��ارد دالر)
برآورد می کنند.

"یتی�م" را نی�ز به دس�ت آورد
که به کتابهایی مربوط می شود
که صاحب حقوق آن مش�خص
نیس�ت .کارشناس�ان  50تا 70
درصد کتاب های منتش�ر شده
پس از سال  1923را "یتیم" می
دانند.
در ح�ال حاض�ر دول�ت آمریکا
در ح�ال تحقی�ق درب�اره آث�ار
احتمال�ی این توافق و بررس�ی
ادعاهایی است که درباره تبعات
انحصارگرایانه این توافق مطرح
شده است.


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

 با سرویس دلیوری

چلوکبابی

یـاس

در قلب NDG

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

با مجرب ترین آشپز ایرانی
__________________________________

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine
)(NDG

Tel.: (514) 483-0303

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

Professional Grooming

15
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--------->> تلفن514-799-8330 :
با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

لوله کشی ونصب شوفاژپارس

	• گریم و میک آپ عروس
همراه با تکنیک کاموفالژ

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

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

Tel.:514-573-9595

مدرسه دهخدا

>> سال تحصیلی2009-2010

------------------------------------------------شنبهها:ساعت 1تا 5بعدازظهر

 نامنویسی:
در محل مدرسه

شروع کالس ها 12 :سپتامبر

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

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

بیمه و 6ماه ضمانت

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
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 جهت تعیین استراتژی های سرمایه گذاری
در امور مالی خانواده ها
 پشتوانه خرید خانه،
 حتصیالت فرزندان و بازنشستگی
>> با مسیرا مظفری متاس بگیرید.

آینده را منی توان پیش بینی کرد ،اما می توان برنامه ریزی کرد!

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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در جستجوی شما...

بانوی محترم من شما را در رستوران عموجمال دیدم.
روز پنجشنبه  23ماه جوالی ،ساعت  10شب ،همراه یک آقا و یک بانوی دیگر؛ لباس سیاه پوشیده بودید ،با
شال سپید .نگاهمان لحظه ای به هم گره خورد .سپس شما رفتید ،با بنز سیاه.
خواهشمندم در صورت تمایل ،با من با ایمیل زیر تماس بگیرید :سپاسگزارم
samsoudmand@yahoo.ca

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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

____________
Jaleh Hafezi

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

207-9000

ژاله حافظی

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

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
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فروشگاهوقصابیایرانی

رض�ا

& BOUCHERIE
GRILLADES/ BBQ REZA

فرارسیدن ماه میهمانی خداوند مبارک باد!

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

سند
دپ
لبیامور انی
ر
و
ز ذائقه ای ست
ود ا
موج

 سفارشاتتلفنیپذیرفتهمیشود.
 باسفارش دو روز قبل گوشت ها،
به ما امکان دهید تا گوشت تازه تری
خدمت تان ارائه شود.
Vian
de
H /Meat

ala

l

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

Tel.: 514-305-2130
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کانادابه خِضر
کمکمنیکند

وکیل "عمر خضر" زندانی کانادایی
گوانتانامو گفت دولت محافظه کار با
امنتاع نسبت انتقال وی به کانادا با
وجود دستور دادگاه عالی این کشور،
در حق او جفا می کند.
اوایل ماه ج��اری ،دادگاه فدرال طی
حکم��ی  ،دولت را مجب��ور به اقدام
الزم جهت بازگرداندن او از زندان و
انجام محاکمه در داخل کشور کرده
بود ،اما دولت در همان زمان تهدید
کرد که با این حکم به مقابله خواهد
پرداخت.
وی اف��زود ،همه کش��ورهای غربی
طی یک درخواست ساده از آمریکا،
توانس��تند زندانیان متبوع خود را از
گوانتانامو خارج کنند.

کانادایی ها کارت
های اعتباری را
سروقت پرداخت
منیکنند

موسس��ه اعتب��اری  Equifaxاعالم
کرد ،شمار کانادایی هایی که توانایی
پرداخت بموقع صورتحساب کارت
های اعتباری خود را ندارند ،بشدت
افزایش یافته است.
این امر که بدنبال بحران اقتصادی
و بیکاری گس��ترده اتف��اق افتاده،
نرخ ملی تأخیر پرداخ��ت را به 19
درصد ،یعنی معادل نیم میلیون نفر
از کاربران رسانده است .این رقم در
ایالت آلبرتا  ،26بریتیش کلمبیا و
جزیره پرن��س ادوارد نیز  27درصد
بوده است.
از این میان  1.25درصد ،حتی تا 90
روز تأخیر داشته اند.

به دلیل
مشکالت مالی:
دانشگاه های کانادا

كارت اعتباری
منیپذیرند

عمر خضر که متولد تورنتو و افغانی
االصل اس��ت ،متهم اس��ت در سال
 ،2002در حالی که تنها  15س��ال
سن داشت ،یک سرباز آمریکایی را
به قتل رسانده و از آن تاریخ تاکنون
بدون انجام محاکمه ،در زندان بسر
برده است.
وکیل او افزود" :با عمر می بایس��ت
مثل یک جنگجوی نوجوان رفتار می
شد ،کاری که کانادا با صرف میلیون
ها دالر در جهت حمایت از سربازان
نوجوان در کشورهای دیگر از جمله
س��یرالئون انجام می دهد ،چرا که
معتقد اس��ت آنها ندانس��ته قربانی
منازعات شده اند.
این نشان می دهد که دولت شخصا
و برمبنای سیاست های خود تصمیم
می گیرد که کدامی��ک از کانادایی
ه��ای گرفتار در کش��ورهای دیگر،
شایسته حمایت هستند! "
دولت کانادا معتقد است  ،عمر خضر،

ج��رم بزرگی را مرتکب ش��ده و بر
خالف حکم صری��ح دادگاه فدرال،
حاضر به پیگیری موضوع و انتقال و
محاکمه وی در کانادا نمی شود.
در یادداشت دولت فدرال در همین
زمین��ه آمده اس��ت" :اگر چه دولت
آقای اوباما  ،تصمیم به تعطیلی زندان
گوانتانامو گرفته اس��ت ،اما در طول
بررس��ی پرونده تک تک زندانیان،
هیچ گونه مذاکره ای با کانادا در مورد
سرنوش��ت عمر خضر انجام نش��ده
اس��ت .بنابراین ،ما همچنان منتظر
نتایج بررسی های دولت آمریکا در
مورد زندانیان خواهیم ماند.
عمر خض��ر ک��ه دوران نوجوانی را
در داخل زندان س��پری کرده و هم
اکنون  22سال س��ن دارد ،بارها از
انجام شکنجه های گوناگون شکایت
کرده است.

این گزارش حاکیست بیشتر موارد
پرداخت نشده ،مربوط به خریدهای
فروش��گاهی ب��رای ل��وازم منزل و
الکترونیکی بوده است.
خانم ل��وری کمپل ،مدی��ر اجرایی
س��ازمان اعتباری کانادا ،ب��ا اذعان
بر اینکه چنین مش��کلی با توجه به
بحران های موجود ،قابل پیش بینی
بوده ،در عین حال افزود:
"کانادایی ها هم اکنون بدهی هایی
فراوانی را برای س��ال های طوالنی
بدوش خواهند کش��ید .خریدهای
اینچنینی با کارت اعتباری ،متوسط
میزان پس ان��داز م��ردم را دوبرابر
کاهش می دهد".
خانم کمپ��ل ،به دارن��دگان کارت
های اعتباری توصیه کرد ،برای کم
شدن بار تعهدات خود ،ابتدا اقدام به
پرداختن بدهی های مربوط به کارت
های با بهره باال نمایند.
وی چنی��ن اقدام��ی را یک راه حل
کوتاه مدت ندانست و اضافه کرد:

"مدتی دراز طول کش��یده تا فرد به
این شکل بدهکار شده ،بنابراین مدت
طوالنی نیز برای رهایی از بدهکاری
الزم است".
کمپل همچنی��ن از اینگون��ه افراد
خواست ،با تماس با شرکت اعتباری
مربوطه  ،تقاض��ای یک فرصت 30
روزه برای جب��ران تأخیرهای خود
بکنند.
یک کارشناس دیگر موسسه معتقد
است ،اقساط وام های دریافتی برای
من��زل یا الی��ن آو کردی��ت ،چون
مستقیما از حساب فرد برداشت می
شود ،نس��بت به هزینه های کارت
های اعتب��اری ،کمتر آس��یب می
بینند.
اما با تأخیره��ای مکرر ،در پرداخت
صورتحس��اب ها ،اعتبار فردی آنها
ب��رای دریافت وام مس��کن و الین
آو کردیت نی��ز در دراز مدت دچار
مشکل می شود.

ایرانتو :دانش��جویان تعداد زیادی از
دانش��گاه های كانادایی نمی توانند
مبلغ ش��هریه و سایر هزینه ها را از
طریق كارت اعتباری پرداخت كنند.
این دانش��گاه ها ترجیح می دهند
هزین��ه ای را ك��ه بابت ق��رارداد با
موسسات مالی و اعتباری پرداخت
می كنند ،صرف امور زیربنایی خود
و یا تامین كمك هزینه اولین س��ال
تحصیلی دانشجوی مزبور نمایند.

نایب رییس دانش��گاه دالهوزی در
هالیفاكس در این رابطه گفت:
"دانشگاه ها مجبورند  ،این روزها با
احتیاط بیشتر عمل كنند و توانایی
های مالی آنها محدود تر شده است
و اگر بخواهیم مثل گذش��ته  ،اقدام
ب��ه ارائه جوایز نق��دی و كمك های
بالعوض بكنیم ،ناچار به صرفه جویی
در این بخش خواهیم بود.
 ۴۰درص��د دانش��جویان دانش��گاه
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Agent immobilier affilié

Conseiller en financement hypothécaire

Purchase of a home
Renewal
Refinancing
Pre-authorization

آرش کیانی

متخصص

_________________
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!

Tél.:
(514) 967-7269

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

آرا
ی
ش
گ
رمجرب :سالن آرایش
خا
من
م
ه
یا
 15 y yسال سابقه در
 y yکوتاه کرد ن مو
 y yاپیالسیون
 y yماکیاژ
 y yرنگ
 y yفر
 y yهایالیت

دالهوزی ،پاییز گذشته ،شهریه های
خ��ود را از طری��ق كارت اعتب��اری
پرداخت كردند ك��ه هزینه فرایند
مربوطه برای دانشگاه  ،در حدود یك
میلیون دالر بوده است.
پیش از این دانشگاه های بریتیش
كلمبیا ،كلگری ،آلبرتا ،نیوبرانزویك،
پرینس ادوارد آیلند و سنت توماس
نیز اعالم ك��رده بودن��د كه بدلیل
مشكالت مالی قادر به پذیرش كارت

ترندز
TRENDS:
4 Place Du Commerce
Nun’s Island

(514) 482-3477
اعتب��اری نبوده و دانش��جویان می
بایست بصورت نقدی یا از طریق چك
و حواله های آنالین و بانكی اقدام به
پرداخت شهریه كنند.
اما دانش��جویان معتقدند ،این طرح
م��ی توان��د تاثیر ناخوش��ایندی بر
كسانی بگذارد كه با تكیه بر پرداخت
اعتب��اری ،اقدام به حضور در كالس
های درس می كنند.
رییس اتحادیه دانشجویان دالهوزی

معتقد است ،هزینه های تحصیل و
اقامت در كانادا آنقدر زیاد است كه
دانشجویان مجبور هستند خالءهای
موجود را با كارت اعتباری پر كنند.
گفتنی است بسیاری از دانشگاه های
بزرگ كان��ادا نظیر تورنتو ،كوئین و
مك گیل ،هیچگاه پرداخت از طریق
كارت اعتباری را نپذیرفته اند.


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
بیس
کوئیت ما
لوبیا سبز ( در :ویتانا
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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ایران :جتاوز بزرگ...

جتاوز در نظام جتاوز در جتاوز!
شهباز خنعی (مونتریال)

snak1@live.ca

نام��ه ش��جاعانه و تابو ش��کنانه
هفته گذشته ش��یخ مهدی کروبی
به هاشمی رفسنجانی درباره تجاوز
جنسی به زندانیان دختروپسر عالوه
بر واکنش های گوناگون داخلی ،در
رس��انه ها و افکارعمومی جهان نیز
بازتابی گسترده یافت.
در عرص��ه داخلی ،ای��ن نامه آب در
خوابگ��ه مورچگان ریخ��ت و اهالی
قبیله والیت مطلقه فقیه را به خشم
و خروش واداش��ت .علی الریجانی،
ریی��س مجلس ش��ورای اس�لامی
 24س��اعت پ��س از انتش��ار نامه با
دس��تپاچگی گفت که مدارکی دال
بر تجاوز به بازداش��ت ش��دگان در
کهری��زک و اوی��ن پیدا نش��ده و از
کروبی خواست در صورتی که شواهد
و مس��تنداتی مبنی بر آزار و تجاوز
جنسی بازداشت شدگان در اختیار
دارد ،به مجلس شورای اسالمی ارایه
کند!
رهبر سابقا ّ
معظم که چنان به پیسی
افتاده ک��ه حتی ذوب ش��دگان در
والی��ت نیز پای ح��رف هایش نمی
نش��ینند ،محافظان بیت رهبری و
خانواده هایش��ان را دور خود جمع
کرد و به سخنان خارج از وقت برخی
از خواص اشاره کرد و آنها را متهم به
بی بصیرتی نمود!
از این مضح��ک تر ،اظهارات مهدی
طائب فرمانده بسیج بود که گفت از
نظر شرعی تجاوز به زندانیان تنها از
راه  4شاهد عادل قابل اثبات است و
اگر کروبی نتواند ادعای خود را اثبات
کند ،باید  80ضربه شلاّ ق بخورد!
امام جمعه های تهران ،قم ،مش��هد
و ...نیز ب��ر مهدی کروبی تاختند ،او
سید احمد خاتمی،
را تهدید کردند و ّ
امام جمعه موّق��ت تهران گفت که

باالترین رده های مقامات به اصطالح
"مسؤل" را نیز در برمی گیرد و از این
روس��ت که فردی مانند میرحسین
موسوی که در دوران نخست وزیری
او – سال های  60تا  – 67بیشترین
ح��د این تجاوزه��ا رخ داده ،به خود
اج��ازه می ده��د ک��ه فریبکارانه یا
خودفریبانه بگوید" :اگر این موضوع
صحت داش��ته باشد ،انسان باید سر
زیر خاک فرو کند"!
از تجاوزه��ای جنس��ی که در
دوران نخست وزیری میرحسین
موسوی در زندان های ایران رخ
داده ،تاکن��ون دهها جلد کتاب
خاط��رات زندانیان سیاس��ی و
صده��ا مصاحب��ه مطبوعاتی و
رادیو-تلویزیونی منتش��ر شده
و میرحسین موس��وی در  20سال
گذشته ،که به مطالعه و امور فرهنگی
و هنری می پرداخته ،فرصت بسیار
بیش��تر از کافی داشته تا درباره آنها
تحقیق و بررس��ی کند تا امروز که
تش��ت رس��وایی تجاوزهای جنسی
از بام دنیا بزیر افتاده ،ناگزیر نباش��د
برایش قید "اگر صحت داشته باشد"
را بکار برد!
دیگر آن که ،تجاوز جنسی تنها یکی
از انواع تجاوز است و در عین حال که
عملی صددرصد جنایتکارانه است،
اگر میزان تأثیرگ��ذاری جنایت در
عرصه اجتماع و شمار قربانیان مالک
باشد ،فجیع ترین و جنایتکارانه ترین
نوع تجاوز نیست .تجاوز جنسی بدن
و روح قربانی یا در س��طح گسترده
ترخانواده و در بیشترین حد وجدان
جمعی جامعه را ه��دف می گیرد،
درحال��ی که انواع دیگ��ری از تجاوز
وجود دارند و در طول س��ی س��ال
گذشتهبصورتهدفمند،برنامهریزی
شده ،سیستماتیک و مهم تر از همه
"قانونی" اعمال شده اند که همه افراد
جامعه – حتی خودکامگان بیمار و
مفلوکی را که به زعم خود حکومت
می کنند– قربانی ساخته اند!
نخس��تین تجاوز آش��کار به حقوق
انس��انی و مدنی مردم را س��ی سال
پی��ش آیت الله خمین��ی با عبارتی
بنیان گذاشت ،که امروز میرحسین
موسوی در وحشت از بازیابی هویت
ایران��ی ،طوط��ی وار آن را تکرار می
کند:
"جمهوری اس�لامی ،نه یک کلمه

خنستین جتاوز را سی
سال پیش آیت اهلل
خمینی بنیان گذاشت!

کروبی آبروی نظ��ام را برده
اس��ت .گویی رهب��ر نظام
محتاج این است و می گذارد
که کسی دیگر آبروی آن را
ببرد!
در جبهه مقابل نیز واکنش
ها صریح و تندوتیز بود.
مجید انصاری نماینده سابق مجلس
و عضو مجمع روحانیون مبارز گفت
که م��دارک برخ��ورد غیرقانونی با
زندانیان دراختیار مقام های ارش��د
کشور است.
محسن مخملباف ،کارگردان معروف
و س��خنگوی برونمرزی میرحسین
موسوی گفت:
"این مس��أله تازه نیست .فقط االن
رو شده است .سی سال است که در
جمهوری اسالمی چنین اتفاق هایی
می افتد"!
رمض��ان ح��اج مش��هدی ،وکی��ل
دادگستری مدافع زندانیان سیاسی،
که اکنون در آمریکا به سر می برد ،به
رادیو زمانه گفت:
"ریشه این [تجاوز ها] هم برمی گردد
به دورانی که زندانیان و قربانیان بعد
از انقالب ،خصوصا در سال های سیاه
 60و  67ما شاهد چنین تجاوزهایی
در زندان اوین و سایر بازداشتگاه های
بی نام و نشان حکومت بوده ایم که
چگونه دختران ج��وان با توجیهات
ش��رعی مورد تجاوز افراد باالدست
و زندانبان��ان و بازجویان خودش��ان
قرارمی گیرند".
میرحسین موس��وی نیز ،که پس از
بیست سال آزگار سر زیر برف کردن،
کبک مانند ،ناگهان به وسط میدان
"حماسه شکوهمند انتخابات" پرتاب
شد ،گفت:
"اگر این موضوع صحت داشته باشد،
انسان باید سر زیر خاک فرو کند"!
ش��یخ مهدی کروبی ،که صراحت،
شهامت و شجاعتش درخور تحسین

منتشر شد:
جـلدهای
1و2

از  7جلد
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است ،نیز گفت:
"ش��ما فضایی ایجاد ک��رده اید که
کسانی که مورد آزار قرار گرفته اند،
ج��رأت طرح این مباحث را ندارند و
شاید حتی در شرایطی قرار گیرند که
بیایند و بگویند ک��ه در زندان به ما
نماز شب یاد می دادند"!
درخواست س��ازمان عفوبین الملل
هم بی ش��باهت به جوک نبود که
س��ید علی خامنه ای خواس��ت:
از ّ
"برای تحقیق درب��اره گزارش های
منتشرشده درمورد احتمال تجاوز و
شکنجه معترضان انتخاباتی ،کمیته
ای مستقل تشکیل شود"!
ا ّما ،به نظر نگارنده ،همه این کنش و
واکنش ها چیزی جز رهاکردن علّت
و پرداختن
به معلول نیست.
واقعیت مس��لّم این است که همان
طور که محس��ن مخملباف ،که به
دلیل س��ابقه حزب اللهی اش ذات
نظام را خوب می شناسد ،می گوید:
"این مس��أله تازه نیست .سی سال
است که در جمهوری اسالمی چنین
اتفاق هایی می افتد"!
این نیز یک واقعیت انکارناپذیر است
که اکثریت بزرگی از ما در سی سال
گذشته از رخ دادن چنین جنایاتی
مستقیم یا غیرمستقیم آگاه بوده ایم
ضد
ولی بناب��ر خصلتی فرهنگی ،یا ّ
فرهنگی ،ترجیح داده ایم خود را به
ندانس��تن بزنیم تا "سری را که درد
نمی کند دستمال نبندیم"!
ای��ن تجاهل و خود را به ندانس��تن
زدن منحصر به مردم عادی نیست و
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کمتر نه یک کلمه بیشتر"!
درپ��ی آن تجاوز آش��کار
و عمومی ،قانون اساس��ی
حکومت آخون��دی تجاوز به حقوق
انسانی و مدنی را تعمیم داد و نهادینه
کرد.
بندبن��د این قانون ،حت��ی آنچه که
میرحسین موسوی "اصول مغفول"
می نامد ،تجاوز آش��کار ،مس��تمر و
وحش��یانه به ابتدای��ی ترین حقوق
انسانی هستند و به جرأت می توان
گفت هر نوزادی ک��ه در قلمرو این
قانون چشم به جهان می گشاید ،از
همان گهواره به گونه مس��تمر مورد
تجاوزقرار می گیرد!
"اصول مغفول"ی که میرحس��ین
موسوی به آنها اشاره می کند ،اصولی
هستند که بدون
داش��تن ضمانت اجرای��ی از حقوق
مردم سخن می گویند .مانند اصل
 27که می گوید
تظاهرات مسالمت آمیز و بدون سالح
مردم آزاد است.
این اصول ا ّوال غالبا با "به شرط آنکه
ّ
مخل مبانی اس�لام نباش��د" – که
قیدی بی اندازه کشدار و قابل تعبیر
مقید و درواقع بی
و تفسیر است – ّ
خاصی��ت ش��ده ان��د ،و دو دیگر در
ّ
قیاس با اصولی
که ب��ه تعریف س��اختار قدرت می
پردازند ،فاقد ضمان��ت اجرایی بوده
وحکم وزن ش��عر را دارند .به عنوان
نمونه :اگراختیارات ولی مطلقه فقیه،
ذکر شده دراصل  110را در یک کفه
ترازو و همه "اص��ول مغفول" را در
کفه دیگر بگذارید ،کفه ولی فقیه به
نسبت یک تن به یک گرم سنگین
تر است!
س��یدعلی خامنه ای،
ذهنی��ت
در
ّ
حقّانیت او در تجاوز به حقوق انسانی
و مدنی مردم چنان
بدیهی است که زمانی که در خطبه
نماز جمعه  29خرداد می گوید:
"من زیر بارزور نمی روم" براس��تی
می پندارد که پذیرش درخواس��ت
م��ردم و بررس��ی نتیج��ه انتخابات
"زیربارزوررفتن" است!

"اگر صحت داشته باشد!"

س��یدعلی خامن��ه ای – یا
درذهن ّ
هرکس دیگرکه باوج��ود این قانون
اساس��ی به جای او بنش��یند – این
که مردمی پس ازس��ی سال تجاوز

مستمر به حقوق انسانی ومدنی شان،
به تنگ بیاین��د و بخش کوچکی از
آن حق��وق را – آن ه��م دربرابر باج
بزرگی که با حضور  85درصدی خود
در پای صندوق ه��ای رأی داده اند
– مطالبه کنند ،زور گفتن است و
طبیعی می داند که نخواهد زیربارش
برود .درواقع ،زورگفتن دراین نظام،
با پش��توانه "قانون" ،حق انحصاری
ولی مطلقه فقیه است و مردم ،حتی
در عرصه مطالبه ابتدایی ترین حقوق
انسانی ،بهره ای از آن ندارند!
در قوانین مدنی و بازرگانی بیش��تر
کش��ورهای دنیا ،ورشکس��تگان به
تقصیر به مجازات محرومیت موّقت
یا دایم از بخشی از حقوق اجتماعی و
مدنی خود محکوم می شوند.
نظام والیت فقیه بنا بر فتوای صریح
آیت الله خمینی:
"قیمومی��ت ول��ی فقی��ه در حکم
قیمومیت صغار اس��ت"ّ ،
کل مردم،
در ه��ر رتب��ه و مقامی که باش��ند
را صغیر(ک��ه مرتب��ه ای فروت��ر از
"ورشکس��ته به تقصیر" است) می
داند و با قانون اساسی و دیگر قانون
های��ش محرومیت م��ردم ازحقوق
اجتماعی ،انسانی و مدنی را تثبیت و
نهادینه کرده و از حق نباید گذشت
ک��ه این کار را عادالن��ه انجام داده و
هیچ تبعیض و استثنایی قایل نشده
است!
تجاوز در نظ��ام والیت مطلقه فقیه
مانند گذاشتن چیزی بین دو آیینه
موازی است.
در هر ی��ک از جنبه ه��ای زندگی
انسان که نگاه کنید :از لقمه ای که
به دهان می گذارید ،برنامه تلویزیونی
که تماشا می کنید ،فیلمی که می
بینید ،کتابی که می خوانید ،مدرسه
یا دانش��گاهی ک��ه درآن درس می
خوانید یا می دهید ،لباسی که می
پوش��ید تا حتی هوای��ی که تن ّفس
می کنید ،هم��ه جا آثار تجاوزهایی
که کمتر از تجاوز جنس��ی دردناک
نیستند به چشم می خورند.
تج�اوز در نظ�ام تجاوزدرتجاوز
امری عادی است!
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گوناگون...

معجزه
عسل و
دارچین

عسل واژه ای عربی است که در فارسی
به آن " انگبین " می گویند.
گذشتگان آن را مظهر پاکی و خلوص و
نش��انه قدرت می دانستند و در یونان و
روم باستان مظهر برکت ،عشق و زیبایی
ب��ود و مالیات خود را براس��اس آن می
پرداختند.
زنبور برای تهیه عس��ل ،شهد گل های
مختلف را جمع آوری می کند.
جالب اس��ت بدانی��د ب��رای تولید هر
کیلوگرم عس��ل ،زنبور باید  2میلیون
بار روی گل ها بنشیند و شهد آن ها را
جمع آوری کند.
بنابراین تهیه عسل کار بسیار دشواری
اس��ت و هر زنبور عس��ل در طول عمر
 6تا  8هفته ای خود تنها یک قاش��ق
مرباخوری از آن را تهیه میکند.
در کندوی زنبور نوعی عسل هم برای
تغذیه ملکه تهیه می شود که " اکسیر
طول عمر" نامیده می شود.
از آن جا که عس��ل از ش��هد گل های
مختلف تهیه می شود رنگ آن بستگی
ب��ه گیاهی دارد که زنب��ور از آن تغذیه
کرده اس��ت گذشته از آن شرایط آب و
هوای��ی و جغرافیایی نیز در رنگ و بوی
عسل تاثیر دارد.
عسل با وجود شیرین بودن اگر به مقدار
معینی مصرف شود ،برای هر نوع بیماری
از جمله دیابت موثر است.

فایده دارویی عسل و
دارچین :
 قوت قلب :

مخلوطی از عس��ل و
پودر دارچین را

تهیه کنید و به جای مربا روی نان قرار
دهید و به طور منظم در وعده صبحانه
صرف کنید.
اینروشدرکاهشکلسترول،جلوگیری
از ب��روز حمله قلبی ،تنف��س راحت و
تقویت ضربان قلب موثر است .بیماران
مبتال به حمله قلبی نیز با مصرف روزانه
این مخلوط از حمله قلبی بعدی در امان
خواهند بود.
برخی بررس��ی ها روی س��المندان در
آمریکا و کانادا نش��ان داده است ،با باال
رفتن س��ن ش��اهرگ ه��ای حیاتی و
س��یاهرگ ها خاصیت انعطاف پذیری
خ��ود را از دس��ت می دهد .عس��ل و
دارچین به ش��اهرگ ها و سیاهرگ ها
قدرتی تازه می بخشد .
 کاهش التهاب مفصل(آرتریت):

روزانه ،یک وعده صبح و یک وعده شب،
مخلوط��ی از یک فنج��ان آب گرم٢ ،
قاش��ق چای خوری عسل و یک قاشق
چای خوری پودر دارچین مصرف شود.
این مخلوط معجزه گر در صورت مصرف
به طور منظم آرتریت های مزمن را نیز
درمان می کند.
بررس��ی های اخیر روی  ٢٠٠بیماری
که قبل از صرف صبحانه از این مخلوط
استفاده کردند نشان داد ٧٣ ،نفر از آنان
در عرض یک هفته کامال از درد رهایی
پیدا کردن��د و پس از یک ماه بیش��تر
افرادی که ق��ادر به راه رفتن یا حرکت
نبودن��د ،بدون احس��اس هی��چ دردی
توانای��ی راه رفتن و تح��رک خود را به
دست آوردند.
 جلوگیری از ریزش مو:

قبل از دوش گرفتن مخلوطی از مقداری
روغن زیتون داغ ،یک قاشق چای خوری
عسل و یک قاش��ق پودر دارچین را به
مدت  ٥تا  ١٥دقیقه روی سر قرار دهید
و سپس آن را بشویید.
 از بین بردن عفونت مثانه:

 ٢قاشق غذاخوری عسل به همراه یک
قاش��ق چای خوری پودر دارچین را با
مق��داری 2ب ولرم حل کنی��د و آن را
بنوش��ید .این روش باعث می شود که
میکروب های مثانه از بین برود.

 درمان درد دندان:

مخلوطی از یک قاش��ق چای خوری
پودر دارچین و  ٥قاشق چای
خوری عسل تهیه کنید
و روی دندان خراب
بمالید .این عمل
را  ٣بار در
روز
تکرار

کنید
تا درد
تسکین

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

یابد..
 کاهش کلسترول:

 ٢قاشق غذاخوری عسل را با ٣
قاشق چای خوری پودر دارچین
در یک لیوان چای حل کنید و
بنوشید.
این کار میزان کلسترول خون را
به  ١٠درصد کاهش می دهد.
 کمک به درمان
سرماخوردگی:

به م��دت  ٣روز از مخلوط یک
قاش��ق غذاخوری عسل با یک
چهارم قاشق چای خوری پودر
دارچین استفاده کنید .این روش
برای درمان سرفه مزمن و سرماخوردگی
و سینوزیت به کار می رود.
 ناباروری:

برخی برای برطرف کردن این مشکل ،به
مردان توصیه میکنند  ٢قاشق غذاخوری
عس��ل را قبل از خ��واب میل کنند .در
کشورهای چین ،ژاپن و خاوردور که با
مشکل ناباروری مواجه اند ،در طول روز
مخلوطی از مقداری پودر دارچین و یک
دوم قاشق چای خوری عسل را به طور
مرتب روی لثه و داخل دهان خود قرار
می دهند تا مخل��وط حاصل از طریق
بزاق وارد بدن شود.
 درد معده:

مصرف عس��ل و پودر دارچین عالوه بر
درمان درد و نفخ معده ،زخم معده را نیز
درمان می کند.
 تقویت سیستم ایمنی:

اس��تفاده روزانه از عسل و پودر دارچین
سیس��تم ایمنی ب��دن را تقویت کرده
و ب��دن را از حمله باکت��ری و ویروس
محافظت می کند .دانشمندان دریافتند
که عسل دارای مقدار زیادی ویتامین و
آهن است..
مصرف مداوم عسل گلبول های سفید
خ��ون را تقوی��ت می کند ت��ا بتواند با
باکتری ها و بیماری های ویروسی مقابله
کند.
 برطرف کردن سوء هاضمه:

قب��ل از هر وعده غذا ،پ��ودر دارچین را
روی  ٢قاش��ق غذاخوری عسل بریزید
و میل کنید تا از ترش��ح اضافی اس��ید
معده رهایی پیدا کنید زیرا این مخلوط
غذاهای سنگین را به راحتی هضم می
کند.
 جلوگیری از آنفلوآنزا:

ثابت شده است مخلوط عسل و دارچین
دارای م��واد مفید طبیعی اس��ت که از
میکروب های آنفلوآنزا و سرماخوردگی
جلوگیری به عمل می آورد .

 افزایش طول عمر:

مص��رف دائ��م و مرتب عس��ل و پودر
دارچین مانع پیری زودرس می ش��ود.

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

No interest

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

-کابینت،گرانیتوسرامیک-

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

)Tel.: (514
996-2725

مخلوطی از  ٤قاشق چای خوری عسل،
یک قاشق چای خوری پودر دارچین و
 ٣فنجان آب گرم را با هم بجوشانید.
س��پس مخلوط به دست آمده را  ٣الی
 ٤بار در روز به مقدار یک چهارم فنجان
میل کنید .این مخلوط عالوه بر طراوت
بخش��یدن و نرم نگه داشتن پوست از
پیری زودرس نیز جلوگیری می کند.
برطرف کردن جوش صورت:

قبل از خواب مخلوط  ٣قاشق غذاخوری
عسل و  ١قاش��ق چای خوری دارچین
را روی جوش ه��ا قرار دهید و روز بعد
با آب ولرم بشویید .تکرار روزانه این کار
به مدت  ٢هفته ،جوش ها را از بین می
برد.
 کمک به بهبود عفونت های
پوستی:

قرار دادن مخلوطی به مقدار مساوی از
عسل و پودر دارچین روی قسمت های
مختلف پوست ،عفونت های پوستی و
اگزما را نیز درمان می کند.
 از بین بردن خستگی مفرط:

مصرف نصف قاش��ق غذاخوری عسل و
مقداری پودر دارچین در یک لیوان آب
اول صب��ح و بعد از ظهر که بدن با افت
نشاط روبه رو است طی یک هفته نیروی
حیاتی بدن را افزایش می دهد.
 از بین بردن بوی بد دهان:

ش��ما می توانید پس از بیدار ش��دن از
خ��واب با محلولی از یک قاش��ق چای
خوری عس��ل ،مقداری پ��ودر دارچین
و آب گ��رم غرغره کنید تا در طول روز
مشکل بوی بد دهان را نداشته باشید.
 مشکل شنوایی:

مصرف روزانه مقدار مس��اوی از عسل و
پودر دارچین در صبح و ش��ب مشکل
شنوایی را برطرف می کند.
ش��ایان ذکر است ،عسل مورد مصرف
باید خام و پاستوریزه نشده باشد .زیرا که
آنزیم های الزم به هنگام عمل پاستوریزه
به علت حرارت دیدن از بین می رود.
__________________________

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاهرانندگی

نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

_____________________

فارسی

برای این که

ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

Tel.:(514) 937-2888

شکراست!
معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی

>> به ترتیب حروف الفبا

خدا نجار نیست اما در و تخته رو خوب بهم میندازه
خدا وقتی بخواد بده ،نمیپرسه تو کی هستی ؟
خدا وقتی ها میده ،ور ور جماران هم  ،ها میده
خدا همه چیز را به یک بنده نمی ده
خدا همونقدر که بنده بد داره ،بنده خوب هم داره
خدا یه عقل زیاد به تو بده یه پول زیاد بمن
خر ،آخور خود را گم نمی کنه
خراب بشه باغی که کلیدش چوب مو باشه
خر ،ار جل ز اطلس بپوشد خر است
خر است و یک کیله جو
خر از لگد خر ناراحت نمی شه
خر باربر ،به که شیر مردم در
خر به بوسه و پیغام آب نمی خوره
خربزه شیرین مال شغاله
خربزه که خوردی باید پای لرزش هم بشینی
خربزه می خواهی یا هندوانه :
هر دو دانه!
خربیارو باقال بار کن
خر ،پایش یک بار به چاله میره
خرج که از کیسه مهمان بود /
حاتم طایی شدن آسان بود
خر چه داند قیمت نقل و نبات ؟
خر خالی یرقه میره
خر ،خسته  -صاحب خر ،ناراضی
خر خفته جو نمی خوره
خر دیزه است ،به مرگ خودش
راضی است تا ضرر بصاحبش بزنه
خر را با آخور می خوره ،مرده را با گور
خر را جایی می بندند که صاحب خر راضی باشه
خر را که به عروسی می برند،
برای خوشی نیست برای آبکشی است!
خر را گم کرده پی نعلش میگرده
خر ،رو به طویله تند میره
خرس ،تخم می کنه یا بچه ؟
از این دم بریده هر چی بگی برمیاد
خرس در کوه ،بو علی سیناست
خرس شکار نکرده رو پوستشو نفروش
خر سواری را حساب نمی کنه
خر ،سی شاهی  ،پالون دو زار
خر کریم را نعل کردن
خر که جو دید ،کاه نمی خوره
خر ،که علف دید گردن دراز می کنه
خر گچ کش روز جمعه از کوه سنگ میاره
خر لخت راپاالنشو بر نمیدارند
خر ما از کرگی دم نداشت
خر ناخنکی صاحب سلیقه می شود
خروار نمکه ،مثقال هم نمکه
خر وامانده معطل چشه
خروسی را که شغال صبح می بره بگذار سر شب ببره
خر ،همان خره پاالنش عوض شده
خریت ارث نیست بهره خداداده ست
خری که از خری وابمونه باید یال و دمشو برید
خوشبخت آنکه خورد و کِشت،
بدبخت آنکه مرد و هِشت
خواب پاسبان ،چراغ دزده
خنده کردن دل خوش میخواد و گریه کردن سر وچشم
خواهر شوهر ،عقرب زیر فرشه
خواست زیر ابروشو برداره ،چشماشو کور کرد
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو
خوبی لر به آن است که هر چه شب گوید روز نه آن است
خودتو خسته ببین ،رفیقتو مرده
خودشو نمی تونه نگهداره چطور منو نگه می داره ؟
خود گوئی و خود خندی ،عجب مرد هنرمندی
خودم کردم که لعنت بر خودم باد
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بهداشت و خانواده...

نقشپروتئینهای
گیاهی در کاهش
فشارخون

آمینو اسیدهای گیاهی که گلوتامیک اسید
ن��ام دارند در اغل��ب پروتئین های گیاهی
وجود دارند و در ارتباط با کاهش فشار خون
موثر می باشند.
مق��دار کاهش فش��ار خون سیس��تولیک
بعد از مصرف این ن��وع پروتئین 1.5 ،تا 3
درجه گزارش ش��ده و کاهش فش��ار خون
دیاستولیک  1تا  1.6اعالم شده است.
اگر چه این مقدار کاهش به نظر ناچیز می
آید اما باید بدانیم که همین مقدار کاهش
نیز تاثیر به سزایی در ارتقای سالمتی خواهد
داشت.
ب��ا این توضی��ح که کاهش همی��ن مقدار
ناچیز فشار خون باعث کاهش احتمال ابتال
به س��کته تا  6درصد و بیماری قلبی تا 4
درصد می شود .و دقیقا همین مقدار کاهش
احتمال حمله س��کته براب��ر با حفظ جان
 8600نفر از مرگ می باشد.
با این یافته می توان س�لامت میوه جات و
س��بزیجات تازه را بار دیگر تاکید و توصیه
نمود.

عادت های سالم برای
حفظ سالمت
بد نیست میان تمام عادتهای خود عادتهایی
را نیز که هم ساده اند و هم به حفظ سالمت
ما کمک می کنن��د بگنجانیم .این عادتها

بسیار ساده اند و به راحتی می توانید خود را
به آنها عادت بدهید و بعد از مدتی اثر مفید
آنها را در حفظ سالمت خود شاهد باشید.
برخی از این عادات عبارتند از:
 صبح خود را با یک نوش��یدنی لذت
بخش و دلخواه مثل شیرگرم ،چای و یا تنها
آب جوش شروع کنید.
 خ��وردن یک صبحانه رژیمی حاوی
فیب��ر و پروتئین کافی م��ی تواند بهترین
منبع انرژی زا برای ادامه فعالیت های روزانه
باشد.
 پیش از ظهر و بعد از ظهر از خوراکی
سبک استفاده کنید .بهتر است که در این
وعده ها بیشتر از میوه ها و سبزیجات تازه
بخورید.
 در وعده غذایی ناهار مواد سرش��ار از
فیبر ،غذاهای آبکی و کم پروتئین استفاده
کنید .خوردن ساالد در هر روز عادت بسیار
صحیح و مفیدی است که به حفظ جوانی و
نشاط کمک می کند.
 حتما در برنامه غذایی هفتگی خوردن
یک نوع غذای دریایی به خصوص ماهی را
در نظر بگیرید.
 بیش��تر سعی کنید غذای مصرفی را
خودتان طبخ کنید .با این کار هم از کیفیت
ترکیبات غذا مطمئن خواهید بود و هم با
توجه به نیاز بدن می توانید مواد مختلف را
استفادهکنید.
 7 ت��ا  9س��اعت خواب را هر ش��ب
برای خود تنظیم کنید .شاید باور نکنید ولی
خواب کافی یک��ی از عوامل اصلی کاهش
وزن است.
 هر روز به مدت  30دقیقه پیاده روی
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کنی��د و  4تا 5
مرتبه در هفته
ب��ه م��دت 20
دقیقه ورزش پر
تحرک��ی انجام
دهید.
 هم��راه
وعدههایغذایی
و در ط��ول روز
آب بنوشید.

آینده
كودكان
در گرو رفتار صحیح
والدین با آنها است
تربیت مهمترین مس��ئولیت پ��در و مادر
نسبت به فرزند است كه آینده كودك در گرو
رفتار صحیح والدین و نش��ان دادن عكس
العملهای مناسب در موقعیتهای خاص
است.
والدین می توانند با پر بار كردن فعالیتهای
روزم��ره كودكان در خانه و آموزش آنان در
س��نین مختلف ،موجب رشد شخصیت و
تواناییهای فرزندانشان شوند.
نیاز نوجوان به اعتماد كردن به س��ایرین و
محیط اطرافش افزایش مییابد و قصد دارد
با كسب تواناییها و شایستگیهای مختلف
بر آن تسلط یابد كه ویژگی مهم این دوره
احساس خود مختاری است.
در عین حس��اس ب��ودن تربیت صحیح با
عمل به چند نكته میتوان با موفقیت بدان
رسید كه والدین موفق باید فرزندانشان را به
گونهای ترغیب كنند كه از درون احساس
خوبی نسبت به خود داشته باشند و اعتماد
به نفسش��ان تقویت شود و احساس كنند

مصرف مكرر لیموترش و آبلیمو
برای دیابتیها مضر است

مورد عالقه آنها هستند.
اگر فرزندان توس��ط ما در چنین شرایطی
قرار گیرند دیگر برآورده نشدن نیاز به قدرت
یا محبت ،آنها را به سمت انحراف نمیكشد
و اگر به كودكان ما كمك میكند كه حس
بهتری نسبت به خود پیدا كنند و احساس
امنیتكنند.
اگر این راه را شما نشانشان ندهید خودشان
راههای نامناسبی برای كسب احساس قدرت
پیدا میكنند باید از آنها مشورت بخواهید و
به آنها اجازه انتخاب بدهید كه نتایج طبیعی
كارها را تجربه كنند.

موفقیت زود هنگام در
مدرسه مانع اعتیاد
نوجوانان به مواد مخدر
تحقیقات نشان می دهد بزرگساالنی كه در
مدرسه موفق بوده اند كمتر به سیگار كشیدن،
مصرف مشروبات الكلی یا مواد مخدر تمایل
پیدا می كنند.
زمان��ی كه فرص��ت مصرف این گون��ه مواد

لیموترش و آب لیمو دارای
مواد قندی است كه
مصرف مك�رر این
مواد به هیچ عنوان
ب�ه اف�راد دیابتی
توصیهنمیشود.
با توج�ه به گرم�ی هوا
و ش�رایط آب و هوای�ی،
مصرف مك�رر لیموترش و
آبلیمو حتی به عنوان چاش�نی غذا نیز
برای افراد دیابتی مضر است.
مصرف جزئی این مواد به صورت موردی و
فصلی برای این بیماران مشكلی ندارد.
بیم�اران دیابت�ی میتوانن�د از س�ایر
فرآوردههای لیمو همچون پودر گرده لیمو
با رعایت تعادل به عنوان چاشنی غذا و از
خاكشیر ،چای و س�ایر مایعات به عنوان
جایگزین شربت آبلیمو استفاده كنند.

فراهم می گ��ردد دانش آموزانی كه وضعیت
مطلوبتری در مدرسه داشته اند كمتر درگیر
این مسایل می گردند.
محققانمعتقدندموفقیتوشكستتحصیلی
افراد در بیشتر بزرگساالن زمانی خود را نشان
می دهد كه دانش آموز كالس هش��تم را به
پایان برده است یعنی درست همان زمانی كه
فرد نسبت به مصرف مواد تمایل می یابد.
ای��ن گزارش می افزاید :معدل فرد در كالس
هشتم ارتباط نزدیكی با سیگار كشیدن در آن
زمان و در آینده دارد.

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول
 افقی:

 افقی:

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



عمودی:

s d k

u

u o



عمودی:

MOVING
کلیهامورحملونقل
 در مونرتیال 
به بهای مناسب
سرویس عایل

(514) 704-7358
saeedapr-june09
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کانادا

پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

(کبک)

گردآوری و ترجمه از:

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

وجود نقطه های سیاه
و لک های دیگر
در میدان دید
وجود نقطه های سیاه یا نورانی که در میدان
دید دیده می ش��وند و مش��کل بینائی تولید
می کنند  Scotomesنامیده می شوند.
چهار نوع اس��کوتوم وجود دارد که هر کدام
میتواند توس��ط ی��ک یا هر دو چش��م دیده
شود

 )1اسکوتوم مرکزی
 لکه سیاه

 از دس��ت دادن بینائی در قسمت مرکزی
می��دان دی��د و کن��اره های لک��ه دیده می
شوند.

 )2نیمه دیدن

 از دست دادن بینائی در نیمه میدان دید
(سمت چپ یا سمت راست) و ندرتا قسمت
باالئ��ی ی��ا پائینی میدان دی��د .دید مرکزی
اشکال ندارد

 )3لکه های متحرک

 دیدن نقطه های سیاه
 با هر حرکت چش��م یا سر لکه ها حرکت
می کنند (پرواز مگس)
 بیشتر اشخاص ممکن است یکروز مبتال
شوند ،به هیچ وجه خطرناک و نگران کننده
نیست.

 )4نوع درخشنده

 دیده ش��دن لکه های درخشنده و خیره
کننده مانند فلش دوربین عکاسی
 مدت  20تا  40دقیقه دیده میشود
 میتواند همراه با سردرد باشد

علل:

نوع مرکزی
 تحلیل رفتن مرکز ش��بکیه بر اثر خشک
ش��دن آن بر اثر پیری و معموال اشخاص 60
سال به باال دچار شده بینائی بتدریج از بین
می��رود .بیماری میتواند ارثی باش��د یا بر اثر
بدی گردش خون در شبکیه چشم و یا تابش
بیش از حد نور خورشید
 صدم��ه ناگهانی عصب بینائ��ی ،میتواند
ب��ر اثر یک عفونت ویروس��ی ،ی��ک بیماری
انفالمات��وار ،ارثی و یا بر اثر اس��کلروز پالکی
باش��د .معموال اشخاص در حدود  30سالگی
دچار شده و فقط به یک چشم صدمه زده و
همراه با درد می باشد.

نیمه دیدن
 سکته مغزی هر دو چشم صدمه می بیند
(مانند همدیگ��ر) ،دخانیات ،بیم��اری قند،
فشار خون باال ،مقدار کلسترول باال و سابقه
فامیل��ی بیماریهای قلب��ی عروقی که عوامل
تولید سکته مغزی هستند.
 صدم��ه های ع��روق عص��ب بینائی و یا
ش��بکیه چش��م (لخته خون��ی « ترومبوز»
چشمی) در این حالت فقط یک چشم صدمه

22 PAYVAND: Vol. 16  No.916  Sept. 01, 2009

کامی منفرد

می بیند.

نوع دیدن اجسام متحرک
 جدا شدن قسمتی از جسم ژالتینی
داخل چش��م بر اثر باال رفتن س��ن،
نزدی��ک بینی ش��دید ،عمل جراحی
چش��می (آب مروارید «کاتاراکت»)،
ضرب��ه به جمجمه و س��ابقه فامیلی به
بیماری شبکیه
 اگر پس از ی��ک ضربه یا صدمه
بیماری
اثر
بر
چش��م
داخلی
 خون ریزی
به س��ر و یا چشم نقطه های سیاه می بینید
باال
خون
قند ،فشار
که بالفاصله به بیمارس��تانی که بخش چشم
پزشکی دارد مراجعه کنید زیرا ممکن است
نوع درخشنده
که شبکیه صدمه دیده باشد.
سال)
60
از
کمتر
افراد
نزد
 میگرن (در
 دیابتیک هس��تند و ناگه��ان نقطه های
اثر
بر
جمجم��ه
در
خ��ون
گردش
 ب��دی
س��یاه پدیدار میش��وند بالفاصله به چش��م
باالی
مقدار
و
ب��اال
خون
فش��ار
قند،
بیماری
پزشک مراجعه کنید زیرا ممکن است دچار
باال
به
سال
60
افراد
در
خون
در
کلس��ترول
خونریزی داخل چشمی شده باشید.
دیده میشود.
 نقطه های تابنده ب��ه مدت چند ثانیه تا
در
ژالتینی،
جس��م
از
قس��متی
جدا ش��دن
چند ساعت دیده میشوند.
می
طول
لحظه
یک
نورانی
فلش
ای��ن حالت
 نقطه های سیاه متحرک می بیند
کشد.
پزشک چشم ها را معاینه کرده وضع بینائی
و حال��ت خارجی چش��م و ب��ه کمک چراغ
مخص��وص داخل چش��م را معاین��ه کرده و
چند راهنمائی
نش��ان دادن حروف الفبا قدرت بینائی را می
 چک آپ
اگر  40س��ال به باال دارید سالی یکبار چک سنجد با اس��تفاده از نقاط درخشان ثابت یا
آپ کامل انجام دهید تا مطمئن باشید دچار متحرک میدان دید را مطالعه کرده و همین
بیم��اری های قلب��ی عروقی نباش��ید و اگر طور میخواهد بداند که چه نوع «اس��کوتوم»
هس��تید تحت کنترل باش��د ،زیرا آنها باعث وجود دارد.
همچنین در بیش��تر مواقع از داروهای گشاد
بیماریهای چشمی می شوند.
کننده مردمک چش��م برای دیدن شبکیه و
عصب چش��می استفاده می کند .این داروها
 کنترل بیماری قند
اگر دچار بیماری قند هس��تید باید هر ساله (قط��ره) باع��ث اش��کال در خ��وب دیدن و
امتحانات چش��م پزش��کی را انجام دهید تا حساسیت به نور بمدت  5-4ساعت میشوند
مطمئن باش��ید ش��بکیه چشم ش��ما صدمه بنابر این بهتر اس��ت با یک همراه به پزشک
ندیده ،زیرا صدمه به آن باعث دیدن اجسام مراجعه کرد و در این مدت عینک دودی زده
و رانندگی نکرد.
متحرک میشود.
 عینک های ضد آفتاب (دودی)

اشعه ماورا بنفش (اولترا ویولی) نور خورشید
ب��ه ش��بکیه صدم��ه میزند و پ��س از مدت
طوالنی میتواند باعث خراب ش��دن ش��بکیه
شود و عینک دودی باعث محافظت چشم از
اثرات آن میشود.
 ذره بین

برای کند کردن خرابی ش��بکیه اس��تفاده از
ذره بین کمک میکند که بهتر ببینید و فشار
به چشم وارد نشود.
 آنتی اکسیدان ها

عادت ک��ردن به خوردن س��بزی ها و میوه
ها و غذاهائی که آنتی آکس��یدان زیاد دارند
یعنی ویتامین ه��ای  A,C,Eو روی ()Zinc
همچنین بتاکاروتن (و آنتی اکس��یدان هایی
که بفروش میرسند) میتوانند بعضی از عوامل
پیری را در شبکیه به عقب بیاندازند.
 مصرف سیگار

سیگار نکشید.
مصرف دخانی��ات یک عامل ش��روع کننده
بسیاری از بیماریهای نابینا کننده بعد از یک
لخته خون چشمی و یا مغزی است.

>> چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم

>> حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

درمان

>> نوع مرکزی
 خرابی و حتلیل رفنت شبکیه

هیچ نوع درمان وج��ود ندارد ولی در بعضی
مواقع میشود با لیزر جراحی کرد.
 عصب چشمی دچار شده

داروهای ضد درد داده میشود .عصب ترمیم
ش��ده و احتیاج به درمان ن��دارد و عوارضی
بجا نمی گذارد .اگر هر دو چشم با هم مبتال
شده باشد پزش��ک میتواند با کورتیزون آنها
را درمان کند.
 نوع نیمه دیدن (نیمه بینی)

سکته مغزی با صدمه عصب چشمی .پزشک
برای مدت طوالنی یک قرص آس��پیرین در
روز و درمان های داروئی مخصوص همراه با
آن تجویز میکند.

>> نوع اجسام متحرک
جدا شدن قس��متی از جسم ژالتینی داخل
چشم
هیچ نوع درمان خاصی وجود ندارد.
 خونریزی داخل چشمی بر اثر بیماری قند

پزشک متخصص میتواند از جراحی استفاده
کند و قس��مت جدا ش��ده لک ش��ده بر اثر
خونریزی را ب��ردارد و یا از لیزر برای از بین
بردن مویرگهای مس��ئول خونریزی استفاده
کند .اگر قس��مت جدا شده تولید پاره
گی در ش��بکیه نموده میشود با لیزر
درمان کرد.

>> نوع درخشنده

 میگرن

درم��ان برای همه یک نوع نیس��ت و
پزش��ک شما درمان مخصوص به شما
را تجویز می کند.
 بدی گردش خون مغزی

پزشک شما آس��پیرین (مخصوص که
در روده باز میش��ود و مع��ده را اذیت
نمی کند) به مدت طوالنی تجویز می
کند.
همیشه شاد و همیشه خوش
باشید

خود را برای
آزمایش تابعیت
آماده منایید

از این شماره تا شش نوبت مجموعه
ای را ک��ه از وب س��ایت تابعی��ت و
مهاجرت کانادا و چند منبع اینترنتی
دیگر جمع آوری و ترجمه نموده ایم
را به عزیزانی که جهت امتحان تابعیت
از نظر زبانی با مشکالتی روبرو هستند
تقدیم می کنیم و امیدواریم که مورد
استفاده این گروه از هموطنان محترم
قرار بگی��رد ،در ضمن این اطالعاتی
اس��ت که هر فرد کانادایی باید از آن
آگاهی داشته باشد.
• بومی�ان کان�ادا چ�ه کس�انی
هستند؟
آنها افرادی هستند که از هزاران سال
قبل در این سرزمین زندگی می کرده
اند و در اکثر نقاط این دیار می زیسته
اند.
• سه گروه عمده بومیان در کانادا
که بودند؟
METIS‘ INUITS ‘FIRST
 NATIONو آنه��ا از اولی��ن اقوام
بومی بودند که از ش��مال شرق آسیا
به آالس��کا و بعد به کان��ادا آمده اند.
اینوویت ها از قبایل قومی مهاجر می
باشند که در هر گوش��ه ای از کانادا
سکونتیافتند.
متیس ها از اخت�لاط اینوویت ها با
فرانسوی ها و گاهی با انگلیسی ها به
وجود آمده اند.
• بومی�ان در کدام نق�اط کانادا
زندگی می کردند؟
معموال در هر سرزمین زراعتی که می
ش��د زراعت کرد یا در هر محلی که
شکار به دست می آمد‘ آنها دور هم
جمع ش��ده و مکانی را برای زیستن
آماده می کردند.
• بومیان برای معیش�ت زندگی
خود بیش�تر ب�ه چ�ه چیزهائی
متکیبودند؟
معموال قبایلی که در سواحل شرقی
بودند ،ماهیگیری و ش��کار میکردند
و آنه��ا ک��ه در «پ��ه ره ری» زندگی
میکردند ،به شکار بوفالو می رفتند و
گله بوفالو داشتند و از گوشت و شیر
این حیوان اس��تفاده می نمودند و از
پوستش لباس درست می کردند و در
ضمن از بوفالو به عنوان وسیله حمل
و نقل نیز استفاده می نمودند و آنها
معموال در کنار رودخانه ها زندگی می
کردند و در صورت امکان زراعت می
کردند.
• متی�س ه�ا از چ�ه ن�ژادی
هستند؟
بع��د از ورود مهاجرین فرانس��وی به
کانادا تعدادی از آنها با بومیان ازدواج
نمودند که نس��ل متیس ها به وجود
آمد.
• اروپائی�ان قدی�م ب�ا قبای�ل
متی�س در چه صنایعی همکاری
داشتند؟
اروپائیان معم��وال در تولید و تجارت
پوست با متیس ها همکاری داشتند
.
• در سرزمین های شمال غربی
ک�دام گ�روه از بومی�ان اکثریت
داشتند؟
اولین گروهی که به س��رزمین های
ش��مال غربی پای گذاشتند بومیان
اینوویت بودند.

• چرا بومی�ان کانادا طالب
خودمختاری می باشند؟
برای اینکه س��عی در ای��ن دارند که
فرهنگ منحصر به فرد و زبان خود را
محفوظ نگه دارند.
• چرا اولین کاش�فان اروپائی به
سواحل آتالنتیک آمدند؟
آنها هدف داش��تند تا سرزمین های
جدیدی کش��ف کنند تا بتوانند در
س��واحلش ماهیگی��ری کنن��د و با
مردمش معامالت کاال انجام دهند.
• آکادی ه�ا  ACADIANSکه
بودند؟
فرانس��ویان ش��رق کانادا را آکادی و
ساکنان آنجا را آکادین می گفتند.
• کدامین سه صنعت به مهاجرین
اولی�ه کمک نم�ود ت�ا در منطقه
آتالنتیک بتوانند ش�هرک سازی
نمایند؟
صنایع ماهیگیری ،کشاورزی و کشتی
سازی ،سه صنعتی بود که به مهاجرین
اولیه کمک فراوان نمود.

• لویالیس�ت ه�ا چه کس�انی
بودند؟
تعدادی از انگلیسی ها ی مقیم آمریکا
که عالقه نداشتند در آنجا زندگی کنند
به ناچار به کانادا سفر نمودند و عنوان
لویالیست ها را دریافت نمودند.
• لویالیس�ت ها در چه زمانی به
کانادا آمدند؟
آنه��ا در دو دهه آخ��ر قرن هجدهم
به ناچ��ار از آمریکا به کانادا مهاجرت
نمودند.
• مهاجرین فرانسوی از چه زمانی
ش�هرک های خود را در س�واحل
رودخانه سنت لورنس ساختند؟

FLEUVE SAINT-LAURENT

آنها در دهه های اوایل قرن هفدهم به
کناره های رود سنت لورنس آمدند و
به شهرک سازی پرداختند.

• س�اکنان اولی�ه اروپائی کانادا
بیش�تر به چه صنایعی مش�غول
بودند؟
در آن دوران کال تج��ارت پوس��ت و
کشاورزی بیشترین مشغله اروپائیان
اولیه بود.

• کدام تجارت در سراس�ر کانادا
رونق داشت؟
تجارت پوس��ت در مدت زمان 300
سال بیش��ترین اهمیت اقتصادی را
دارا بود.
• در آن دوران برای ایجاد نظام داد
و ستد بازرگانی ،سوداگران پوست
بومی و اروپائ�ی ،از چه راهی برای
حمل و نقل استفاده می کردند؟
آنه��ا راه های مختلف��ی را از طریق
رودخان��ه ها و دریا ه��ا می یافتند و
جهت حمل و نق��ل بازرگانی خود از
قایق و کشتی های مختلف استفاده
می نمودند.

• س�رزمین های ش�مالی تا چه
مدتی در اختیار ش�رکت خلیج
هودسن بود؟

HUDSON GULF COMPANY

شرکت خلیج هودس��ن حدود 200
سال کنترل سرزمین های شمالی را
در اختیار داشتند.

• ش�رکت خلیج هودس�ن چه
تجارتی را در کنترل داشت؟
پررون��ق ترین تج��ارت در آن زمان
تجارت پوست بود که شرکت خلیج
هودسن از کمپانی های بزرگ در این
تجارت بود.
• چه زمانی نخستین سوداگران
معادن به یوکان وارد شدند؟
اولی��ن س��وداگران معادن در س��ال
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زنان...

به بهانهی
خیزش
تری ماه:

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

زنان زندانی و
کیفرخواستیعلیه
تاریخ بیداری
ایرانیان
نوشین احمدی خراسانی
مدرسهفمینیستی:
نمی خواه��م از «ژیال بنی یعق��وب» بگویم که چگونه
او را ش��بانه به همراه همسرش (بهمن احمدی امویی)
از خان��ه به زندان افکندند و بیش از  50روز اس��ت که
ناامید از آزادی شان روز را شب می کنیم .ژیالیی که در
سرزمینی که روز خبرنگار را جشن می گیرند ،گویا جرم
اش روزنامه نویسی با دیدگاهی جنسیتی و برابری خواه و
اعتقاد به روش های صلح آمیز برای «تغییر» است.
نمی خواهم از «هاله سحابی» بگویم که پرسش غمناک
هر ش��ب من و ما این است که چگونه زنی  54ساله که
سرش به ضرب باتوم شکافته و با وجود بیماری دیابت در
زندان هایی که هر روز خبرهای دهشتناک از درون آن
می شنویم ،می تواند دوام آورد .هاله سحابی زنی با ایمان
که گویا جرم اش جس��تجوگری در متون مقدس برای
دستیابی به روزنه هایی از برابری انسانها است.
نمی خواهم از «شیوا نظرآهاری» بگویم که مادرش هر
دوش��نبه بی تاب و دلتنگ به در زندان اوین می رود تا
شاید به او هم اجازه مالقاتی بدهند اما هربار با لحنی سرد
و عبوس روبرو می شود« :شیوا ممنوع مالقات است» ،و
مادر رنجدیده شیوا ناامید و درهم شکسته با جگری آتش
گرفته از این همه بی مهری به خانه باز می گردد .به خانه
ای که جای خالی ش��یوا قلب هر م��ادری را به درد می
آورد .شیوا نظرآهاری که شور و اشتیاق جوانی اش برای
کس��ب عدالت او را به دنبال کودکانی بی پناه تا اعماق
شهر بی قواره تهران برده است.
نمی خواهم از «کاوه مظفری» بگویم که چگونه او را به
خاطر احساس مسئولیتی که نسبت به مادر همسرش
داشته و گویا این احس��اس مسئولیت را «بی موقع» و
در روز  18تیر بروز داده و به همین س��بب در خیابان،
ش��کارش کرده اند  .مرد جوانی که به عدالت جنسیتی
باوری عمیق دارد و س��عی می کند برابری خواهی را در
جامعه مردساالر ایران متبلور سازد.
نمی خواهم از گروه پرشمار مردان برابری خواهی همچون
«بهمن احمدی امویی»« ،کیوان صمیمی»« ،عبدالفتاح
س��لطانی»« ،مس��عود باس��تانی»« ،احمد زیدآبادی»،
«محمدعلی دادخواه» و یا «عبدالله مومنی» و ...که امروز
در زندان و تحت فشار بسر می برند سخن بگویم ،مردانی
که س��عی می کنند برخالف فرهنگ مردساالر مسلط
بر جامعه رفتار کنند .به راستی سخن گفتن از فرزندان
عبدالله مومنی دردناک است هنگامی که می شنویم آن
ها از پس هفته ها بی خبری وقتی باالخره اجازه مالقات
با پدرشان را می یابند ،از دیدن چهره تخریب شده پدر،
به وحشت می افتند و از ته دل گریه می کنند.
نمی خواهم از مهسا امرآبادی بگویم که چگونه مادرش
را تهدید می کنند که چرا «ش��ایعه کرده که دخترش
باردار است» چون می دانم این هم بهانه ای است برای
آن که خانواده مهسا را مانند دیگر خانواده های زندانیان
سیاسی ،به سکوت وادارند .به راستی چه فرقی می کند
که مهسای جوان کودکی در رحم داشته باشد یا نداشته
باشد .مهم «واقعیت» یا «شایعه» بارداری مهسا نیست،
مهم آن است که این خانواده ها به هر بهانه و به هر دلیلی
همراه با فرزندان ش��ان تهدید می شوند و رنج می برند.
آنان را با بهانه و بی بهانه می ترسانند و رنج می دهند تا
البد هنگامی که فرزندان شان از زندان بیرون می آیند
به جای «کنترلی بیرونی» به «کنترلی درون خانوادگی»
گرفتار شوند.
از صده��ا و صدها زندانی دیگر هم نمی خواهم س��خن
بگویم که «آیا مقابل دوربین صدا و س��یما علیه عقاید
انسانی خود اعتراف می کنند یا نمی کنند» (به راستی
چه اهمیتی دارد که فیلم ها و نمایشنامه ها ،آخرش چه
می شود!)

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  13سپتامبر

 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----به همه شما خوشامد میگوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

«سعیده کردی
نژاد»
می خواهم از «سعیده
کردی نژاد» بگویم ،دختر جوان
گمنامی که حتا عکسی از او وجود ندارد
با
که الاقل بتوانم تصویر چهره واقعی او را کمی
تصاویر ذهنی ام عجین سازم .با سعیده کردی نژاد مانند
ده ها زن زندانی نام ناآش��نا ،آشنایی ندارم اما به سبک
و س��یاق ژیال بنی یعقوب می خواهم از او سخن بگویم
چون می دانم که اگر بر دس��ت و پای ژیال بنی یعقوب
زنجیر نبود حتما او نیز به پرداختن و گفتن از «دوست
و آش��ناها» اکتفا نمی کرد و ب��ه دنبال «افراد غریبه» و
گمنامی که هیچ حامی و آشنایی در پایتخت ندارند می
گشت تا وظیفه روزنامه نگاری و تعهد اجتماعی اش را
انجام دهد..
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بسیار و تحمل هزار قسم تحقیر و داغ و تهمت ،مدارس
دخترانه را در جامعه ما بنیاد گذاشتند (و این کار بزرگ را
با شیوه های مسالمت آمیز و نرم و به اصطالح «مخملی»
انجام دادند) ،رویای ش��ان آن بوده که روزی «س��عیده
کردی نژادها» از اعماق منطقه ای س��وخته و محروم و
به رغم موانع رنگارنگ فرهنگی و عرفی ،بتوانند روی پای
خود بایستند ،قامت راست کنند و به تحصیالت عالیه
برسند و آنقدر آگاه و بالغ شوند که بخواهند در «تغییر
مس��المت آمیزسرنوشت خود و جامعه شان» مشارکت
جویند.

از س��عیده کردی نژاد هیچ ش��ناختی ندارم اما با اندک
اطالعاتی که پس از یک ماه و نیم که از بازداش��ت او در فکر می کنم «آقایان تیم کیفرخواست نویس امروز» که
زندان اوین می گذرد متوجه شده ام که او از شهرستانی در مقابل دوربین صدا و سیما ،مغرورند که دادگاه های
دور و از اعم��اق منطقه ای تفته و س��وزان می آید که یکصد نفری از متهمان مدافع تغییر را برگزار می کنند
فرهنگ پدرس��االری و «قتل های ناموسی» در آن جا اگر در زمان بی بی خانم اس��ترآبادی حاضر بودند ،البد
بیداد می کند ،و از همین روست که نمی توانم از فکرش بی بی خانم و طوبا خانم و ...را هم به جرم «انقالب نرم
خالصی بیابم .چراکه این دختر جوان در تصاویر ذهنی مخملی» متهم می کردند چون می دانیم که در آن ایام
ام به نماد همه دختران جوان شهرستانی تبدیل شده که آنها و تاج السلطنه ها و برخی دیگر از زنان تحول خواه،
البد از هزار توی مناسبات خشن پدرساالر جامعه ،خود از قضا کتاب های خواهران خود را که در «جهان غرب»
را اندکی باال کشیده اند.
نوش��ته شده بود می خواندند .گروهی از آنان که مبارزه
برای تغییر را موضوعی مشترک میان همه زنان عالم می
شنیده ام سعیده دانشجوی فوق لیسانس رشته اقتصاد دانستند حتا به زنان مبارز انگلیسی تلگراف می زدند و
در تهران اس��ت ک��ه از زاهدان آم��ده و در میان حجم خواهان پشتیبانی آنها از میارزات خود در مقابل استبداد
وظایف تحصیلی اش ،شیطنتی کرده و به
حاکم ب��ر ایران
می شدند.
امید روزها و سال های بهتر برای کشورش ،آقایان تیم کیفرخواست نویس!
به همراه دیگر دختران جوان همچون «زویا
حسنی» (که گویی امروز در زندان است اما
ه��ر ب��ار ک��ه
هیچ اطالعی از او در دست نیست) به ستاد  88حامیان کیفرخواست متهمان وقایع بعد از انتخابات را می خوانم
میرحسین موسوی پیوسته است ،جایی که البد عقاید براساس اتهامات ارائه شده در آن ،بیشتر متقاعد می شوم
اصالح طلبانه و روسری گل گلی «زهرا رهنورد» برایش که مردم س��رزمین مان بیش از صد و پنجاه سال است
یادآور طراوت و تغییر بوده اس��ت .این ،همه آن چیزی که دارند «انقالب مخملی» می کنند .به این دلیل ساده
اس��ت که از او می دانم البد قلب مهربان سعیده و قلب که تاریخ تمدن بش��ر بر اس��اس ارتباط فکری و مراوده
هم��ه دختران جوانی همچون او به اندک هوای تازه ای های فرهنگی و تجربی انس��ان ها در سراس��ر جهان به
خوش و خرم بوده است ،شادمان از اندک حضورشان در وجود آمده و به ش��کوفایی رسیده است .برخالف تصور
عرصه ای که همواره مردانه و متعلق به بزرگان و قدرت کیفرخواست نویس��ان دادگاه انقالب ،ارتباط با فرهنگ
مداران است.
«بیگان��ه» و دیگ��ر تمدن ها اتفاقا باعث رش��د و تعالی
فرهنگ ها در همه کشورها بوده است.
احتماال سعیده به مانند هر انس��ان آزاده ای ،تصویری
غرورآمیز از چنین جس��ارتی داش��ته اما در یک چشم احتم��ال می دهم ک��ه اگر «آقایان تیم کیفرخواس��ت
بره��م زدن او را همراه با یک دنیا آرزو و نش��اط اش در نویس امروز» در زمان مشروطیت می زیستند ،به جای
قوطی کوچک و تنگ اوین گرفتار کرده اند .سعیده ای «تویتر»« ،فیس بوک» و «گوگل» و اینترنت ،البد دستگاه
که البد با گذر از آن همه تنگناها و ممانعت هایی که از «تلگراف» را متهم به «کمک رسانی به انقالب مخملی»
س��وی محله و شهر و دیار (و مردان خانواده اش) داشته در ایران می کردند و به جای «انگلیس» ،البد ترکیه (که
و توانسته برخالف «داغ سرنوشتی که بر پیشانی اش» آن زمان محل انتشار روزنامه های مشروطه خواهان بود)
خورده است به جلو ،به سوی آینده حرکت کند ،این دفعه متهم به دخالت در امور داخلی کشور می شد.
اما با «پدری» بزرگ تر و خشن تر روبرو شده تا «دختر
جوان» را به سرنوشت محتوم و موروثی اش ،بازگرداند و از محتوای مغلوط متن کیفرخواست متوجه می شویم
این کار را با داغ و درفش و زندان انجام داده اند.
که «پارلمان» و «مجلس شورای اسالمی» و تفکیک قوا
در ایران امروز ،دستامد «انقالب مخملی» پیشینیان مان
شنیده ام ،مادر سعیده از پس هزینه سفر به تهران برنمی بوده اس��ت و «دانشگاه و مدرس��ه ای» که امروز همین
آید و نمی تواند چنین هزینه سنگینی را به سبد خانواده آقایان «تیم کیفرخواست نویس» از آن جا مدرک گرفته
تحمی��ل کند چون اندک امیدی هم ندارد که بتواند در اند ،حاصل «انقالب مخملی» پیشکسوت هایی همچون
پایتخت دخترش را مالقات کند .از همین روست که این رشدیه ها ،بی بی خانم ها ،طوبا آزموده ها ،دولت آبادی
مادر غیرپایتخت نشین هر روز فقط اشک می ریزد و از ها و ...بوده است.
سینه پر غصه اش آه بر می کشد.
اما پرسش��ی که در این میانه برایم بی پاسخ مانده این
است که چگونه کسانی که به یُمن انقالب های مخملی
شیوه نرم و مخملی مادربزرگ ها
پدر بزرگ ها و مادربزرگ هایشان در طول صد و پنجاه
من به عکس س��عیده ،به تمام عم��ر در پایتخت ایران سال گذشته ،هم اکنون «نماینده مجلس» ،مصدر پست
زندگ��ی کرده ام و به موهبت پایتخت نش��ینی ،بخش های دولتی ،یا «رییس دانش��گاه» و نظایر این موقعیت
کوچکی از آرزوهایم را توانس��ته ام در اندک فضای گل ها ش��ده اند و از دس��تاوردهای «انقالب های مخملی»
و گشاد این ش��هر بزرگ جوالن بدهم ،پس نمی توانم پیشین ،این گونه بی مهابا بهره می برند ،امروز با «انقالب
سختی ها و رنج دستیابی این دختر شجاع و با استقامت مخملی» (بخوانید پیش��رفت) در محدوده ای که نمی
را تا رس��یدن به این موقعیت ،به راس��تی درک و لمس پسندند و با سلیقه شان منطبق نیست با چنین خشونت
کنم اما می توانم بفهمم که حضور دخترانی جوان مانند و قس��اوتی مقابله می کنند؟ خشونت هایی گاه چنان
س��عیده که در مناطق پیرامونی و محروم کشور ـ و بی شنیع و غیر اخالقی که شنیدن اخبار آن قلب هر انسانی
نصیب از امکانات موجود در پایتخت این جهان ایرانی ـ را به درد می آورد.
زندگی کرده اند اما آگاهی و تعهد اجتماعی خود را این
چنی��ن ارتقاء داده اند برای جنبش زنان چقدر غنیمت جالب اس��ت که همین خشونت عنان گسیخته و رفتار
است و افتخارآفرین.
سرکوبگرانه و تعرض های جنسی نسبت به زندانیان و
روش های اعتراف گیری را با در اختیار گرفتن پیشرفته
در عین حال این را نیز می دانم که صد سال است زنان تری��ن تکنیک ه��ا و «ابزارهای امنیت��ی جهان غرب»
پیشرو این مرز و بوم رنج و محنت کشیده ،و همچنان (بیگانگان) انجام می دهند.
دارند هزینه می پردازند تا نوه ها و نتیجه هایش��ان
یعنی همین «سعیده کردی نژادها» بتوانند به داغ به راستی آیا این کیفرخواست که علیه میلیون ها ایرانی
لعنت خورده بر پیشانی خود ،پشت کنند و فراتر از معترض به نتایج انتخابات تدوین شده ،و در دادگاه های
«سرنوشت محتوم» حرکت کنند و آرزوی مشارکت فاقد وکیل و هیئت منصفه ،قرائت می شود کیفرخواستی
در سرنوشت خود را در سر بپرورانند.
علیه تاریخ تمدن بشری و به خصوص علیه تاریخ بیداری
ایرانیاننیست؟
می دانم که بیش از یکصدسال پیش ،زنانی همچون
بی بی خانم استرآبادی  ،طوبا آزموده ،و ...که با سختی

سراجنام از
حاشیه به منت:
گذر تاریخی زن
ایرانی

شعله ایرانی
• زنان در حوادث اخیر بار دیگر
با این حقیقت رو به رو ش�دند
که سرنوشتشان با سرنوشت
دمکراس�ی گره خورده است
و نش�ان دادن�د ک�ه از بی�ان
مطالباتشان هراسی ندارند،
ک�ه توانا و جس�ورند .فعالین
جنبش زنان نیز در سیر رشد
اعتراضات مداخلهگر بودند و
نشان دادند که توانستهاند تا
میزان زیادی خواست برابری را
به شکلی قابل درک و بیان به
میان مردم ببرند و آنرا در ذهن
سیاسی آنان ثبت کنند ...
ب��رای نخس��تین ب��ار در تاری��خ
ایران ،زنان در جایگاه کنشگران
اجتماعی ،ب��ا اعتم��اد بهنفس و
صدای رسا ،در عرصهی خیزشی
مردمی حضور یافتن��د .زنان و به
ویژه دخت��ران ج��وان ،با حضور
پررنگ خ��ود در کوچه و خیابان
و مشارکت دراعتراضهای ِ
بزرگ
های نویدبخش تیر ماه ،از آن
هفته ِ
جهت در جهان تحسین و شگفتی
آفریدند که حضورشان گویاترین
ِ
انکارحاکمی��ت
و صریحتری��ن
زنستیزان بود.
شکس��ت نظامی ک��ه هویتش با
کهتران��گاری زن گره خ��ورده ،با
اعتراض و مشارکت وسیع و فعال
زنان در گرده��م آییها ،باورپذیر
شد .این حضو ِر رس��ا و گسترده،
ضعف رژیمی که س��ی سال با هر
ابزار و با هر بهانهایی بر س��ر زنان
کوبیده است را عریان کرد.
زنان ایرانی که ابتدا با تکرار شعار
"رای م��ن کجاس��ت " و اعتراض
به تحقیر رسمی عموم مردم ،در
سامانیابیخیزشیتاریخیبرعلیه
نظامی مستبد و متقلب مشارکت
داش��تند ،ب��ا ادام��ه ی حض��ور
زنانهشان ،عینی و همهگیر بودن
خواست اساسی جامعهی ایران را
بیان کردند .حضور گستردهی زنان
در حرکتهای اجتماعی همیشه
نش��انهی زمینی و همگانی شدن
خواس��ت آزادی و برابری اس��ت.
ش��رکت فعال زن��ان در حوادث
روزهایتیرماه،بهعنوانآکتورهای
اجتماعیونهسیاهیلشگرپوشیده
در چادر انفع��ال و دنبالهروی ،بر
وقوع یک حادثهی بزرگ تاریخی
صحه گذاش��ت .برای نخس��تین
ب��ار در کش��ور ما ،و ش��اید حتی
درعرصهی جهانی ،زنان به سمبل
اصلی اعتراض��ات عمومی مبدل
شدند .گزینش ندا به عنوان سمبل
خیزش خودجوش مردم در مقابل
سبعیت و خش��ونت دولتی علیه
شهروندان ،بی ارتباط با این پدیده
نیست .نگاه ندای جوان تا انتهای
تاریخ بر جهان خیره خواهد ماند
و ی��ادآور مرحلهای خواهد بود که
مردم��ان ایران با س��ربلندی هم
پیمان ش��دند تا دیگر نداها برای
حض��ور اجتماعیش��ان به خون
پوشیدهنشوند.
زن��ان در حوادث اخی��ر بار دیگر
با ای��ن حقیقت رو به رو ش��دند

که سرنوشتش��ان با سرنوش��ت
دمکراسی گره خورده است و نشان
دادن��د که از بیان مطالباتش��ان
هراسی ندارند ،که توانا و جسورند.
فعالین جنبش زنان نیز در س��یر
رش��د اعتراضات مداخلهگر بودند
و نش��ان دادند که توانس��تهاند تا
میزان زیادی خواس��ت برابری را
به ش��کلی قاب��ل درک و بیان به
میان مردم ببرن��د و آنرا در ذهن
سیاس��ی آنان ثبت کنن��د .بلوغ
اجتماعی ،نیاز و ب��اور به ضرورت
حضور و مشارکت ،توانست برای
اولین بار در تاریخ ایران ،مطالبات
زنان را به خواس��تهای عمدهی
جنب��ش آزادیخواهی گ��ره زند.
خواستهای زنان پایهاییترین و
مهمترین خواستهای دمکراتیک
جامعهایی است که اکنون بیپرده
میگوید که دیگ��ر نمیخواهد از
حداقلهای زندگی ش��هروندی و
انس��انی محروم باش��د .به همین
دلیل اس��ت که منطق��ی به نظر
میرس��د که خواس��ت مشترک
جنبش زنان با دیگر جنبشها نیز
همان مطالبات حداقل عموم زنان
اعالم شود .یعنی خواست برابری
قانونی ،لغو قوانین زن س��تیزانه و
تامین حق آزادی بیان و اجتماعات
برای سامانیابی ،پیشبرد و نهادینه
کردن فرهنگ برابری جنسیتی در
همهی عرصههای زندگی.
هی��چ خیزش مردم��ی مترقی با
خواستهای روشن ،هرچند ،گاه
پوشیده در حجاب سانسور و ترور،
یکش��به خلق نمیشود! خیزش
همگان��ی اخیر نیز دس��تآورد و
تداوم سالها مبارزهی جنبشهای
جنبشرو
اجتماعیگوناگوناست.
ِ
به جلوی اکنون ،حاصل روشنگری
و عشقورزی بسیارانی به آزادی و
رهایی و حرمت انسانی است.
ِ
حسرت لبخند پرغرور زنان و مردان
در خیابانها و میادین زادگاهمان،
سالها بود دلها را میآزرد .شور
و ش��ادی که س��الها از چهرهی
مردمان ایران رخت بربس��ته بود،
دگربار در روزهای تیر ماه ،جهانی
را به س��رور واداشت .جنبشی که
به راه افتاده ،در دل خود ،جنبش
پیوند چندین نسل از ایرانیان رانیز
پرورد .اعتراضات آزادیخواهانهی
مردم این بار نیز ش��هادت طلبید
و شکنجه و زندانی به دنبال آورد.
نسل جوانی که خشونت و ترور را
چنین روزمره ،همگانی و عریان در
کوچه و خیابان تجربه نکرده بود،
اینک در همآنی با نسلهای پیش
از خ��ود ،تجربهی روزهای تیر ماه
را مرور میکند و به پیش میرود.
نس��ل جوانی که در همپیمانی با
نس��لهای پیش از خ��ود ،اکنون
خواهان بسته شدن دایرهی خوف
و خش��ونت اس��ت ،دیگر خود را
س��زاوار حکومتی که او را خاک و
خاشاک میخواند ،نمیداند.
فرام��وش نکنیم ک��ه دیکتاتورها
سرنوشتتراژیکیدارند.چوننرون
دیوانه میشوند و امپراطوریشان
را به آتش میکشند .چون هیتلر،
شکس��ت خورده تی��ر خالص به
ش��قیقهی خود خال��ی میکنند.
چ��ون ش��اه ایران و پینوش��ه تن
علیلش��ان را بهان��ه میکنند و
کشور به کش��ور میکشانند تا از
محاکمه بگریزند وعاقبت در غربت
با خفت میمیرند .در ناباوری ،گیج
و مبه��وت چون چائوشس��کو به
دست هم پالکیهایشان تیرباران
میشوند ...
نظامهای تمامیتگرا و خونریز به
گواه تاریخ تنها دریک امر پیروزند.
آنهاهموارهنسلیخیزشگرومقاوم
علیه خودشان پرورش میدهند.
نسلی که راهش را به سوی آینده،
ب��ا انکار آن��ان آغاز میکن��د و با
محوشان ادامه میدهد.
سرمقاله ی آوای زن
شمارهی  ۶۶سال ۲۰۰۹
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مونترال -سپتامبر 2009

ه��زاران کانادایی در چند ماه گذش��ته ،و
درحین رکود اقتصادی به مرگ مالی دچار
ش��ده اند اما باز می گردن��د تا تولد مالی
دوباره پیدا کنند.
ب��ه گ��زارش اداره آم��ار کان��ادا می��زان
ورشکس��تگی در ماه گذشته  64/3درصد
درمقایس��ه با سال گذشته افزایش داشته
اس��ت .در  12ماه گذشته  107.933نفر
اعالم ورشکس��تگی کرده اند .فقط در ماه
ژوئن  ،2009تعداد  10823نفر ورشکست
شده اند که حاکی از  10/3درصد افزایش
فقط در مقایس��ه با ماه قبل (ماه مه) می
باشد.
 Creditwiseکه یک سازمان غیرانتفاعی
اس��ت ،هش��دار داد ک��ه کانادائیان هرگز
درمقابل نوسانات اقتصادی چنین غافلگیر
نش��ده بودند و آمار نش��ان م��ی دهد که
کانادائیان بیش��تر و بیشتر برای روز مبادا
آمادگی ندارند.
این سازمان همچنین گزارش می دهد که
پس از اعالم رکود اقتصادی در ماه نوامبر
 ،2008بالفاصله موج ورشکستگی در ماه
دس��امبر اوج گرفت .عکس العملی منفی
واینگونه سریع بی سابقه بوده است.
بنا به همین گزارش ،بزرگترین مش��کل
کارتهای لعنتی اعتباری هستند .از پیدایش
کارتهای لعنتی اعتب��اری در دهه ،1960
قرض کانادائیان هم چنان در حال رشده
بوده است تا حدی که
ام�روزه بطور متوس�ط می�زان قرض
کانادائی�ان  139درص�د بیش�تر از
درآمدشان می باشد.
 ،EQUIFAXگزارش می دهد که در پایان
م��اه ژوئن  ،2009مق��دار باورنکردنی 39
درصد بیش از سال گذشته از کانادائیان از
پرداختصورتحسابکارتلعنتیاعتباری،
ب��رای مدت بیش از  90روز عاجز بوده اند
( 30درصد بیش از سال گذشته)
اگر کانادائیان خود را بعنوان یک کسب در
نظر بگیرند ،تعداد زیادی حس��اب جاری
منف��ی دارند (مخارج بیش��تر از درآمد) و
هیچکسی با حساب جاری منفی قادر به
ادامه حیات نیست.
کانادائی��ان بی��ش از ه��ر وق��ت دیگر با
اس��تانداردهایی زندگی م��ی کنند که از
توانشان بزرگتر اس��ت و دیر یا زود آنها را
به خفقان مالی دچار خواهد کرد .معموالً
ورشکس��تگی یک روش مقابله با خفقان
است.

کاروان اکبر....
{>> ادامه از صفحه}11 :
خیلی صریح باید تذکر داد که خیر،
چنینچیزیممکننیست.ایراننیاز
به تغییر نظام سیاسی دارد و تغییر
نظام سیاسی هر کشور کار مردم آن
است نه کار دادگاه و محکمه.
برویم س��ر نام��ۀ دوم تا خوانندگان

حسینانصاری )1مرور مخارج
مونترال -سپتامبر 2009
بیمه:

آنچه مهم است اینکه خفقان و سکته
مالی قابل ترمیم است و ورشکستگی
مانن�د یک ش�وک الکتریکی اس�ت
که قل�ب را دوباره به ضربان وادار می
کند.
بازسازی مالی و تولد دوباره و آغازی جدید
امکان زیاد دارد .کلید اصلی این است که
آیا می توان از ورشکستگی آموخت؟
همانطور که می گویند گربه  9جان دارد،
ورشکستگی نیز حدی دارد و بعد از چند
بار ،گزارش مالی هرگز بهبود پیدا نخواهد
کرد.
امروزه وقتی لیس��ت ورشکستگان را نگاه
می کنیم ،تعداد زیادی برای چهارمین یا
پنجمین بار اقدام به این عمل می کنند.
بعضی از مردم هرگز نمی آموزند.
نکته اینجاس��ت که ورشکستگی تنها راه
تولد دوباره مالی نیست .سکته مالی قبل از
وقوع نشانه هایی دارد که اگر تا دیر نشده
اقدام ش��ود شاید به سکته (ورشکستگی)
نینجامد.
اولین اخطار و نش��انه بیماری مالی ،قادر
نبودن به پرداخت مقدار حداقل کارت های
لعنتی اعتباری است.
ش��اید بتوان قبل از س��کته مالی اقدام به
تعمیر شریان های مسدود کرد که همان
 Consumer Proposalمی باشد.
تفاوت این روش با ورشکستگی این است
که ورشکستگی به مدت  7سال در سابقه
اعتب��اری باقی می ماند ام��ا Consumer
 Proposalبه مدت  3سال!
 ،Consumer Proposalب��ه ای��ن معنی
اس��ت که بدهکار ،به طلبکاران پیشنهاد
پرداخ��ت درصدی از مقدار قروض خود را
می کند (بین  10تا  50درصد) و چنانچه
طلبکاران قبول کنن��د بدهکار مجبور به
اعالم ورشکستگی نیست.
ورشکستگی ،گذشته از مخارج اولیه بین
 900تا  9000دالر (این مخارج بستگی به
میزان درآمد ورشکسته دارد) ،به پرداخت
نرخ بهره بیشتر در حین بازسازی مالی و
بطور کلی به عدم اخذ وام برای مدت چند
سال خواهد انجامید.
مبارزه با ورشکستگی بسیار دردناک است!
بسیاری از ما به آن عادت نداریم.
همانطور که سلامت فیزیک�ی نیاز
ب�ه ورزش و مراقب�ت و ک�م خوری و
خوب خوری دارد ...که البته مش�کل
است و کمتر کسی به آن توجه دارد،
سالمت مالی نیز نیاز به ذخیره دائم،
درک استاندارد زندگی ،مبارزه با دام
بازاریابان دارد.
ذخی��ره دائم می تواند تفاوت بین مرگ و
زندگی مالی باشد.
توجه و رعایت سیستم ( )20-30-50را که
در ستون دنباله دار دیگر توضیح می دهم
موثرترین روش است.
موفق باشید
_____________________


تص��ور نکنند آن نوع س��اده لوحی
که اسباب دلمشغولی من است در
انحصار ایرانیان است.
در اینج��ا ع��ده ای از صاحب نامان
جهانی بر متن پیش��نهادی گنجی
صحه گذاش��ته اند ولی دقتش��ان
در خواندن مت��ن بیش از گروه اول
نبوده است .امضا کنندگان این نامه،
که خطاب به دبیر کل سازمان ملل
متحد است ،خواستار «تشکیل یک
کمیتۀ حقیقت یاب به منظور بررسی
فراین��د رأی گیری ،ش��مارش آرا و

زندگی آینده و یا هر دو!
و اما چند پیش��نهاد برای
پائی��ن آوردن چند قلم از
مخارج اجباری باال:

چند ش��ماره است که از تعادل مالی صحبت
می کنیم .منظور از تع��ادل مالی بکارگیری
فرمول ( )20-30-50است 50 .درصد مخارج
اجباری 30 ،درصد مخارج تفریحی 20 ،درصد
ذخیره.
بکارگی��ری این فرمول رم��ز و راز ثروتمندی
است.
آنچه که از اجرای این فرمول جلوگیری
می کند ،عدم ش�ناخت اولویتهاس�ت...
عادت به زندگی توام با قرض است ...عدم
تمایز نیازهای واقعی (مس�کن ،خوراک،
پوش�اک) ب�ا خواس�ته ه�ای مصنوعی
(تجمل ،چشم و هم چشمی ،هوس های
فوری) است.
تاثیر تبلیغات در طرز فکر ،و نفوذ بازاریابان در
تعیین استاندارد زندگی است .بگذریم.
اجازه بفرمایید که برای چند لحظه از مبارزات
مالی روزمره زنگ تفریح بگیریم و مجسم کنیم
که اگر می توانستیم شرایط زیر را ایجاد کنیم
چه احساسی داشت؟
   -اگ��ر تع��ادل ( )20-30-50را ایج��اد
کنیم...
   -اگر هر هفته یک مسافرت دو روزه در
آخر هفته داشتیم...
   -اگر آش��پزخانه مان را با آخرین مدل
تزئین می کردیم...
   -اگر به مقدار مخارج یک سالمان ذخیره
اضطراری داشتیم...
   -اگر سالیانه  2بار تعطیالت  2هفته ای
داشتیم...
   -اگر دیدگاه روش��نی از اوضاع مالی در
بازنشستگیداشتیم...
   -اگر بدهی نداشتیم و غیره...
آیا شرایط باال بهتر بود یا گیجی و سردرگمی
مالی؟ یا فعالیت  7روز در هفته و بیگانگی با
خود و خانواده به علت کار طاقت فرسا؟
چ��را اکثر ما به زندگی با اعمال ش��اقه عادت
کرده ایم؟
چرا تظاهر به ثروتمندی جای آسایش
فکری و امنیت مالی را گرفته؟
می دانم که ایجاد فرمول ( )20-30-50مشکل
اس��ت اما قول می دهم که اگر بتوانیم آن را
ایج��اد کنیم ،برای مدت زیادی نیاز به مبارزه
برای رفاه نخواهیم داشت.
بسیار خوب .آستین ها را باال بزنیم و حداقل
برای ایجاد این تعادل سعی کنیم.
 -1بای�د ی�ک هدف جدی�د را جایگزین
کنیم.
و آن اینک��ه مخارج اجب��اری را به میزان 50
درصد درآمد بعد از مالیات تقلیل دهیم.
روی صفحه کاغذ لیست مخارج اجباری اعم از
(اجاره یا وام مسکن ،برق ،تلفن ،بیمه ،اتومبیل،
بنزین ،خوراک ،پوشاک) را بنویسیم.
آیا جمع این مخارج بیش از  50درصد درآمد
است؟
اگر نیست ش��رط می بندم که اشتباهی رخ
داده و باید تجدید نظر کنیم.
در مرحل��ه دوم (حت��ی اگ��ر ب��رای تفریح و
سرگرمی باش��د) این مخارج را مرور کنیم و
ببینیم که چگونه می توانیم آن را به حد 50
درصد برس��انیم .بدیهی است که اگر لیست
مخارج باال در میزان  50درصد نیست ،تعادل
مالی نداریم و یا زندگی امروز جهنم است و یا

اعالم نتایج موارد تقلب و دستکاری
در آراء مردم» شده اند.
ولی چند خواس��ت بالفاصله شان
اینهاس��ت« :اعمال فش��ار به دولت
ایران جهت ابطال انتخابات تقلبی...
[اعمال فشار به دولت] برای برگزاری
انتخابات آزاد [...اعمال فشار به دولت
برای] به رس��میت ش��ناختن حق
مردم...در اعتراض ...به نتایج انتخابات
اخیر ...به رسمیت نشناختن دولت
کودتایی احمدی نژاد»...

بیم��ه ،الس��تیک زاپاس
زندگی اس��ت و در خارج
از کش��ور یکی از مخارج
اجباری به شمار می رود.
اما چق�در بیم�ه الزم
است؟
می دانم که هیچ کس از پرداخت مخارج بیمه
لذت نمی برد اما الزم اس��ت .م��ا یا در دروازه
نمی گنجیم یا از سوراخ سوزن عبور می کنیم!
یا اص ً
ال بیمه نداریم و یا مقدار زیادی برای آن
می پردازیم .بیمه مسکن ،بیمه اتومبیل ،بیمه
عمر ،بیمه بیماری ،بیمه از کار افتادگی ،بیمه
کارت لعنتی اعتباری ،بیمه دزدی ،بیمه آتش
سوزی ،بیمه سیل و...
الزم اس��ت که یک مشاور با تجربه را در نظر
بگیریم و مخارج بیمه را مرور کنیم .اگر میزان
کس��ر پذیر یا ( )deductibleبیمه اتومبیل یا
خانه یا آتش سوزی کمتر از  500دالر است،
بدون شک بیمه گران خریده ایم.
بیمه مسکن و آتش سوزی و اتومبیل از یک
سو و بیمه عمر و سالمتی و از کار افتادگی از
سوی دیگر.
یکی بیمه لوازم زندگی اس�ت و دیگری
بیمه تضمین زندگی است.
هر دو الزم هس��تند ،اما به مق��دار کافی و با
مخارج معت��دل .چند روش م��ی تواند موثر
باشد:
راج�ع به بیمه سلامتی و عمر جداگانه
توضیح می دهیم اما اول

بیمه لوازم زندگی!

 -1هم�ه بیم�ه ل�وزم زندگی
(مس�کن ،آت�ش ،دزدی ،اتومبیل ،لوازم
منزل) را از یک شرکت خریداری کنید.
معموالًشرکتهایبیمهبرایاینکارتخفیفهایی
قائلهستند.

 -2راج�ع ب�ه تخفیفه�ای
مخصوص که معموالً به خریدار یادآوری
نمی شود سوال کنید.
ش��اید تعجب کنی��د که تخفیفهای��ی برای
غیرسیگاریها ،خانه بدون شومینه ،زنگ خطر،
دزدگیر ،نزدیکی به ش��یر آتش نشانی و غیره
وج��ود دارد .یادم می آید که فردی می گفت
چون مهندس بوده 10 ،درصد تخفیف گرفته!!!
(علت این یکی را من درک نمی کنم)
 -3مبل�غ «کس�ر پذی�ر» ی�ا
 deductibleرا افزایش دهید.
بطور مثال اگر این مبلغ  500دالر اس��ت ،آن
را به  2500دالر افزایش دهید و تفاوت خرج
آن را مقایسه کنید .هنگام ادعای غرامت و یا
تعمیر زیان ،همیشه می توان این مبلغ را به
نوعی تهیه کرد و یا از تعمیرکار تخفیف گرفت
اما اگر هر س��اله  500تا ه��زار دالر از مخارج
بیمه بکاهیم قدم بزرگی برداشته ایم .حتی اگر
به مقدار کافی ذخیره نداشته باشیم که «کسر
پذیر» را جبران کنیم نگران نباشید ،بزودی راه
حلی را برای آن پیشنهاد خواهم کرد.
 -4مخارج بیمه های مس�کن
واتومبی�ل را ب�ا چند ش�رکت مختلف
مقایسهکنید
و بع��د از آن با ش��رکت فعل��ی بیمه تماس

در اینج��ا باید پرس��ید پس علت
وج��ودی کمیت��ۀ حقیق��ت ی��اب
چیست؟ چون متقاضیان کمیته با
خواست های بعدی نشان می دهند
ک��ه کل حقیقت را خود در چنگال
دارند ،از حاال تصمیم گرفته اند که
این کمیته ب��ه چه «حقایقی» باید
برسد بنابراین بهتر است خودشان
بی واسطه اقدام کنند! به عالوه این
«فش��ار»ی که می گوین��د باید بر
رژیم وارد شود از چه طریقی است؟
جنگ نیست ،تحریم هم نیست –

بگیرید و بخواهید که مخارج بیمه را مطابق با
شرکتهای ارزانتر تقلیل دهند.
 -5گزارش اعتب�اری افراد در
مخارج بیمه تاثیر دارد.
اگر گزارش اعتباری برای خوب ندارید سعی
به تعمیر آن کنید و  6ماه بعد دوباره از شرکت
بیمه تقاضای تخفیف کنید.
بسیاری از مردم مطابق گزارش اعتباری چند
سال پیش مخارج بیمه را می پردازند.
مخارج بیمه مسکن و اتومبیل مانند قرارداد
تلفن دستی است و به راحتی می توان از یک
شرکت به شرکت دیگر مراجعه کرد.
 -6مواظب بیمه های اضافی و
غیرالزمباشید.
هم��ه ما بیم��ه اتومبیل الزم داری��م زیرا اگر
تص��ادف کردیم به مخارج تعمی��ر نیاز داریم
همین و بس!
شرکتهای بیمه امروز شاید برای تصادف نرخ
خوبی داشته باش��ند اما اضافی ها کمرشکن
هستند .اضافیها مانند :کرایه اتومبیل مجانی،
یدک کشی مجانی ،بیمه لوله کشی (که اگر
شیر آب چکه کند!) ،بیمه جایگزینی الستیک،
بیمه جایگزینی اتومبیل ن��و به قیمت روز و
غیره .این ش��رکتها حتی ب��رای اینکه بعد از
ساعت  5بعدازظهر پاسخ دهند مخارج اضافی
درنظر می گیرند! من با این پوششهای تزئینی
مخالفتی ندارم اما اگر مخارج اجباری بیش از
 50درصد اس��ت چاره ای ج��ز قلم زدن این
تجمالت که معموالً به قیمت گران به فروش
می رسند نیست.
 -7شرکتهای بیمه اتومبیل و
مسکنمعموالًمشابههستند.
هر کدام ارزانتر ،همان بهتر اس��ت .می توان
ش��هرت و رکورد پرداخت مخارج شرکتهای
بیم��ه را با مراجعه موسس��ات بیطرف مانند
 ،S&Pیا  Moody’sو غیره بدست آورد.
الزم نیس��ت که هنگام خری��د بیمه ،مخارج
شهرت و یا تبلیغات بیشمار آنها را نیز از جیب
خ��ود بپردازیم .قانوناً تفاوتی ندارد که از کدام
شرکت بیمه خریده باش��یم .نتیجتاً هر چه
ارزانتر ،بهتر!
خوب.
این توضیحاتی راجع به بیمه مسکن و اتومبیل
بود اما بیمه های عمر و سالمتی و بیمه های
اعتبار بانکی و بیمه های کارت لعنتی اعتباری
و غیره مقوله دیگری است که در شماره آینده
توضیح خواهم داد .ش��اید باور نکیند اما می
توان مخارج این نوع بیمه ها که غالباً اجباری
و الزم هستند را به مقدار قابل توجهی تقلیل
داد.
تا شماره آینده.
خوش قول و خوش حساب باشید
_______________________


بسیار خوب ،چیست؟ خامنه ای را
بخوابانند و فلکش کنند؟ یا احمدی
نژاد را وادارند صد بار بنویسد« :غلط
کردم»؟....
در ابتدای مقاله گفتم مشکل اصلی
این نیس��ت که چرا چنین مطالب
سستی از طرف اکبر گنجی منتشر
شده اس��ت .از این قبیل نوشته ها
ماهی چند عدد از سوی گروه های
مختل��ف ایرانی پخش می ش��ود و
محل اعتنا هم نیست .آنچه در این

مورد مهم است این است که چگونه
مردمی که از آنها توقع دّقت و اطالع
می رود ،ناگهان زیر چنین متونی را،
گویی نخوانده ،امضا می کنند .نکته
قابل تأمل فقط همین است – چون
نه تنها اصوالً این امر منطقی به نظر
نمی رسد ،مای ٌه نگرانی نیز هست –
چون ردی از همان نوع عوامگرایی را
بر خ��ود دارد که در انقالب پنجاه و
هفت از روشنفکران مملکت دیدیم
و ثمره اش را چشیدیم .
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برنامهریزیمالی...

سقوط ابرقدرت ها

حسینانصاری
مونترال -سپتامبر 2009

اکث��ر مردم تغییرات را بعنوان یک اصل
غیرقاب��ل تغییر قبول دارن��د .تغییرات
طبیع��ی از کنترل ما خارج هس��تند و
تغییرات دیگر که به دست انسان انجام
می شود زندگی طبیعی ما را تحت تاثیر
قرار می دهند.
هم��ه ما به دنی��ا می آئیم ،مس��ن می
ش��ویم .بعضی بالغ می شویم و بعضی
هرگز بل��وغ پیدا نمی کنند و س��پس
می میریم .این تغییرات طبیعی اس��ت.
از سوی دیگر اس��تاندارد زندگی ،روابط
فردی و اجتماعی ،چهارچوبهای فعالیتی،
رشد فکری و تحصیالت و غیره از جمله
تغییراتی است که در کنترل انسان می
باشد و یا او را به تکامل سوق می دهد یا
به قهقرای سقوط
در طول تاریخ همیشه تغییرات طبیعی و
غیرقابل کنترل و تغییرات انسانی (تحت
کنترل) با هم تقاطع پیدا کرده اند و در
نقطه تقاطع عامل سومی را ایجاد کرده
ان��د که می توان آن را تغییرات اجباری
نامید.
در نقطه تقاطع ،تغییرات اصالحی باعث
جابجایی مهره ها در صحنه جهانی می
ش��وند و این جابجایی ،زندگی فردی و
اجتماعی و اقتص��ادی همه ما را تحت
تاثیر قرار خواهد داد.
باره��ا تاکید ک��رده ام که س��ال 2009
شروع یک دوره جدید در صحنه جهانی
اس��ت و همه ما بزودی شاهد تغییراتی
بی سابقه و جابجایی مهره ها و بازیگران
اقتصادی و سیاسی جهان خواهیم بود.
همه ما تجربیاتی کس��ب خواهیم کرد
که برای اولین بار اس��ت .هیچ الگویی از
گذشته در دست نیس��ت و هیچ درس
تاریخی قابل اس��تفاده نخواهد بود .تنها
درسی که از گذشته در دست است اینکه
تغییرات غیرقابل باور ،مهره ها را به نحو
غیرقابل ب��اور جابجا می کنند .از جمله
این تغییرات می توان سقوط امپراطوری
انگلی��س و جابجایی آن ب��ا امپراطوری
آمریکا را نام برد .سقوط روسیه و صعود
چین و هند ...در گذش��ته دورتر سقوط
امپراطوری یونان و ایران و اس��پانیا را به
خاطر آورد.
زندگی شباهت زیادی به تخته نرد
دارد و وابسته به این است که تاس
چگونه بنشیند .عامل جدید دیگری
نی�ز نقش مهمی را بعهده دارد و آن
رشد تکنولوژی است.
تکنولوژی س��رعت عجیبی به تغییرات
انسانی داده است و اگر سقوط تدریجی
یک امپراطوری در گذش��ته  30س��ال
طول می کشید ،در حال حاضر فقط 3
س��ال طول خواهد کشید .ما میانساالن
تغییرات و جابجایی ه��ای باورنکردنی
زیادی را در پیش داریم .آیا برای تغییرات
آماده ایم؟
یکی از اساسی ترین این تغییرات ،نقش
آمریکا در امور جهانی خواهد بود.
چه کس��ی باور می کرد که گاندی یک
تنه ،امپراطوری انگلیس را شکست دهد؟
امواج فکری و ایدئولوژیکی و برپاخیزی و
فریاد اعتراض ملتها شاید در گذشته باعث
سقوط و صعود و جابجایی امپراطوری ها
می بود ولی در آینده چنین نخواهد بود.
در آین�ده تنها نی�روی موثر تغییر،
نیروی اقتصادی است .تکلیف آینده
همه ما مدی�ون جابجایی نیروهای
اقتصادی خواهد بود.
اگر ای�ن فرضیه صحیح باش�د ،در
سالیانی نه چندان دور شاهد سقوط
امپراطوری آمریکا و جایگزینی آن با
نیروهای جدید خواهیم بود.
اقتص��اد ام��روز آمری��کا در تالطم��ی
بی¬س��ابقه است و وابستگی عمیقی به
قرض و مرحمت نیروهای خارجی دارد.
دالر آمریکا مانند س��ابق درخشش بی
چون و چرا ندارد و ارزشش متغیر و غالباً
در حال سقوط است.

آمری��کا در جهان امروز مانند گذش��ته
بعنوان تنها نیروی تعیین کننده به شمار
نمی رود و مورد بی احترامی های زیادی
توسط کشورهای کوچکی مانند ایران،
ونزوئال ،افغانستان ،کره و غیره قرار می
گیرد.
نیروهای اتمی در حال رش��د هس��تند
و دائم��اً به نیروهای اتمی گذش��ته بازو
نش��ان م��ی دهن��د .خطرناکترین این
نیروها پاکستان است و دیری نمی پاید
که کنترل تاسیس��ات اتمی در دس��ت
تندروهای مذهبی قرار خواهد گرفت و
خدا رح�م کند اگر به یکی از آنان
بعد از نماز ش�ب وح�ی الهی نازل
شود که زمان حلول امام زمان فرا
رسیده!
ک��ره ش��مالی و ایران تهدی��د کمتری
نیستن .د
در س��الیان اخیر حتی نیروهای نظامی
آمریکا بعن��وان نیروی عظیم و غیرقابل
تسلیم به شمار نمی رود و همه ما شاهد
بوده ایم که چگونه در عراق و افغانستان
بی تاثیر بوده اند.
آمریکا حتی در اروپا ،آسیا ،خاورمیانه ،کره
جنوبی ،ژاپن از احترام زیادی برخوردار
نیست و همه این کشورها کم و بیش در
زمینه های اقتصادی و سیاسی و نظامی
ادعاهای خودکفایی دارند و معتقدند که
روشهای خانگی ،از پیشنهادات وارداتی و
آمریکائی معتبر و موثرتر است.
آنچه که نمک بر زخم آمریکائی می
زند ،جنگ عظیم طبقاتی آمریکا
در آینده است.
صحبت از جنگ بین س��یاه و سفید و
قهوه ای و زرد نیست .به هیچ وجه!
پانزده سال رشد دائم اقتصادی در آمریکا.
خودبخ��ود باعث ایج��اد طبقات جدید
اقتصادی شده است .این بمبی است که
منتظر یک جرقه اس��ت و این جرقه در
ماه های گذشته توسط آقای اوباما ایجاد
شد .شرط می بندم که هیچ کس چنین
توقعی نداش��ت که اگر پیشنهاد ایجاد
بهداش��ت عمومی و مجانی به مجلس
آمریکا ارائه شود ،باعث ایجاد چنین امواج
نارضایتی خواهد شد.
حدسنمیزنیددردآمریکائیانچیست؟
کدام فرد عاقل و بالغی با بهداشت عمومی
مخالف است؟
هر چ�ه نگاه م�ی کنم ،مش�کل
آمریکائیان ایجادبهداشت عمومی
نیست بلکه بهداش�ت عمومی و
همگانی باعث محو ش�دن بعضی
طبقات اقتص�ادی خواهد بود که
به هیچ وج�ه از گلوی آمریکائیان
پائین نخواهد رفت.
ش��کی نیس��ت که آمریکا در س��الیان
گذشته ،از لحاظ پزشکی در زمره یکی
از پیش��رفته ترین کش��ورها بوده است.
آمریکائیانی که به این بهداشت دسترسی
دارن��د خود را در زمره از ما بهتران تلقی
می کنند ...نه تنها در آمریکا بلکه خود
را در سطح جهان برتر و بهتر تلقی می
کنند و هم اکنون
آقای اوباما می خواهد این برتری را
از بین ببرد و همان بهداشت برتر
را در اختیار طبقات پائین تر قرار
دهد؟ پس چه تفاوتی بین ساکنین
س�واحل مالیبو و خیابان نشینان
نیویورک است؟
مخالفینی که اوباما را هیتلر(!) خواندند،
نگران بودند که آیا یک مهاجر غیرقانونی
تحت پوش��ش بهداش��ت مجان��ی قرار
می گیرد؟ به نظر می رس��ید که کلمه
غیرقانون��ی را به اجب��ار در کنار مهاجر
گذاشته بودند و
اگر خجالت نمی کش�یدند ،بطور
کل�ی با پوش�ش بهداش�تی برای
مهاجرین مخالفت می کردند.
بدون شک مهاجرین موفق تاکنون تهدید
جدی به سیس��تم طبقاتی آمریکا بوده
اند .کافی نبود که در  15س��ال گذشته
شاهد رشد اقتصادی مهاجرین بوده اند؟
و حاالبهداشت مجانی برای همه؟
از سوی دیگر هیوالهای خاموش آمریکا

که همان ش��رکتهای بیمه
هستند نه تنها از خود دولت
پولدارتر هس��تند بلکه برای
ادامه حیاتشان هنوز از دولت
تغذیه می کنن��د (منظورم
وامهای اضطراری چند میلیاردی است
که حتی خدا هم نم��ی داند که به چه
مصرفی رسیدند) و
برای پوش�ش بهداش�تی مبالغی
مساوی با اجاره ماهیانه آمریکائیان
اخذ می کنند،
در حال حاضر هی��زم به آتش طبقاتی
آمریکا اضافه می کنند و مشغول چرب
کردن سناتورها ،اعم از لیبرال و محافظه
کار هستند تا با بهداشت مجانی مخالفت
کنند.
حتی اگر بهداشت مجانی در کنگره غلبه
شود ،آتش طبقاتی در آمریکا تازه جان
گرفته اس��ت و به این س��ادگی از میان
نخواهد رفت .ح��دس می زنید چرا بله
و الدنگی مانن��د بوش  2دوره انتخاباتی
را برنده می ش��ود و خفاشی مانند آقای
چین��ی دنیا را به هم م��ی ریزد و به آن
افتخار می کند؟
در جای�ی خوان�دم ک�ه راه رفتن
گردن کلف�ت وآمرانه بوش ،باعث
محبوبیت او بود(!)آیا چنین ملتی
در سراشیب سقوط قرار ندارد؟
بگذریم.
خواهیم دید که بهداشت ،بهانه ای برای
جابجا ش��دن طبقاتی در آمریکا خواهد
بود و هیچ کس نمی داند که چه عواقبی
به بار خواهد آورد.
امروزه رقابت بر س��ر انرژی ،تکنولوژی،
بهداش��ت ،آب آنچنان نق��ش آمریکا را
در س��طح جهان تغییر داده و با آنچنان
سرعتی در حال تغییرات است که کسی
فرصت پیش بینی و یا برنامه ریزی برای
تغییر را ندارد.
ام�روزه آب در آمری�کا گرانت�ر از
بنزین است(!) یک لیتر آب 2 ،برابر
قیمت بنزین است!
کمپانیه��ای دارویی رفته رفته از کارتل
ه��ای نفتی پیش گرفته ان��د .داروهای
دکوراتی��و که هیچ بیماری را مداوا نمی
کنن��د و فقط ترکیبات مغزی و روانی را
ه��دف گرفته اند هر روز درحال ورود به
بازار هس��تند .همه ما موفقیت Viagra
را ش��اهد ب��وده ای��م (منظ��ورم همان
داروئی است که همه برای همسایه و یا
دوستشان در ایران نیاز دارند ...و البته نه
برای خودشان!)

اگر بهداشت عمومی باشد ،قیمت
این داروها تحت کنترل دولت قرار
خواهد گرفت و علت اصلی مبارزه
کمپانیه�ای دارویی با بهداش�ت
عموم�ی همی�ن اس�ت .داروهای
ضدافسردگی که مانند نقل و نبات
مورد اس�تفاده و تجوی�ز قرار می
گیرد مقوله ای جداگانه است .آیا به
قیمت این داروهای ضدافسردگی
توجه کرده اید؟
شغل ها و کسبها در حال تغییرات اساسی
هستند .نه تنها قادر به رقابت نخواهند
بود بلکه حتی ادامه حیاتشان مورد سوال
است .به هیچ وجه نمی توان حدس زد
که فرزندانمان تا  10سال آینده در کدام
مسیر شغلی (به اجبار ،یا به تحقیق ،یا به
اختیار) قرار خواهند داشت.
آیا هم�ه ما بزودی در «عصر حجر
مدرن» زندگی خواهیم کرد؟
آیا سقوط آمریکای عظیم یک سونامی
اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد
که آرزو و آبروی بسیاری را با خود نابود
خواهد ساخت؟
ابرقدرت آینده که خواهد بود؟
چین؟ روسیه؟ هند؟
چه تاثی��ری در زندگی ما و فرزندانمان
خواهد داشت.
ه��م اکنــــون محققین زی��ادی برای
درک  Post-American Eraدر ح��ال
تحقیقهستند.
شکی نیس��ت که سقوط آمریکا بعنوان
م��رد اول دنیا نزدیک اس��ت .اما آمریکا
نابود نخواهد شد تنها جابجایی قدرتها،
طوفانهای اقتصادی و موقعیتهای زیادی
برای بهره مندی ایجاد خواهد کرد.
بس�یار مهم اس�ت که جوانترها و
فرزندانم�ان ب�رای ای�ن تغییرات
آماده باش�ند تا مس�یر آین�ده را
بخوبی تعیین کنند.میانساالننیاز
به مطالعه و درک بیشتری دارند ،تا
تکلیف بازنشستگی خود را تعیین
کنند.
چندین و چند عامل قابل توجه و قابل
بررس��ی اس��ت .امیدوارم فرصت داشته
باشم که بعضی از این عوامل را در شماره
های آینده به بررسی و بحث بگذارم.
________________________


یادمان احمد شاملو
در خانه فرهنگ صبا
شنبه 29 :آگوست ساعت 7.30

پس ازیک تعطیالت تا بستانی ،خانه صبا دوستان را برای
یک دیدار دوباره فرا می خواند.
خواندن گزیده هایی از گفتگوهای کو تاه شاملو
شعر حسین شرنگ
پخش بخشی از فیلم مستند " شاملو شاعرآزادی"
کار مسلم منصوری
بحث و گفتگوی خودمانی پس ازفیلم.
--------------جهان را بنگر که در رخوت معصو مانه ی خوابش
که از خویش چه بیگانه است !
_____________________5124 Sherbrooke West
The Corner of Vendome St.
Metro Vendome

Tel:514-481-1433

ŗǗ
«امسع ایرالین»
شاید یکی از بزرگترین
سهل انگاری های علمای
اعالم و حجج اسالم
حاکم بر ام القری پس از
کسب قدرت عدم حذف
این نام غیر شرعی و گناه
آلود ایرانی«هما» از دامان
«شرکت هواپیمائی ملّی
ایران» بوده است.
پیشنهاد می کنیم با
ت ّوجه به وقایع اخیر
نام این سازمان را
بگذارند«اسمع» که نامی
عربی و اسالمی و حالل
است و ثواب هم دارد.
بامسمائی هم
ضمناً نام ّ
هست«.اسمع»خالصه
شده جمله زیر است:
آسیستانسمجمقتدر
عزرائیل!؟

آگهی

ما به دنبال آن آدم بی
پدر و مادر حرامزاده بی
ناموسی می گردیم که
دادگاه های جمهوری
اسالمی را به دادگاه های
زمان اقتدار ما در کشور
شوروی سابق تشبیه
کرده است.
اگر او روزی به دستمان
بیفتد که به خاطر
این توهین بزرگ پدر
صاحبش را می سوزانیم!؟
ژزف استالین

نکبت

بشار اسد رئیس
جمهوری موروثی-
انتصابی!؟ و مادام العمر
سوریه در سفر به ایران و
در دیدار با رهبر ّ
معظم،
جنبشآزادیخواهانه
مردم ایران را وابسته به
بیگانگاننامید!؟
ما از قول مشدی باقر
خدابیامرز رفیق صمد آقا
به ایشان می گوئیم:
تو دیگه خفه بمیر
ایکبیرینکبت!؟

آقا
ج
م
ا
ل
جو
ج
ه
ش
مونت اعر
ریالی

قرار
می گیرد و
راهی برای فرار از مهلکه
نمی یابد خودش را نیش
میزند و می ُکشد!؟

GPS

پرزیدنت«اَبلهینژاد»
رئیس جمهوری ُمنتخب
حضرت رهبر ّ
معظم ،اخیرًا
در یکی از سرطویله های
والیت با حضور انبوهی
بُز اَخوش ضمن گردن
کلفتی و اُلدرم بُلدرم های
خاص خودشان و باز هم
ّ
به نیابت از طرف ملّت
بی پناه ایران خطاب به
سران کشورهای غربی
می فرمایند:
شما را چنان می زنیم که
راه خانه تان را ُگم کنید!؟
ما خدمت آن حضرت
صمیمانه عرض می
کنیم:
گوسی جان! تا آنجائی
که ما با اخالق سگ این
استکباریون آشنائی داریم
به شما اطمینان می
دهیم که آن ها هرگز راه
خانه خودشان را ُگم نمی
کنند چون تقریباً همه
آنها جی پی اس دارند،
شما اگر بتوانید خشتک
دریده خودتان را جمع
کنید و کوس رسوائی
خود و رژیم تان را که از
بام ُدنیا افتاده است ضبط
و ربط کنید کافی است!

>> توضیح:

اوالً گوسی مخ ّفف
گوساله است!
(البتّه با عذر خواهی از
همه گوساله های دنیا
به خاطر این قیاس
الفارغ!؟) و
ثانیاً قیاس الفارغ از
ساخته های این حقیر
است در مقابل قیاس مع
الفارغ!؟

آگهی استخدام

به تعداد  20فقره هلو
«ترجیحاً پوست کنده و
تصدی
بی پشم» جهت ّ
پُست وزارت در کابینه
محبوب ترین و مردمی
ترین دولت جهان
نیازمندیم.
نازی آباد
رعایت حجاب اسالمی
گفت :شنیده ای که اخیراً
توسط متقاضیان در
ّ
کار رژیم به جائی رسیده حضور اغیار الزامی و در
خدمت حضرت رئیس
عده ای از یاران و
که ّ
همکاران دیرینه خودش جمهور و همه خودی ها
اکیداً ممنوع است!؟
و فرزندان و بستگان
عدم داشتن عقل و
آنها را دستگیر و زندانی
شعور و انصاف و شرف و
بشدت شکنجه کرده
و ّ
وجدان و مخصوصاً سواد
و مورد تجاوز قرار داده
از شرایط اصلی استخدام
است؟
می باشد .چون ما نیاز
گفتیم:بله.
به نیروی کار متخصص
گفت :عجیب است!
نداریم و اقتصاد هم مال
گفتیم :چرا؟ گفت:چون
خر است!؟
تا وقتی این اعمال را در
کسانی که سابقه انجام
حق مخالفین اش مانند
ّ
اعمال تروریستی و
هموطنان مسیحی و
کلیمی و بهائی و دراویش بخصوص شکنجه دارند
تقدم خواهند داشت.
ُگنابادی و روزنامه نگاران
ّ
حق ّ
داوطلبان در تهران به
و اداره کنندگان سایت
دفتر روزنامه کیهان و
های اینترنتی و زنان و
در خارج از کشور به
دختران شجاع ایرانی
انجام میداد شاید منطقی النه های جاسوسی
دولت اسالم ناب مراجعه
به نظر می رسید چون
فرمایند .و من الشیطان
از نظر سران رژیم آنها
«دشمن» تلقّی می شدند التوفیق
دفتر ریاست جمهوری
ولی با دوستانش چرا؟
پرزیدنت ابلهی نژاد
گفتیم :مگر نشنیده
ای که می گویند عقرب
وقتی در محاصره آتش
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یادمانکشتارزندانیانسیاسیدهه  60درایران

اطالعیهمطبوعاتی

اینک که تالشهای  ۳۰ساله مردم ایران برای برون
ی حکم بر
سلطه دیکتاتوری فاشیستی  -مذهب 
رفت از ٔ
ی
ایران شتاب بیشتری به خود گرفته است ،ما جمع 
از زندانیان سیاس��ی س��ابق در ایران و کوشنده گان
سیاسی مقیم مونترال از حقوق آزادانه شهروندی خود
در کانادا بهره جسته و به یاد زندانیان سیاسی که در
س��ال  ۱۹۸۸در زندانهای ایران قطع و عام ش��دند و
ی در دفاع از مبارزات
نیز به منظور ایجاد چتر پشتیبان 
کنونی مردم به پا خاس��ته ایران در روزهای  ۱۱و ۱۲
سپتامبر  ۲۰۰۹در مونترال گرد هم می آییم.
ی گمان نیک میدانید که تنه��ا در دو ماه بعد از
ب�� 
انتخابات عمیقا غیر دمکراتیک در ایران بیش از ۱۰۰
نفر در راهپیماییهای آرام مردم توسط نیروهای سپاه
پاس��داران و بسیج کشته شدند و بیش از  ۱۰۰۰نفر
دستگیر و روانه سیاهچالهایی همانند اوین و کهریزک
ن نمونه هاست که به
ی از آ 
شدهاند .ندا آقا سلطان یک 
س��مبل مقاومت در ایران تبدیل شد  .دختری که در
خیابان به ضرب گلوله ماموران امنیتی کش��ته شد و
پخش لحظه مرگ او از طریق رسانههای گروهی دنیا
را تکان داد.
اینک مردم ایران انتظار دارند که رس��انههای بین
المللی با پخش اخبار نقض حقوق بشر در ایران و افشا
جنایات رژیم اسالمی به یاریشان بشتابند.
ی
میدانیم که دفاع از حقوق بش��ر مقولهای جهان 
ی آزاد و دمکراتیک در خاور میانه به
است و برپایی ایران 
نفع جامعه بین المللی است  .ما روزی در شهر زیبای
ی
مان مونترال همراه با دیگر شهروندان کانادا تولد ایران 
دمکراتیک را جشن خواهیم گرفت  ،و نیک بدانی د که
مردم ایران حمایتهای شما آزاد اندیشان کانادایی را
فراموش نخواهند کرد.
زنده باد آزادی و دموکراسی
ی مردم کانادا و ایران
زنده باد دوست 
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  ۶۰در
ایران  -مونترال  -کانادا
 ۲۸اگوست ۲۰۰۹

email:koshtaredahe60@gmail.com

______________________
جزئیات برنامه های «یادمان»را در صفحه  2پیوند همین
شماره مالحظه کنید.

اعالمیه ی سوم
مجعی از
خانوادههای
جانباختگان
دههی شصت

به خانواده کشته شدگان جنبش
حق طلبانه ی مردم ایران
به مردم آزادی خواه سراسر ایران
به همه ی کسانی که از ستم رنج
می برند و می خواهند پایانی بر
بیعدالتیهابگذارند.
در تابستان س��ال  ٨٨بسر می بریم و دو
ماه اس��ت که کشور درگیر وضعیتی فوق
العاده شده اس��ت .خواهران و برادران ما،
دختران و پسران ما ،مادران و پدران ما بپا
خاسته و ندای آزادی و رهایی از  ٣۰سی
سال بیحقوقی و ظلم را سر داده اند .پاسخ
اولیه ترین حقوق و خواسته های انسانی
چیزی نبوده بجز گلوله و زندان و شکنجه.
در جستجوی عزیزان ناپدید شده خود به
هر دری زدیم و مرارت های بسیار تحمل
کردیم و عاقبت جس��د خونین او را به ما
تحویل دادند .از ما بهای گلوله خواس��تند
و برای س��وگواری بر پیکرعزیزانمان ما را
منع کردند .کس��انی از ما هن��وز در حال
گذراندن دوره ی رنج آور جستجو هستند
و تالش های م��ا با بی حرمتی و ضرب و
ش��تم پاس��خ میگیرد .دروغ و فتنه را که
مشخصه حکومت های ضدمردمی است
توسط رسانه های خود در بوق دمیدند و
گفتند "هیچکس کشته نشده است!" بعد
از اینکه به کمک اطالع رس��انی مردمی و
خانواده های کشته شدگان بسیاری امور

آشکار ش��د آنگاه با صدها اما و اگر ،وعده
بررسی دادند.
ما "جمعی از خانوادههای  "....این رنج ها را
تجربه کرده ایم.
با شور و شوق و به امید جامعه ای که دیگر
در آن از این مصیبت ها خبری نباشد در
سال  ۵۷انقالب کردیم و ثمره ی انقالب
مردمی مان را همین کسانی که امروز در
جنگ قدرت با هم بسر میبرند ،ربودند.
ب��ه ج��رم آزادی خواهی و ح��ق طلبی و
دگراندیشی خودمان یا عزیزانمان را به بند
کشیدند ،شکنجه دادند ،به دار آویختند یا
به جوخه های تیر سپردند.
دربدری های بسیاری کشیدیم و در صحن
زن��دان اوین پیراهن خونی��ن بما تحویل
دادند و پول گلوله درخواست کردند .برخی
از ما هنوز نمیدانیم عزیزمان چگونه و کجا
کشته شد و گور او کجاست.
در تم��ام ده��ه  ۱٣۶۰ده ها ه��زار پدر و
مادری که در پش��ت زندان های اینان در
جستجوی فرزندانشان تجمع کرده و اشک
می ریختند ،با قنداق تفنگ از سوی اینان
پذیرائی ش��ده و خبر اعدام فرزندانشان را
بدون اینکه نام و نش��انی از محل دفنشان
بگیرند ،از دهان اینان شنیدند.
برخی فرزندانش��ان را درون زن��دان و در
حالیکه شکنجه شده بودند بدنیا آوردند و
در همان زمان خبر اعدام همسر یا خواهر
یا برادری ،را دریافت کردند .تمام دهه ی
 ۶۰وضع به همین منوال بود و در سال ۶۷
بزرگترین قتل عام زندانیان سیاسی صورت
گرفت .درست در  ۲۱سال قبل در همین
روزها فرزندان ما ،همسران ما ،خواهران و
برادران ما ،دوستان ما در حالیکه در زندان
بس��ر میبرند و برخی از آنان مدت زندانی
بودنشان نیز بسر آمده بود و در امید آزادی
بودند ،در محکمه هایی سه ثانیه ای و به
جرم دگراندیشی روانه قتلگاه شدند.
هن��وز آم��ار دقیقی از ای��ن جنایت علیه
بش��ریت در دست نیس��ت اما گورستان
خاوران و دهها گورس��تان گمنام دیگر در
سراسر کش��ور که پذیرای گورهای دسته

شورم چه
با ک
رفته است

جمعی عزیزان ماست گواهی
اس��ت بر اینکه تعداد کش��ته
شدگان بسیار بوده است.
دهه ی ش�صت تی�ره ترین
دوران در تاریخ معاصر ماست
که بخاطر مسئولیت های انسانی
و اهمیت تاریخ��ی اش نمی توان
به سادگی آن را فراموش کرد .دهه
ای یگانه در تاریخ ماست که یگانگی اش
برخاسته از وس��عت و گستره ی جنایت
هایی است که صورت گرفت و درد و رنجی
است که به ما تحمیل کرد.
از آن زم��ان تا به امروز م��ا را از برگزاری
مراسم برای عزیزانمان منع کردند و سخن
گفتن در مورد این فجایع را جرمی بزرگ و
خط قرمز کل حاکمیت می دانستند.
شکی نیست که بسیاری از شما چیزی در
این مورد نمی دانید و هنوز طوری وانمود
میشود که گویی اکنون برای نخستین بار
است که کش��ور با پدیده زندانی سیاسی
و ش��کنجه و تجاوز و کشتار مواجه شده
است.
در همه این س��الها ما خانواده ها ،به رغم
تهدی��د و ارع��اب ،به هر ش��کلی یادمان
عزیزان خود را برگ��زار کردیم .مجالس و
مراسم برپا کردیم ،در خاوران گرد آمدیم
و اجازه ندادیم یاد و آرزوهای آنان همچون
پیکرشان به خاک فرو رود .حاکمین مجال
ندادند تا ما در کنار تعداد بیشتری از مردم
کشورمان مراسم خود را برگزار کنیم زیرا
از همدردی و اتحاد می��ان مردم بیش از
هرچیزی وحشت دارند .همانگونه که امروز
تالش میکنند تا تعداد قربانیان مبارزه ی
عادالنه ما را مخفی نگهدارند .دهها دروغ و
دمبل سرهم می کنند تا بلکه افکار عمومی
را از فجایعی که صورت گرفته بیخبر نگاه
دارند.
ام�ا ای�ن حیله ه�ا دیگر کار س�از
نیست.
ام��روز مردم ما در مقیاس��ی میلیونی و با
انباری از خشم سی ساله به صحنه آمده اند؛
به برکت آگاهی عمومی و روش های اطالع

ز تا امروز
رو

از دی

ر س��ا نی
امروز دیگر نمی توانند
جنایت و حق کشی هایی که انجام داده اند
را پنهان کنند.
همان دس��تانی ک��ه در کهریزک یا دهها
بازداش��تگاه دیگر عزیزان شما را شکنجه
کرد و کش��ت ،با عزیزان م��ا در دهه ۶۰
چنین ک��رد .همان نظام��ی که کیانوش
ها ،نداها ،س��هراب ها و دهها جان شیفته
ی دیگر را در اوج جوانی از ش��ما ربود ،با
اعضای خان��واده ی ما در دهه  ۶۰چنین
کرد .همان خواس��ته های انسانی و حق
طلبانه ای که عزیز شما را روانه قتلگاه کرد
ب��ا عزیز ما چنین کرد .همان مصائبی که
امروز بر س��ر شما میآید برای سالیان دراز
بر س��ر ما آمد .پس ما عمیق��ا و از ته دل
رنج و خش��م شما را درک میکنیم و با آن
صمیمانه همدردی داریم.
اما این کافی نیست.
برای اینکه خون ها هدر نرفته باش��د باید
دست به دست هم دهیم و صدای اعتراض
خود را به این فجایع انسانی متحدانه بلند
کنیم.
مس�ببین ای�ن جنای�ت ها بی�ش از
هرچیز از وحدت خواست و اراده ی ما
وحشت دارند.
زیرا میدانند زمانی که مردم متحد و آگاه
در کنار ه��م قرار گیرند ،آنگاه قادرند کوه
ها را جابجا کرده و صخره ها را از جای در
آوردند و بر پایه آن جامعه ای سالم و پویا و
بدون بیعدالتی را بنا گذارند.
پس بیائید امسال مسئله کشتار دهه  ۶۰و
کشته شدگان جنبش اخیر را به یک وجه
از مبارزه کنونی م��ان و زمینه ی اتحاد و
همبستگی بین خود تبدیل کنیم.
{>> ادامه در صفحه}29 :
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نعمت میرزازاده (م .آزرم )

فروغ ارغوان

کاوه یغمائی

در اول اسفند  ۱۳۱۷خورشیدی
در شهر مشهد بدنیا آمد
ی و علوم
زب��ان و ادبیات فارس�� 
اجتماع��ی را  -در راس��تا ی
گذرانی آرمانی و توفانی تحصیل
و تحقیق و تدریس کرده و دورٔه
ی سیاسی
دکترای جامعه شناس 
را در دانشگاه پاریس گذرانده است.
یو
ی اش از  ۱۳۴۰با خراس��ان ادب 
فعالیتهای فرهنگ 
ی در مشهد آغاز شده و بر آیند
س��ردبیری هیرمند ادب 
ن تا اکنون افزون بر نوش��تارهای پژوهشی در گستره
آ
ی  ۱۵مجموعه شعر است.
فرهنگ و ادب فارس 
نعمت آزرم در پیایندهای انتشار سحوری و آغاز مبارزات
مسلحانه فاصله سال های  ۱۳۵۰تا انقالب بهمن ۱۳۵۷
را در سه نوبت با فاصله در زندان های سیاسی مشهد و
ته��ران گذر اند .نعمت آزرم پس از انقالب با انتش��ار دو
مجموعه "گلخون"  ۱۳۵۸و "گلخشم"  ۱۳۶۰ناسازگاری
ی را به روشنی نشان
آشتی ناپذیر خود را با ارتجاع مذهب 
داد.
در تابستان  ۱۳۶۰هنگامی که نمونههای صحافی شده
"گلخشم" از چاپ خانه خارج میشد پاسدا رها به چاپخانه
و هم به خانه وی ریختند ،به ش��اعر دس��ت نیافتند ،اما
خانه و کتابخانه و یادداشتهای پژوهشی اش مصادره شد،
با اینهمه این مصادرهها در برابر ازدس��ت دادن همس��ر
نویسنده ش ،رویا و چندی بعد نوجوانش ،نیما کمترین
صدمهای بود که به او رسید.
نعمت آزرم عضو موسس کانون نویسندگان ایران ()۱۳۴۷
و کانون نویسندگان ایران در تبعید ( )۱۳۶۱است.
نعمت آزرم از سال  ۱۳۶۱به عنوان پناهنده سیاسی در
ی میکند ،او چند بار به عنوان شاعر برگزیده
پاریس زندگ 
ی در جشنواره های بین المللی شاعران شرکت داشته
ایران 
و هم به عنوان اس��تاد میهمان در دانش��گاههای اروپا و
آمریکا تدریس کرده است.
کتابهای نعمت آزرم عبارتند از:
تندیس ،گذربان ،پیام ،سهوری لیلته القدر ،پرواز
در طوفان ،صور اس�رافیل ،گلخون ،گلخش�م ،به
هوای میهن ،پاد افراه نامک ،در مه غربت ،ترانه نامه
برای اسماعیل خوئی ،شبگیران ،خورشید خیزان

در سن  ۲۰سالگی به شغل ارزشمند معلّمی
روی آورد و پ��س از انقالب س��ال  ۱۹۷۹به
خاطر عالق��ه مندی
و تعهدش به مس��اله
حقوقبشروایدئولوژی
سوسیالیس��م در
مقابل بیعدالتیهای
اجتماعی و سیاس��ی
ایستادگی کرد.
فروغ ارغوان در س��ن
 ۲۴س��الگی ،حی��ن
تدری��س در کالس
درس مقاب��ل دی��ده گان دان��ش آموزانش
دستگیر شد.
فروغ س��پس در زندان جمهوری اس�لامی
ایران ،تحت وحش��یانهترین ش��کنجههای
ی قرار گرفت.
جسمی ،روحی ،روان 
ی  ۳سال و  ۴ماه از دوران زندان ۱۴ ،
وی ط 
ماه را در سلول انفرادی و  ۶ماه را در "قیامت
" سپری کرده است .
ی از وحش��تناکترین انواع
"قیام��ت" یک�� 
ش��کنجه است که توس��ط رژیم جمهوری
ی است که
اس�لامی اختراع ش��ده و روش�� 
مقاومترین زندانیان را به زانو در میاورد وی
در مورد این تجربه با شما به گفتگو خواهد
نشست .
ف��روغ از س��ال  ۱۹۹۴به عن��وان پناهنده
سیاس��ی در کانادا بس��ر میبرد ،وی پس از
اتمام تحصیالت در زمینه "برنامه اجتماعی
کارگران" به مدت  ۱۰سال است که با زنان
ی
ی خانمان و زنانی که از آسیبهای سالمت 
ب
ی و اعتیاد رنج میبرند ،کار میکند .
روان 
ی از
فروغ ارغوان در حیطه کار سیاس��ی یک 
فعالین "کمیته بین الملل��ی علیه اعدام "
و "کارزار ب��رای آزادی زندانیان سیاس��ی"
میباشد.

(خالصهبیوگرافی)
کاوه از س��ن  8س��الگی شروع
به آموختن موس��یقی کرد .او با
شرکتدرکالسهایمدرسهعالی
موسیقی تهران تحت سرپرستی
آق��ای «نوی��ن اف��روز» نواختن
پیان��و را فرا گرفت .همزمان زیر
نظر پدرش«ک��ورش یغمائی»
و عموهای��ش «کامران و کامبیز
یغمائی» که از ف ّعالین و هنرمندان بناِم موسیقی ایران
اند با موس��یقی «راک» که موسیقی مورد عالقه اش
بود آشنا شد ،و به فراگیری و نواختن گیتار پرداخت.
بعد از انقالب در سال « 1981مدرسه عالی موسیقی»
بسته شد و پس از چند سال دوباره بازگشائی گردید
و کاوه توانست از آنجا فارغ التحصیل شود .در همین
دوران باالجبار فلوت زدن را یاد گرفت.
در س��ال  1984او کار حرفه ای س��اختن موسیقی
جدی آغاز کرد و در س��ال  1993نخستین
را بطور ّ
کنس��رت موس��یقی راک بعد از انقالب را در ایران با
همکاری بابک امینی در تاالر بهمن با موّفقیت برگزار
نمودند.
در سال  1996وارد دانشگاه آزاد شد که همزمان به
نواختن گیتار کالسیک پرداخت.
بعد از آنکه در س��ال  2005وزارت ارشاد اسالمی از
پخش آلبوم د ّوم او جلوگیری کرد ،به همراه همسر و
دو فرزندش ،برای ادامه ف ّعالیت هنری به ونکوور کانادا
مهاجرت کرد.
او ف ّعالیت های هنریش را در کانادا و آمریکای شمالی
آغاز نمود و در سال  2008آلبوم «سکوت سرد» را به
بازار روانه نمود.
همزم��ان او ب��ه برگ��زاری چند کنس��رت در کانادا
پرداخت.
بعد از انتخابات اخیر (دهمین دوره ریاست جمهوری
خ��رداد  )88و اوجگیری جنبش مردم��ی ،کاوه در
پشتیبانی از این جنبش و برای محکوم کردن سرکوب
و کشتار و بازداشت شرکت کنندگان در این جنبش با
شرکت در گرد همآئی های ایرانیان و نواختن موسیقی
ف ّعاالنه ایفای نقش نمود.

Brian Poulsen

Brian Poulsen is a multifaceted guitarist/ musician
who is comfortable playing almost any genre of
music. In 2009 alone, Brian has appeared on numerous recordings and performed with acts Deere
John (country), Fruxure (rock) to Claude Duke,
Kadabra (latin jazz) and avante garde fusion with
Last Second Decision, as well as funk project My
Silent I. Besides doing session work in his home
studio, Brian is also an in demand music educator
in Vancouver and across North America, having
taught seminars for the National Guitar Workshop
in Los Angeles, Austin and Seattle as well as Vancouver.
Born and raised in Fort St. John BC, Brian finally
settled in Vancouver after touring extensively for
10 years. Brian has called Vancouver home for
almost 20 years now, with his wife Barbara and
!three cats
Brian fist met Kaveh Yaghmaei by chance in a
Vancouver music store in 2002 and they immediately connected, both sharing a mutual passion for
music. Almost 6 years later they met again to work
together and perform a show featuring Kaveh's
music, soon to be available on DVD.
It is through the power of music that two musicians
from opposite sides of the world can come together
and celebrate a destiny that cannot be seen as simply luck. Brian has a keen interest in world music
and music from the Middle East in particular and is
extremely happy to be able to create music with his
musical brother Kaveh, from whom he has says he
!has already learned a great deal
"It is with gratitude and honor, that I stand with
Kaveh in solidarity with all citizens of the world
who believe in freedom, truth and justice. Not only
just for Iran, but all nations. It is a privilege to
share music with those who share this vision, who
also acknowledge this hope and ambition." Brian
Poulsen
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معرفی کوتاهی از
بهرام رحمانی

بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.
nu

بهرام رحمانی ،برای اولین بار فعالیت سیاسی خود را
با سازمان پیکار و سپس طرفداری از کومهله و پس
از تشکیل حزب کمونیست ایران نیز فعالیت خود را
با این حزب ادامه داد.
وی ،در سال  ،1991به دنبال اختالفات درونی حزب
کمونیست همراه با «فراکسیون کمونیسم کارگری»
جدا ش��د و هم��راه ب��ا کادرهای
دیگر ،یکی از بنیانگذاران حزب
کمونیس��ت کارگری بود .وی در
آوریل  1999به دنبال اختالفات
درونی حزب کمونیست کارگری
هم��راه با ح��دود  150نفر دیگر
صفوف این حزب را ترک کرد.
به��رام بی��ن س��الهای  1999و
 2000سردبیر نش��ریه «بامداد»
بود .آخرین شماره این نشریه ،تحت عنوان «چنین
گوید بامداد ش��اعر» (ویژه نامه بامداد به یاد احمد
ش��املو) ،در پاییز  2000توسط انتش��ارات آرش،
منتشر شده است.
او یکی از همکاران نشریه «نگاه» است .قبل از این
نیز از اواخر دهه با نشریه ماهانه همبستگی و هفته
نام��ه ایران تریبون و نش��ریه کارگر امروز همکاری
داشت.
وی در س��ال  2002ب��ه حزب کمونیس��ت ایران
برگشت و در مسئولیتهایی همچون عضو کمیته
مرکزی و کمیته خارج کش��ور حزب ،عضو هیات
تحریریه نش��ریه دوهفته نامه جهان امروز ،همکار
کومهله تیوی و عضو کمیته اجرایی این حزب بود.
سرانجام به دنبال اختالفاتی که بر سر سازماندهی و
برخورد حزب به تشکل های کارگری و هم چنین
اختالف بر سر جنبش دانشجویی پیش آمد ،از این
حزب جدا شد.
وی در حال حاضر دبیر انجمن قلم ایران (در تبعید)
و عضو هیات دبیران کانون نویس��ندگان ایران (در
تبعید) و عضو اتحادیه روزنامهنگاران سوئد است.
همچنین ن��گارش  10جلد کتاب درباره مس��ایل
سیاس��ی و اجتماعی و صدها مقاله ،بخش دیگری
از تالشهای بیوقفه فرهنگی ،سیاسی و فرهنگی
ایشان است.
اس��امی کتاب های منتشر ش��ده بهرام رحمانی،
عبارتند از:
ـ مجموع��ه اس��نادی در رابط��ه ب��ا فعالیت های
تروریستی جمهوری اسالمی؛
ـ زنان در اسارت جمهوری اسالمی؛
ـ عزیزنسین ،عزیز همگان؛
ـ امید یک زندگی بهتر؛
ـ مذهب ،ناسیونالیسم و مساله زن؛
ـ تاریخ شرمسار مردم کرد؛
ـ افسانه جامعۀ مدنی؛
ـ کش��تن نویس��ندگان در دوران خانوادۀ پهلوی و
جمهوری اسالمی؛
 اوره��ان پاموک و تابوهای دول��ت ترکیه ،آزادیاندیشه و بیان؛
 -رهایی زن

در جری�ان اعتراض های
دو ماه اخیر ه��زاران نفر از چهره
های ش��ناخته شده جناح اصالح
طلب حکومتی ،فعالین سیاسی
و اجتماعی ،دانشجویان ،کارگران،
روزنامه نگاران و مردم معترض از
سوینیروهایامنیتیوبسیجی
بازداش��ت و ب��ه بازداش��تگاه
های مختل��ف از جمله زندان
کهری��زک که زیر نظر نیروی
انتظامی است منتقل شدند.
در هفته های اخیر ،خبرها و
گزارش های تکان دهنده ای
از بدرفتاری شدید با زندانیان،
ضرب و ش��تم آن ها ،تجاوز و
حتی قتل تعدادی از بازداشتی ها
زیر ش��کنجه در زندان کهریزک
منتشر شده است.
رفتارهای وحشیانه و غیرانسانی
با زندانیان سیاس��ی در شکنجه
گاه «کهری��زک» ،فقط نمونه ای
از وضعی��ت دلخ��راش و دردناک
زندانی��ان در زندان های آش��کار
و مخفی سراس��ر کش��ور است و
محدود به این شکنجه گاه و به این
دوره نمی باش��د .سی سال است
که کسب و کار حکومت اسالمی
تهدید و ترور ،سرکوب و کشتار از
جمله تجاوز به زندانیان و کشتن
آن ها در زیر شکنجه است.
سال هاست که زندانیان سیاسی
که از زندان های حکومت اسالمی،
جان ساله به در برده اند و به خارج
کشور آمده اند درباره شیوه های
وحشیانه شکنجه از جمله تجاوز
ب��ه زندانیان و اعدام های دس��ته
جمعی به طور مکرر سخن گفته
اند.
اما س��ران و مس��ئولین حکومت
اسالمی نسبت به آن ها اهمیتی
نداده اند .اما اکنون یکی از سران
شناخته ش��ده حکومتی ،مهدی
کروب��ی ،در نام��ه ای خطاب به
هاشمیرفسنجانی،رییسمحلس
خبرگان ،از وی خواس��ته است تا
به موضوع «تج��اوز به دختران و
پسران» بازداشتی رسیدگی کند.
این مساله در سطح گسترده ای
در رسانه های داخل کشور و هم
چنین در سطح بین المللی منتشر
شده اس��ت .بنا به گفته کروبی،
تع��دادی از زندانیان آزاد ش��ده،
به عنوان ش��اهدان زنده تجاوز به
زندانیان و کش��تن آن ها در زیر
شکنجه و یا تجاوز به خودشان با
وی دیدار کرده اند.

حسین شرنگ

جهنمکهریزک

شاعرمونتریالی،
از جمهوری وحشی شرنگستان...

یامسین میظر

تبعی��دی
ی��ک
سوسیالیس��ت است.
کوش��نده سیاس��ی
چپ ،که فعالّیت های
خود را از سال 1980
در تهران و س��پس در
کردستان آغازید .و .در
دوره تبعید به انگلستان رفت .ایشان عضو مرکز
تحقیقات تئوری و جنبش سوسیالیس��تی در
مجله کریتیک
دانشگاه گالسکو،معاون سردبیر ّ
(نقد) و نیز مسئول کارزار« دستها از مردم ایران
کوتاه » می باشند.

بازداشتگاه کهریزک که در جنوب
ته��ران واق��ع اس��ت ،در جریان
اعتراض��ات اخیر ب��ه عنوان یکی
از مح��ل های احتمالی نگهداری
و بازجویی از بازداش��ت ش��دگان
در رس��انه ها انعکاس یافته بود.
ب��ه گفته خانواده ه��ای برخی از
قربانیان اعتراضات اخیر در ایران،
فرزندان آنان پس از دستگیری به
کهریزک انتقال یافته بودند .برخی
می گویند کشته شدن چند نفر
از بازداشت شدگان ،باعث شد تا
دس��تور تعطیلی کهریزک صادر
شود.
در این ش��کنجه گاه ،بازداش��ت
شدگان را داخل کانتینر نگه می
داش��تند .گفته می شود که بین
 ۲۰تا  ۴۰نفر را در هر کانتینر به
زور جای می دادند .این در حالی
است که در هر کانتینر بیش تر از
پنج نفر را نباید جای داد .به گفته
ی��ک روزنامه ن��گار ،تنها محفظ
هوایی این کانتینرها یک سوراخ
کوچک اس��ت که هوا از آن وارد
می شود.
بنا به اظهار کسانی که از کهریزک
آزاد شده اند ،نور مستقیم آفتاب
به این کانتینرها می تابد و هوای
داخل آن بسیار گرم است .به لحاظ
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بهداش��تی نیز وضعیت بازداشت
شدگان نامناسب است.
گفته آن ه��ا را لخت کرده ،پس
از این که آب فشار قوی روی آن
ها گرفته اند ،س��پس آن ها را با
شلنگ و کابل کتک می زدند.
روز س��ه ش��نبه  6مرداد 1388
برابر ب��ا  28ژوئی��ه  2009اعالم
شد که دستور تعطیل بازداشتگاه
کهریزک صادر ش��ده است .یک
روز پی��ش از آن ،در خبرها آمده
بود که آیت الله خامنه ای ،رهبر
حکومت اسالمی ،دستور تعطیلی
یک بازداشتگاه در تهران را به دلیل
«غیر استاندارد بودن» شرایط آن
صادر کرده اما نام این محل فاش
نشده بود .تا این که یک هفته پس
از تعطیلی این بازداشتگاه ،سرتیپ
اسماعیل احمدی مقدم ،فرمانده
نیروی انتظام��ی ایران اعالم کرد
که نیروی انتظامی تا یک ماه دیگر
در محل بازداشتگاه کهریزک یک
بازداش��تگاه جدید می سازد که
تحت نظارت س��ازمان زندان ها
اداره خواهد شد.

ابعاد هولناک جنایات

ابع��اد جنای��ات در کهری��زک به
حدی هولناک و تکان دهنده بود
که رفتار شکنجه گران حکومت
اسالمی با زندانیان همانند شکنجه
گران آمریکایی در زندان ابوغریب
عراق و گوانتانامو اس��ت .احتماال
ش��واهد و مدارک بر جای مانده
و ش��اهدان و بازماندگان آن و نیز
خش��م عمومی مردم سبب شده
است که خامنه ای با عجله فرمان
تعطیلی این شکنجه گاه را صادر
کند تا اطالعات بیش تری از آن
منتشرنشود.
احمدی مقدم ،گفت« ،بازداشتگاه
کهریزک متعلق به نیروی انتظامی
اس��ت و این بازداشتگاه موقت و
ف��وری برای نگه��داری مجرمان
خطرناک و اراذل و اوباش دستگیر
ش��ده در طرح امنیت اجتماعی
ساخته شده بود».
او عل��ت تعطی��ل بازداش��تگاه
کهری��زک را افزایش بیش از حد
مجاز دستگیرشدگان پس از 18
تیر ماه در این بازداشتگاه که باعث
به وجود آمدن شرایطی نامناسب
در آن شده بود ،دانست .به گفته
وی ،هم��ه کس��انی ک��ه در این
بازداشتگاه نگهداری می شدند به
زندان اوین منتقل شده اند.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
ایران نیز اعالم کرد که با پیشنهاد
این ش��ورا اف��راد و «مس��ئوالن
خاط��ی» مرتبط با بازداش��تگاه
کهریزک از سمت خود برکنار می
شوند و تحت تعقیب قضایی قرار
می گیرند.
این دبیرخانه در نوشته ای که به
خبرگزاری های ایران فرس��تاده،
اعالم کرده اس��ت که هیات ویژه
دبیرخانه این ش��ورا «در بازدید از
بازداشتگاه تعطیل شده کهریزک
و تحقیق از مسئوالن بازداشتگاه،
مقام��ات و مام��وران انتظامی و
قضای��ی و نیز دیدار با بازداش��ت
ش��دگان و خان��واده ه��ای افراد
آس��یب دیده در اغتشاشات اخیر
و بررسی گزارش های بیمارستانی
و پزشکی قانونی به پیشنهاد این
هیات تمام��ی افراد خاطی اعم از
مس��ئوالن و ماموران انتظامی و
قضایی مربوطه از مسئولیت های
خود برکنار و پرونده های انتظامی
و قضائی آنان برای رس��یدگی به
تخلفات و اتهامات تش��کیل می
شود».
ام��ا جامع��ه عامالن اصل��ی این
وضعیت هولناک حاکم بر زندان
های کش��ور و ه��م چنین وجود
زندان های مخفی را به چند مامور
«خودسر و متخلف» نداشته ،بلکه
جامعه مستقیما علی خامنه ای،
رهبر حکومت اس�لامی ،محمود
احم��دی نژاد ،ریی��س جمهور و
رییس شورای عالی امنیت ملی،
صادق محصولی ،وزیر کشور و هم
چنین دیگر ارگان های سرکوب
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جتاوز به
زندانیان
و کشنت
آن ها
در زیر
شکنجه!

هم چون دستگاه قضایی و دستگاه
های امینی را مس��ئول این همه
فجایع انسانی می دانند.
ش��کنجه گاه کهریزک ،خارج از
نظارت و کنترل س��ازمان زندان
ها بوده اس��ت ،اما فرمانده نیروی
انتظامی زیر نظر مس��تقیم وزیر
کشور فعالیت می کند.
بنابراین ،هیچ کس نمی پذیرد که
رهبر و رییس جمهور و وزیر کشور
و دستگاه های قضایی  -امنیتی از
آن چه که در زندان کهریزک می
گذشت بی خبر بودند و تنها چند
مامورخودشانتصمیممیگرفتند
که زندانی را شکنجه کنند ،به وی
تجاوز نمایند و یا در زیر شکنجه
بکشند؟! در هیچ کشوری به ویژه
در ایران ،هیچ ماموری بدون مجوز
فرمانده و مافوق خود ،هیچ کاری
نمی تواند انجام دهد تا چه برسد
به شکنجه و کشتن زندانی.
شاید تجاوز و کشتن فرزند یکی
از مقامات ارشد حکومت اسالمی
در کهری��زک ،عامل و بانی اصلی
تعطیلی این ش��کنجه گاه شده
است؟!
در گزارشات آمده است که محسن
روح االمینی ،یکی از جان باختگان
دستگیر ش��دگان تظاهرات های
اخیر ،قبل از این که زیر شکنجه
کشته ش��ود ،به وی تجاوز شده
اس��ت .دلیل اصل��ی قتل وی نیز
ترس از آشکار شدن همین مساله
تجاوز بعد از آزاد شدن وی از زندان
بوده است .تجاوز به فرزند مشاور
محس��ن رضایی ،آن قدر فجیع و
وحشیانه بوده است که منجر به
پارگی مقعد وی شده بود.
در همین رابطه ،محسن رضایی،
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت
نظام روز چهارشنبه  ٢١مرداد ماه
گفته است با شنیدن اخبار مربوط
به رفت��ار خالف مام��وران علیه
جوانان کش��ور می بایست عزای
ملی اعالم کرد.
در س��ایت اینترنتی تابناک آمده
اس��ت ،رضایی در نشس��ت خود
با جمعی��ت حقوقدان��ان دفاع از
حقوق بشر که برای ارائه گزارشی
از رویدادهای اخیر با وی مالقات
کرده بودند ،گفته است:
«اگ�ر در جمهوری اسلامی،
رفتار خالف حیثیت و اخالقی
از سوی یکی از ماموران انجام
گیرد ،باید ع�زای ملی اعالم
ش�ود ،چه برس�د ب�ه این که
اعمال شنیع علیه تعدادی از
جوانان کش�ور صورت گرفته
باشد».
در همی��ن ح��ال ب��ه گ��زارش
خبرگ��زاری رس��می جمهوری
اس�لامی ،مجید انص��اری عضو
مجم��ع روحانیون مبارز که یکی
از روحانی��ون بلندپایه و از چهره
های ش��اخص نظام است ،درباره
درخواستمهدیکروبیازهاشمی

رفسنجانی ،برای
بررسی موضوع
تجاوز به زندانیان
گفته است:
«با کمال تاسف
ای�ن ها صحت
دارد و آدم
بای�د ب�ه قول
امیرالمومنی�ن آرزوی م�رگ
کند که در جمهوری اسالمی
کار به این جا برسد که چنین
فجایعی رخ دهد ...نه یک مورد
بلکه متعدد بوده است».
مهدی کروبی در گوشه ای از نامه
خود به هاشمی رفسنجانی نوشته
است:
«عدهای از افراد بازداشتشده
مطرح نمودهاند که برخی افراد
با دختران بازداشتی با شدتی
تجاوز نم�ودهاند که منجر به
ایج�اد جراح�ات و پارگی در
سیستم تناسلی آنان گردیده
است».
در مقابل عل��ی الریجانی رییس
مجلس شورای اس�لامی نیز در
واکنش ب��ه درخواس��ت مهدی
کروبی بدون انتش��ار جزئیات و یا
چگونگیتحقیقاتمستقلکمیته
ویژه مجلس گفته است «موضوع
آزار جنس��ی بازداش��ت شدگان
کذب اس��ت ».ام��ا در عین حال
مجلس کمیته ای برای تحقیق در
این موارد تعیین کرده است.
ی��ک نماین��ده مجلس ش��ورای
اسالمی ،در گفتگو با «موج سبز
آزادی» ،عصر ش��نبه 24 ،مرداد
 ،1388از ش��کنجه زنان زندانی
در کهریزک خبر داد .این نماینده
مجلس که نخواسته نامش فاش
شود ،با اشاره به بازدید گروهی از
نمایندگان مجلس از زندان اوین
و بن��د زنان ،خبر داد که برخی از
زندانی��ان در حضور نمایندگان و
مقامات دادستانی از شکنجههای
فجیع صورت گرفته در بازداشتگاه
کهریزک پرده برداشتهاند.
شرح ماجرای تکان دهنده از زبان
این نماینده چنین توصیف شده
است:
«در بند زنان ،پرس��یده شد :چه
کسانی سئوال دارند؟ تعداد زیادی
دس��ت شان را باال بردند .پرسیده
ش��د :چه کس��انی در کهریزک
بودند؟ از یکی از آنان خواسته شد
در مورد رفتاری که با وی صورت
گرفته ،توضیح دهد .یکی از خان م
ها گفت:
در کهری�زک ،در حالی که مرا
کامال عریان کرده بودند ،از من
خواستند وارد یک بشکه آب
شوم ،سپس بارها در آن بشکه
به من ش�وک الکتریکی وارد
کردند ،به طوری که تمام چهار
ی لرزید!»
ستون تنم م 
بخ��ش آگاه جامع��ه و ب��ه ویژه
محسن رضایی ،موسوی ،کروبی،
رفس��نجانی ،خاتمی ،خامنه ای،
احم��دی ن��ژاد و دیگر س��ران و
مقام��ات حکومت اس�لامی ،به
خوبی می دانند که از همان آغاز
موجودیت حکومت اس�لامی ،در
س��ه دهه گذش��ته همواره اخبار
شکنجه و تجاوز به زنان و مردان
زندان��ی به عنوان ابزار ش��کنجه

توس��ط بازجویان در زندان های
ایران مطرح بوده است.
بنابراین در ح��ال حاضر که این
وقایع و فجایع انس��انی در سطح
اف��کار عموم��ی جامعه ای��ران و
جهان ،به طور علنی فاش ش��ده
اند ،دیگر سرپوش گذاشتن و بی
تفاوت ماندن س��ران حکومتی به
این همه جنایات شان ،امکان پذیر
نمی باشد.
مهم تر از همه ،اکنون مبارزه
میلیونی مردم ،سران حکومت
را ب�ه س�رگیجه سیاس�ی
انداخته ،وادار به موضع گیری
و اقرار شده اند.
تاکن��ون فتواه��ا و فرم��ان های
رهبران حکومت اسالمی با اتکاء
ب��ه قوانین اس�لامی ،ارتکاب هر
عملی را نسبت به زنان و دختران
بازداش��تی مجاز دانسته و دست
آن ها را از جمل��ه تجاوز به زنان
و مردان زندانی باز گذاشته است.
در این مورد می توان به دس��تور
صریح رهبران حکومت اسالمی در
تجاوز به دختران «باکره» محکوم
شده به اعدام اشاره کرد .در توجیه
غیرانسانی آن ها ،اگر دختر باکره
اعدام ش��ود به بهش��ت می رود
بنابراین ،برای جلوگیری از رفتن
آن ها به بهشت ،نخست باید مورد
تجاوز ش��کنجه گران قرار گیرند
و س��پس به جوخه اعدام سپرده
شوند؟!
ش��کی نیس��ت که در راس همه
جنایت کاران حکومت اس�لامی،
علی خامنه ای ،رهبر این حکومت
باید به عن��وان عامل و آمر اصلی
هم��ه اعمال و رفت��ار ارگان های
س��رکوب امنیتی  -قضایی خود
علیه م��ردم آزاده ایران و فرزندان
آن ها ،محاکمه شود.
همه این مسایل نشان می دهد که
همه سران و جناح های حکومت
اسالمی ،همگی به تکاپو افتاده اند
تا راه حلی برای برون رفت از این
بن بست سیاسی و اجتماعی خود
پیدا کنند و نظام را نجات دهند.
از جمله از این تالش ها می توان
به نامه  254تن از مدیران ارش��د
 30ساله حکومت اسالمی اشاره
کرد.
ناگفت��ه نماند ک��ه بازداش��تگاه
ه��ای «غیررس��می» در تهران و
شهرستان ها کم نیستند.
ب��رای نمونه در ته��ران می توان
به بازداش��تگاه ه��ای مخوف 59
سپاه ،بازداشتگاه نبوت ،در خیابان
س��هروردی تهران ،بازداش��تگاه
س��ئول مع��روف ب��ه ابوغری��ب،
بازداشتگاه خاص متعلق به سپاه
پاسداران که به  66سپاه معروف
اس��ت در اتوبان افسریه محدوده
بلوار هجرت پشت پادگان عالمه
طباطبائی ،بازداشتگاه قمر وزارت
و غیره نام برد.
تمام مراحل تحقیقات و بازجویی
در این بازداشتگاه ها ،شکنجه گران
با چش��م بند و همراه با توهین و
شکستن روحیه بازداشتی و ضرب
و ش��تم و تجاوز و حتی کش��تن
زندانی همراه بوده است.
بنابرای��ن ،فجای��ع ش��کنجه گاه
{>> ادامه در صفحه}30 :
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استخدام
آشپــز

به یک نفر آشپز برای
کار در رستوران ایرانی
فورانیازمندیم.
>> تمام وقت <<
لطفا بین ساعات  6تا
 8شب تماس بگیرید:

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

آرزو حتویلداری
یکتا

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

aug15sep1

MOVING
کلیهامور
حملونقل

 درمونرتیال

به بهای مناسب
سرویس عایل

(514) 704-7358
saeedapr-june09

مترجم رمسی
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
Tel.:(514) 966-4572

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

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
>> دلیوری 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

>> رستوران
عموجمال<<
----------------

به یک نفر خانم
آشپز برای ک ار
در رستوران فورا
نیازمندیم.

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

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

استخدام

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

کالس های

رایگان فرانسوی
ویژه مهاجرین

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

(514) 274 8117
Apr15may01

(514) 690-6343
UPdjuly-sep08

ARIANA

Free to Air

MOVING

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

آریانا مووینگ

TV channels

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

شهریاربخشی

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

متـرجم
رضانوشادجمال

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

514-575-7080

The Shield of Athena

514-768-3609

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

ترجمه رمسی
ترجمه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

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

مجری
مراسم
عقد ایرانی
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

محضردارایرانی

استخدام

مونــا گالبی

به یک قصاب حرفه ای
نیازمندیم
آشنایی کامل به بریدن،
قطعه کردن گوشت،
و مارینه کردن آن به
روش ایرانی ضروری
است

اولین محضردار
ایرانی در مونتریال

Chambre des notaires
du Québec

خدمات ما شامل:
وصیتنامه،وکالتنامه،
گواهی امضاء ،امور
مستغالت،
ازدواج و عقد رسمی

Looking for professional butcher
Able in cutting
and marinating
meat Iranian
style
March de poissons et viandes
St Laurent
(514) 369-3474

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

514-318-6373

شریف
ارز

1200, de Bleury #9

Montréal,

Québec Tel.:
(514) 523-1047

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

www.accesasie.com

سالن آرایش

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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پرستاررمسی

خانم ایرانی،
لیسانسه و کارآزموده ،مسلط
به زبان انگلیسی
آماده نگهداری از سالمندان
و کودکان
514-996-7255

اگربه ایران
می رویـد:

az aug15

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

استخـدام

استخــدام

رستوران ایرانی به چند
کمک آشپز و ویترس فورا
نیازمنداست:

azmay01

به یک
کمک آشپز

برای کار در
رستوران ایرانی
فورانیازمندیم.

RESTO YAS:

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

siamak/mahincartierperse

استخــدام
به یک
آرایشگر

برای کار در
سالن ایرانی
نیازمندیم.
514-333-7309

7
سالن آرایش روز
هفته

سیروس

514-333-7309

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

ناسیــونال

Guy
1625 Maisonneuve W.
Suite: 308

X :(514) 937-2888

ساخت ،نصب و تعمیر هر گونه
کابینتآشپزخانه

اگر قصد نوسازی
آشپزخانه خود را دارید،
قبال حتما با ما
مشورتکنید.
ما تنها کمپانی کابینت سازی هستیم که با
کمترین هزینه ،کابینت موجود شما را فقط با
تعویض درب و بازسازی و طراحی جدید تبدیل
به کابینت نو و رویایی شما می نماییم.
خدمات جانبی:

Hardwood, Backsplash, Counter, Ceramic, Island, Door, Staircase
(دارای مدرک رسمی کابینت سازی از کبک)

TEL.: 514-567-1797
یادمان کشتار دهه 60
{>> ادامه از صفحه}26 :

__________________________________

(514) 891-6367

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

کابینت سازی فرهاد

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

کانادا...
{>> ادامه از صفحه}22 :
 1897با ش��تاب به سرزمین های
زرخیز سرازیر شدند.
• برای مهاجرت به غرب ،دولت
وق�ت چه تس�هیالتی را فراهم
نمود؟
دولت آن زمان راه آهن را راه اندازی
نمود و زمین های بسیاری را با قیمت
ارزان در اختیار مهاجران گذاشت.
• ک�دام گ�روه از مهاجری�ن
در س�اختن راه آهن پاسیفیک

بیائید تا برای نجات جان صدها تن دیگری که در اوین،
زندان های شهرس��تان ها و در بازداشتگاههای مخفی
اس��یرند ،مبارزه ای متحد را ب��ه پیش ببریم ،نگذاریم
عزیزان بیش��تری را از ما بربایند و خیل داغداران این
کشور را افزون کنند.
بیائید در  ۲۱امین س��الگرد کشتار زندانیان سیاسی و
به یاد همه ی کش��ته شدگان دهه  ۶۰دوشادوش هم
قرار بگیریم و خواس��ته های مشترک مان را یک صدا
اعالم کنیم.
 .۱پی گرد و محاکمهی مسببین کشتارهای دههی
ش�صت ،به ویژه اعدامهای دستهجمعی سال  ۶۷و
سرکوب ،کشتار ،شکنجه و تجاوزات حوادث اخیر
 .۲اعالم اس�امی دفن ش�دگان دههی ش�صت در
گورس�تان خاوران و اعالم اسامی کشتهشدگان و
زندانیان وقایع اخیر
 .٣آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی
و عقیدتی
 .۴الغ�ای اع�دام برای هر جرمی و ش�کنجه تحت
هرعنوانی
 .۵دریافت کیفرخواست محکومین سیاسی و اعدام
شدگان در طی این سی سال و افشای علت اعدام
آنان
 .۶دریافت وصیتنام ه اعدام شدگان
 .۷به رسمیت ش�ناختن محل دفن اعدام شدگان
سیسال حاکمیت اسالمی در تهران و شهرستانها
و تحویل بدون قید و ش�رط کشته شدگان حوادث
اخیر ب�ه خانوادهها و اجازهی برگزاری مراس�م در
منازل و یا سر خاک این کشته شدگان
 .٨اجازهی گذاشتن سنگ برقبر کشته شدگان
 .۹پیگرد ومحاکمهی آمرین و عاملین کس�انی که
اقدام به تخریب خاوران و گورستانهای مشابه در
سایر نقاط ایران کرده و به آزار خانوادهها در طی این
سالهاپرداختهاند،
 .۱۰بازگرداندنحقوقشهروندیخانوادههاومتوقف
کردن هرگونه محدودیت و محرومیت اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی واقتصادی در مورد آنان ...و
 .۱۱پذیرش و حفظ گورستان خاوران و گورستانها
و یا قبرهای مش�ابه در سایر نقاط کشور به عنوان
س�ندی تاریخ�ی از جان�ب نهاده�ای محل�ی و
نالمللی
بی 
 ٣۰مرداد ۱٣٨٨

اهمیت بیشتری دارند؟
مهاجرین چین��ی که به
سمت غرب کانادا مهاجرت
نمودند و بیش��ترین نقش را در راه
اندازی راه آهن غرب دارند.
• راه آه�ن پاس�یفیک در چه
زمانی به اتمام رسید ؟
راه آهن پاسیفیک را در هفتم نوامبر
 1885به اتمام رساندند.
• برای تشویق مردم به مهاجرت
به «په ره ری» دولت چه اقداماتی
را انجام داد؟
دول��ت برای تکثیر جمعیت در «په
ره ری» و تش��ویق آنان زمین های
بسیار ارزان زراعی و گاهی رایگان به
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طنز
شنیدم در زمان
خسرو پرویز
شنیدم در زمان خسرو پرویز
گرفتند آدمی را توی تبریز
به جرم نقض قانون اساسی
و بعض گفتمان های سیاسی
ولی آن مرد دور اندیش ،از پیش
قراری را نهاده با زن خویش
که از زندان اگر آمد زمانی
به نام من پیامی یا نشانی
اگر خودکار آبی بود متنش
بدان باشد درست و بی غل و غش
اگر با رنگ قرمز بود خودکار
بدان باشد تمام از روی اجبار
تمامش از فشار بازجویی ست
سراپایش دروغ و یاوه گویی ست
گذشت و روزی آمد نامه از مرد
گرفت آن نامه را بانوی پر درد
گشود و دید با هالو مآبی
نوشته شوهرش با خط آبی:
عزیزم ،عشق من  ،حالت چطور است؟
بگو بی بنده احوالت چطور است؟
اگر از ما بپرسی ،خوب بشنو
ماللی نیست غیر از دوری تو
من این جا راحتم ،کیفور کیفور
بساط عیش و عشرت جور وا جور
در این جا سینما و باشگاه است
غذا ،آجیل ،میوه رو به راه است
کتک با چوب یا شالق و باطوم
تماما شایعاتی هست موهوم
هر آن کس گوید این جا چوب دار است
بدان این هم دروغی شاخدار است
در این جا استرس جایی ندارد
درفش و داغ معنایی ندارد
کجا تفتیش های اعتقادی ست؟
کجا سلول های انفرادی ست؟
همه این جا رفیق و دوست هستیم
چو گردو داخل یک پوست هستیم
در این جا بازجو اصال نداریم
شکنجه  ،اعتراف ،عمرا نداریم
به جای آن اتاق فکر داریم
روش های بدیع و بکر داریم
عزیزم ،حال من خوب است این جا
گذشت عمر ،مطلوب است این جا
کسی را هیچ کاری با کسی نیست
نشانی از غم و دلواپسی نیست
همه چیزش تمامن بیست این جا
فقط خود کار قرمز نیست این جا!
سید محمد رضا عالی پیام
_____________________________

آنها داد.
• کنفدراس�یون چ�ه معنائی
دارد؟
متحد شدن چند دسته از مردم برای
همکاری سیاس��ی ی��ا اقتصادی در
مسائل مشخص بر طبق ضوابطی که
همین گروه مردم تعیین می کنند.

• کنفدراس�یون کان�ادا را چه
سندی قانونی کرد؟
آن قانون آمریکای ش��مالی بریتانیا
بود که کنفدراسیون کانادا را قانونی
نمود.

• کانادا در چه سالی به صورت
یک کشور در آمد؟
کان��ادا در س��ال  1867به صورت

م .سحر

• مس�ئولیت ه�ای حکومت
مرک�زی و حکومت های محلی
کانادا را چه سندی تعیین نمود؟
قانون آمریکای ش��مالی بریتانیا بود
که مسئولیت های هر دو حکومت
مرکزی و محلی را تعیین نمود.
•ازچهزمانیقانونآمریکایشمالی
بریتانیابهمرحلهاجرادرآمد؟

 ۱۰اوت ۲۰۰۹

۱

من اعتراف می کنم اینجا جهنم است
اوباش راوسیله ء قدرت فراهم است
دزدان دهر قاضی شرعند و بی حفاظ
دین درپی شکنجهء ابنای آدم است
من اعترف می کنم اینجا به نام حق
باطل امام اعظم  ،و قاتلِمعظم است
من اعتراف می کنم اینجا فقیه رذل
هل من مزید گوی  ،جگرخوار عالم است
من اعتراف می کنم این میهن من است
ایران که اینچنین به عزا و به ماتم است.ـ

۲

من اعتراف می کنم این شهر ،سوخته ست
شر به بشر کینه توخته ست
اینجا نظام ّ
حق در لباس باطل و باطل به جلد حق
دین خدا و خلق خدا را فروخته ست
من اعتراف می کنم  ،امروز چشم رحم
بسته ست بر خدا و بر ابلیس دوخته ست

۳

من اعتراف می کنم اینجا خدا یکی ست
رهبر یکی امام یکی مقتدا یکی ست
ایمان یکی  ،صراط یکی  ،دین حق یکی
گوینده نعم یکی و حکم ال یکی ست
سلطان یکی فقیه یکی محتسب یکی
داور یکی نشسته به امر قضا یکی ست
کیفر یکی گناه یکی متهم یکی
قانون و عدل و قاضی و حکمِ جزا یکی ست
من اعتراف می کنم اینجا به نام دین
بیداد را به کام عداوت صدا یکی ست
پوتین یکی شکنجه یکی جان ستان یکی
فرمانگزار ظلم به زیر عبا یکی ست
زین« وحدت وجود » بشر زیر پای شر
منکوب و خوارگشته ،خدا را ،خدا یکی ست؟
من اعتراف می کنم ،این درد کهنه را
ویروس واحدی ست که او را دوا یکی ست!ـ
تا جهل ریشه دارد و دین ،دام قدرت است
ما را به خاک میهن ما ماجرا یکی ست!ـ
_______________________

پیونددرخدمتشما:

کشوری مستقل و متحد در آمد.

• قانون اساسی کانادا چیست؟
مجموع��ه قوانین و مق��ررات مدنی
و غیرمدنی اس��ت که بر اساس آنها
کشور کانادا اداره می شود.

اعتـــرافـــات
مـــن !!

این قوانین از اول جوالی  1867به
مرحله اجرا در آمدند.
• قانون آمریکای شمالی بریتانیا
به چه علتی در تاریخ کانادا مهم
می باشد؟
این قوانی��ن اتحاد مردم کانادا را به
رسمیت شناخت و در اثر این اتحاد
کشور کانادا متولد شد.
• ک�دام چه�ار اس�تان در
کنفدراسیون به هم پیوستند؟
استان های نوا اسکوشیا ،نیوبرانزویک
و کان��ادا (که به صورت دو اس��تان
کبک و انتاریو بود) در آمدند.
ادامه دارد

آنفلوآنزای خوکی
{>> ادامه از صفحه}4 :
"در خوش��بینانه تری��ن حالت از
هر  200نفر مبتال که شناس��ایی
نشوند یک نفر فوت می کند و این
موضوع با توجه به اینکه در مناطق
دور افت��اده مردم به مراکز درمانی
دسترسی ندارند می تواند با شدت
بیشتری رخ دهد".
او هشدار داد که عالئم آنفلوآنزای
خوکی شبیه به آنفلوآنزای معمولی
اس��ت بنابراین ممکن اس��ت فرد
ب��ه پزش��ک مراجعه نکن��د یا به
علت تاخیر در مراجعه در مراحل
خطرناک بیماری قرار گیرد.
سازمان جهانی بهداشت می گوید
ویروس آنفلوآنزای خوکی به 160
کشور رس��یده اس��ت و هنوز در
مراحل ابتدایی است.
این س��ازمان م��ی گوی��د تعداد
مبتالیان به ای��ن بیماری در طی
دو س��ال آینده ممکن است به 2
میلیارد نفر برسد.
سازمان بهداشت جهانی می گوید
که اکثر موارد ابتـــال به ویروس
"اچ  1ان  "1مالیم است و بسیاری
از بیماران بدون کمک پزش��کی
بهبود می یابن��د و دیگر متوقف
کردن روند گسترش این ویروس
در جهان ممکن نیست.
کارشناسان بهداشتی از جمله راه
های پیشگیری از انتقال ویروس
اچ  1ان  1را دست ندادن ،روبوسی
نکردن و اجتن��اب از صرف وقت
دراز م��دت در مکان های عمومی
شلوغ دانسته اند.
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بازار امالک...
مراحل
خرید
ملک
امیرسام

 انتخاب مشاور امالک:

اولین مرحله خرید ملک ،انتخاب
یک مش��اور امالک با تجربه و توانا
می باشد.
در این مورد انتظارات متقابل شما و
مشاور امالک تان از اهمیت خاصی
برخوردار است.
به هن��گام مالقات اولیه با مش��اور
ام�لاک خ��ود ،توجه به ن��کات زیر
ضروری می باشد:
بازگو کردن دقیق مشخصات ملکی
که در جستجوی آن هستید
(نوع ملک ،وسعت ملک ،تعداد اتاقها
و حمامها و گاراژ و غیره ،منطقه
م��ورد نظر ،قیمت تقریبی و مهلتی
که ط��ی آن باید ملک م��ورد نظر
خریداری شود).
معم��والً از وقت خری��د خانه تا روز
محضر حدود  30-45روز طول می
کشد.
تعیین یک برنامه زمانی جهت بازدید
از ملک

 پی�ش تائیدی�ه وام
بانکی:

در ب��ازار داغ ام�لاک ،خریداران��ی
که دارای پیش تائیدی��ه وام بانکی
هستند در هنگام مذاکره خانه مورد
پسندشان( ،نسبت به خریدارانی که
دارای این پیش تائیدیه نیستند) از
نظر فروشنده ،خریداران جدی تری
محسوب می شوند.
از طرف��ی دیگر پی��ش تائیدیه وام
این آگاهی را بوجود می آورد که به
دنبال خانه ای با قیمت مناسب با وام
دریافتی باش��ید ،چرا که هیچ چیز
دلسرد کننده و ناامید کننده تر از آن
نیست که خانه مورد دلخواهتان را
پی��دا کنید ،ا ّما موفق به دریافت وام
آن نشوید.
بهتر اس��ت برای گرفتن این پیش
تائیدیه با مشاورتان مشورت کنید،

زیرا به لحاظ کاری مشاورین امالک
تهیه وام در
با بانکها و متخصص��ان ّ
ارتباط می باشند و می توانند شما
را به کس��ی معرفی کنند که بتواند
پایین ترین نرخ بهره را برای ش��ما
تهیه کند.
ّ

 بازدید از خانه ها:

یکی از قسمتهای جالب پروسه خرید
ملک می باشد.
تعداد خان��ه هایی
که در طی یک روز
بازدید م��ی کنید
اهمیت می
حائ��ز ّ
باش��د .اگ��ر تعداد
زیادی مل��ک را در
طی ی��ک روز بازدید کنید ،احتمال
این که بعد از اتمام بازدیدها ،تصویر
واضحی از خانه ها و جزئیات ش��ان
در ذهن خود نداشته باشید زیاد می
باشد.
اس��تفاده از لیـــــــس��ت مرجع
( )check listکم��ک بس��زائی در
یادآوری خانه هایی که بازدید کرده
اید می کند.
مث ً
ال اگر خانه شماره  3بهتر از خانه
شماره  2بود ،فوراً خانه شماره  2را از
لیست حذف کنید.
به یاد داش��ته باشید ارتباط نزدیک
با مش��اور امالکتان در طی مراحل
خرید ضروری می باشد .با ذکر دلیل
به مش��اورتان بگوئید که کدام خانه
بیشتر مورد پسندتان است.
بعض��ی مواق��ع در روز ا ّول بازدید از
خانه هاس��ت که ش��ما و مشاورتان
متوجه می شوید که واقعاً به دنبال
چه ملکی می گردی��د .اگر در طی
گ��ذر از محلّ��ی ،ظاه��ر ملکی در
معرض فروش ،مورد پسندتان بود ،از
مشاورتان بخواهید که تحقیقات الزم
را به عمل آورد و ش��ما را در جریان
جزئیات ملک قرار دهد .اگر به ملکی
که مس��تقیماً توس��ط فروشنده در
معرض فروش بود عالقمند شدید،
قبل از هر چیز از مشاورتان بخواهید
که اطالعات مرب��وط به آن ملک را
برایتان تهیه کند .چرا که همچنان
م��ی توانید روی کم��ک و دانش او
حساب کنید ضمن اینکه منصفانه
نیست که در این مواقع خودتان به
تنهایی اقدام به این کار کنید و بعد
از گرفتن ساعتها وقت و اطالعات از
مش��اورتان ،بدون او اقدام به خرید
ملکبکنید.

AMIR SAM

AFFILIATED REAL ESTATE AGENT

جتاوز به زندانیان
{>> ادامه از صفحه}27 :

 انتخاب:

وقت��ی پس از بازدید خانه ها ،تعداد
امالک مورد پس��ندتان ب��ه یک یا
دو عدد برس��د ،مش��اور شما تمام
تحقیقات و راهنمایی های الزم را در
مورد آنها به عمل م��ی آورد .بعد از
انتخاب خانه مورد نظر ،مشاور شما
لیست تمام خانه های مشابه فروخته
ش��ده در چند ماه اخیر را همراه با
برگه آنالیز آنها به شما ارائه می کند
تا بتوانید با کمک او به قیمت عادالنه
ای برای پیشنهاد به فروشنده دست
پیدا کنید.

 پیش�نهاد خری�د و
مذاکره بر سر قیمت:

هنگام آماده کردن پیشنهاد خرید،
مشاور امالک در مورد تمام فرمهای
مورد نیاز به شما توضیح داده و یک
نسخه از آن را به شما تحویل خواهد
داد.
یک مشاور امالک با تجربه می تواند
راهنماییهایزیادیدربارهچگونگی
دادن پیشنهاد خرید به شما بنماید.
در این مرحله ش��ما با یاری مشاور
خود از قیمت عادالنه ملک مورد نظر
آگاهی یافته و می توانید نسبت به
مسائل زیر تصمیم بگیرید:
قیمت پیش�نهادی برای شروع
مذاکره
(در این هنگام سعی کنید خودتان را
هم کمی جای فروشنده بگذارید)
میزانبیعانه،
تاریخمحضر،
تاریخ تحویل ملک،
بازرسی های فنی ضروری
و  ...بعد از ارائه پیش��نهاد قیمت به
فروشنده سه حالت می تواند اتفاق
بیافتد:
 .1مورد قبول واقع شود
 .2قیمت پیش�نهادی را به طور
کاملنپذیرد
 .3پیشنهاد متقابلی به شما ارائه
کند،
که در این صورت ش��ما می توانید
با توجه به آن تصمیم خود را اعالم
کنید...
در دو شماره آینده ادامه مطلب را
ادامه می دهیم.
شاد و تندرست باشید.


امیرسام

با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

________________________
CENTURY 21 IMMOPLUS
1980 NOTRE DAME OUEST
MONTREAL ,QC.
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

کابینت سازی فرهاد
ساخت ،نصب و تعمیر
هر گونه کابینت آشپزخانه
(دارای مدرک رسمی کابینت سازی از کبک)

TEL.: 514-567-1797
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کهریزک ،ب��ه عنوان نمون��ه ای از
عملکردها و سیاس��ت غیرانسانی و
وحشیانه سران و مسئولین حکومت
اس�لامی را ب��ه نمایش گذاش��ته و
حساس��یت هر چه بی��ش تری در
جامعه به بار آورده است.
همه وقایع ج��اری در جامعه مان،
شکاف و کشمکش جناح های درون
حکومت اسالمی را شدیدتر و عمیق
تر کرده است.
قطعا هر چقدر شکاف و کشمکش
بین س��ران و جناح های حکومتی
عمیق تر گردد به همان نسبت نیز
حکوم��ت ضعیف ت��ر و صف مردم
آزادی خ��واه قوی تر می ش��ود .اما
در عین حال جامعه باید نس��بت به
این امر مهم سیاس��ی حساسیت و
توجهی بیش تری از خود نشان دهد
و اجازه ندهد سکان مبارزه سیاسی
و اجتماعی شان در جامعه به دست
نیروهای لیبرال و راس��ت و طرفدار
موس��وی و کروبی و خاتمی و غیره
بیافتد .به این دلیل س��اده که همه
این چهره ه��ا و نیروها با تغییراتی
جزئی در مدیریت کش��ور ،خواهان
بقاء حکومت اس�لامی هستند .این
ها ،بارها و در هر موضع گیری خود
به بقاء نظام تاکید دارند .بنابراین ،در
ادامه مبارزه و تعمیق و گسترش آن،
جدایی صفوف توده های جان به لب
رسیده و رادیکال و سوسیالیست با
گرایشات راست و نخبگان سیاسی
طرفدار این و یا آن جناح حکومتی و
هم چنین طرفداران آن ها در داخل
و خارج کشور اجتناب ناپذیر است.
در این میان ،گزارشگر ویژه سازمان
ملل در زمینه شکنجه روز پنج شنبه
 13اوت  ،2009به رس��انه ها گفت
که شکایت های زیادی از معترضان
بازداشت شده پس از انتخابات ایران
دریافت کرده که از آزار و اذیت خود
در زندان خبر داده اند.
مانفرد نواک ،گزارشگر شورای حقوق
بش��ر س��ازمان ملل در ژن��و ،اظهار
داشت:
این ش��کایت ها از سوی خانواده ها،
وکال و بازداش��تی های آزاد ش��ده
مطرح شده است .وی گفت :ادعاهای
مس��تند درباره شکنجه زندانیان در
ایران و نگه داشتن آن ها در انفرادی
به منظور اعتراف گیری از آن ها باید
مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.
مانفرد نوواک افزود:
به مق��ام های جمهوری اس�لامی
ایران اطالع داده که بیش از سیصد
پرونده اتهامی شکنجه و بدرفتاری با
دستگیرشدگان اعتراضات اخیر ،به
سازمان ملل ارایه شده است.
وی م��ی گوید که ایران ب��ه نامه او
پاسخ قانع کننده ای نداده و وی خبر
ندارد که آیا تحقیقاتی انجام شده یا
نه .بنا به گفته گزارشگر ویژه سازمان
ملل ،بسیاری از این اتهامات مواردی
چون ضرب و شتم ،شوک الکتریکی
و فش��ار جس��می و روانی با هدف
گرفتن اعترافات است.

و فالکت اقتصادی

حکومت اسالمی ،عالوه بر سرکوب
و کش��تار ،ش��کنجه و اعدام ،فقر و
فالک��ت اقتص��ادی فزاین��ده ای را
نیز بر اکثریت م��ردم ایران ،به ویژه
مزدبگیران تحمیل کرده است .سال
 ،1388بر اساس اعالم سازمان ملل،
کس��انی که روزانه کم ت��ر از  ۲دالر
درآمد دارند ،زیر خط فقر به ش��مار
ی روند ،آخرین آمار این اس��ت که
م
خط فقر در تهران  ٨٥٠هزار تومان
اعالم ش��ده است .براساس آمارهای
منتشرشده حدود  20میلیون نفر از
مردم ایران ،در فقر و نداری زندگی
س��خنی را می گذرانن��د ،در حالی
ک��ه کم ترین اهمیتی برای س��ران
حکومتی اسالمی ندارد.
معلوم نیس��ت با دس��تمزد  200یا
 300ه��زار تومانی مثال چگونه یک
خانواده  5نفره زندگی خود را تامین

کنند؟!
همینمشکالتاقتصادیوفشارهای
اجتماعی و سیاسی سبب شده است
که حت��ی برخی جوانان ارگان های
بدن خود را بفروش��ند؛ تنفروشی
کنن��د؛ آلوده به اعتیاد خانمانس��وز
شوند و یا در یاس و ناامیدی دست
به خودکش��ی بزنند .اکنون آسیب
های اجتماعی ناشی از فقر ،به ابعاد
نگران کننده ای رسیده است.
حکومت اسالمی ایران ،به دلیل رشد
بی سابقه قیمت نفت در چهار سال
اخیر ،نزدیک به  270تا  300میلیارد
دالر درآمد داشته است.
سئوال مهم این است که از این مبالغ
هنگفتچهرقمینصیبنویسندگان،
روزنامه نگاران ،هنرمندان ،کارگران،
زنان ،دانشجویان ،کارمندان و به طور
کلی شهروندان شده است؟!
هنگامی که مجلس شورای اسالمی
در گزارش اقتص��ادی احمدی نژاد
به مجلس بحث از «گم ش��دن یک
میلیارد دالر ناقاب��ل» و  200مورد
خالف قانون در این گزارش را رسما
اعالم می کند؛ هنگامی که گفته می
شود سپاه پاسداران  18.50میلیارد
دالر از ثروت عمومی کشور را به طور
قاچاق وارد ترکی��ه کرده و مقامات
حکومت اسالمی ُمهر سکوت بر لب
می زنند و هی��چ اتفاقی نمی افتد،
همگی نش��ان دهن��ده این واقعیت
است که س��ران حکومت اسالمی و
مقامات و فرماندهان رده باالی این
حکوم��ت ،هر ک��دام در موقعیت و
توان خ��ود در چپاول اموال عمومی
س��همی و نفعی دارن��د .در نتیجه
س��ران و مقامات حکومت اسالمی،
بار سنگین بحران های اقتصادی و
دزدی و چپ��اول خود را نیز متوجه
اکثریت شهروندانی می کنند که زیر
فشار فقر و گرانی روزافزون کمرشان
خم شده است.
از س��وی دیگر ،حکومت اس�لامی،
بودج��ه ه��ای کالن��ی ب��ه عرصه
میلیتاریسم و ترویج و تبلیغ افکار و
ایدئولوژی قرون وسطایی مذهبی در
داخل و خارج کشور اختصاص می
دهد ،در حالی که آن بخش هایی از
جامعه که همه شهروندان به نوعی
ب��ا آن ها با س��ر و کار دایمی دارند
هم چون بهداشت و درمان ،آموزش
و پرورش ،آموزش عالی ،اش��تغال و
غیره همواره با کس��ر بودجه مواجه
هستند .هم اکنون میلیون ها کودک
ایران��ی ،صرفا به دلی��ل فقیر بودن
خانواده هایشان از تحصیل و تفریح و
امکانات بهداشتی محروم مانده اند و
دولت هیچ گونه مسئولیتی در قبال
آنان احساس نمی کند.
بدین ترتیب حکومت اس�لامی ،از
یک سو اکثریت مردم جامعه ایران را
از یک زندگی عادی و انسانی محروم
کرده اس��ت و آزادی ه��ای فردی و
اجتماعی در این کشور را به یک رویا
دست نیافتنی تبدیل کرده است .از
س��وی دیگر ،این حکومت به دلیل
این که هرگونه اعتراض مردمی را با
سرکوب و کشتار جواب می دهد و
مخالفین را همواره سرکوب ،زندانی،
شکنجه و اعدام می کند با خشم و
نفرت عمومی مردم روبرو شده است.
بنابراین،حاکمیتسیسالهحکومت
اسالمی برای اکثریت مردم ایران ،جز
فقر و فالکت اقتصادی و س��رکوب
های سیاسی حاصل دیگری نداشته
است.
نهایتا در جریان اعتراض های اخیر
بنا به اقرار س��خنگوی قوه قضائیه،
چه��ار هزار نفر از فعاالن سیاس��ی،
مدنی ،روزنامه نگاران و مردم عادی
از سوی نیروهای امنیتی و بسیجی
بازداش��ت و تعداد زی��ادی از آنها به
نق��اط نامعلومی انتقال داده ش��ده
اند .در دو ماه گذشته ،گزارش های
زیادی از بدرفتاری شدید با زندانیان،
ضرب و ش��تم آن ها ،تجاوز و حتی
قتل تع��دادی از بازداش��تی ها زیر
شکنجه منتشر شده است.

در پ��ی تایید خبر مرگ محس��ن
روح االمینی ،فرزند مش��اور محسن
رضایی در بازداشتگاه کهریزک ،رهبر
حکومت اسالمی با عجله دستور داد
این بازداش��تگاه که زیر نظر نیروی
انتظامی بود تعطیل شود.
تجاوز به زندانی سیاسی ،از آن جمله
ش��کنجه های جسمی وحشتناکی
اس��ت که آثار آن ،تمام عمر با فرد
تجاوز شده همراه است .به شماری
از دانشجویان که در حوادث  18تیر
بازداشت شدند و یا دانشجویانی که
در ابتدای ریاست جمهوری احمدی
ن��ژاد و به عنوان دانش��جویان چپ
دستگیر ش��دند؛ یا وبالگ نویسان
ب��ه زندان افتادند ،ب��ه برخی از آن
ها تجاوز شد تا به جرمی که قاضی
دیکته می کند اعت��راف تلویزیونی
بکنند.

زخم کهنه ی عمیق

آنچه که اکنون مهدی کروبی و تجاوز
شوندگان با جسارت طرح کرده اند،
دهان باز کردن یک زخم قدیمی و
عمیقی است که به اندازه عمر نکبت
بار حکومت اس�لامی قدم��ت دارد.
بس��یاری از دختران و زنان و مردان
جوان��ان ،که این زخم دردناک را در
پیکر خود دارند ،تنها با برکناری این
حکومت جانی ،کمی از دردها و رنج
هایشان کاسته خواهد شد .شهامت
و جس��ارت بازگوئی آنچه در زندان
و بازداشتگاه های مخوف هم چون
زیر زمین وزارت کش��ور و کهریزک
بر سر دختران و پس��ران آورده اند،
امثال کروبی ها را وادار کرده اس��ت
در رقابت و کشمکش های جناحی
خود ،ان را بر زبان بیاورند.
واقعیت های تاریخی نشان می دهد
که اساس حکومت اسالمی و دین بر
پایه جنگ و کشتار ،تجاوز و چپاول
اس��ت .ازدواج محمد با عایش��ه  6و
به روایتی  7.5ساله گرفته ،تا مجاز
بودن تعدد همس��ران برای مردان،
تجاوز به دختران و پس��رانی که به
عنوان اس��یر گرفته شده اند ،تجاوز
به دختر «باکره» اعدامی یک ش��ب
قبل از اجرای حکم اعدام ،ش��کنجه
های هولناک زندانیان و حتی کشتن
آن ها در زیر ش��کنجه ،اعدام های
دسته جمعی اویل انقالب  ،57سال
های  60ت��ا  62و به ویژه قتل عام
زندانیان سیاس��ی در سال  ،67ترور
فعالین اپوزیس��یون در داخل و در
خارج ،قتل های نویسندگان ،موسوم
به «قتل های زنجیره ای» 18 ،تیر
حمله جنایتکارانه به دانشگاه ،حمله
به رسانه ها و تعطیلی فله ای آن ها،
حمل��ه به کارگران در اول ماه مه در
پارک الله ،سرکوب تجمعات زنان و
دستگیری فعالین جنبش کارگری،
جنبش زنان ،جنبش دانشجویی و
مردم محروم و تحت س��تم و صدها
جنایت دیگر همگی ،دلیلی محکم
بر جانی و تبهکار و ضد انسان بودن
سران و مقامات و فرماندهان حکومت
اس�لامی و دین می باشد .از این رو،
جدایی کامل دین از دولت و آموزش
و پرورش ،یکی از خواست های مهم
و پایه ای است که باید در هر شرایطی
مطرح ش��ود .آزادی هم��ه زندانیان
سیاسی ،لغو هرگونه شکنجه روحی
و جسمی و اعدام ،لغو کار کودکان،
پایان دادن به آپارتاید جنس��ی ،به
رسمیت ش��ناختن حقوق و آزادی
های همه «ملل» تحت ستم ایران،
به رسمیت ش��ناختن آزادی بیان و
اندیشه و فعالیت متشکل و اعتراض
و اعتصاب ،و هم چنین معرفی همه
عاملین و آمرین سرکوب و سانسور،
شکنجه و تجاوز به مردم در خیابان
ها و زندان ها و برگزاری دادگاه علنی
برای رسیدگی به جنایات آن ها ،از
جمله خواست ها و مطالباتی هستند
که تحمیل ه��ر ک��دام از آن ها به
حاکمیت ،راه را برای باز شدن فضای
سیاسی و سرنگونی حکومت اسالمی
هموار می سازد.
___________________
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كاروان حـج متتع
بنام خداوند بخشنده مهربان

اولین كاروان مستقل زیارت خانه خدا از كانادا و آمریكا
بدون وابستگی به هیچ ارگان  ،دولت یا گروه سیاسی
و بدون ملحق شدن به كاروان دیگر در عربستان سعودی

روز حركت جمعه /12نوامبر 2009 /و
برگشت پنجشنبه  /30نوامبر2009 /

در مدینه در هتل پنج ستاره كنار بارگاه ملكوتی پیامبر بزرگوار و
در مكه دربهترین هتل بلدینگ در منطقه عزیزیه
كه حمام و توالت در هر اتاق آن وجود دارد
غذاهای شرقی در  3وعده به صورت بوفه باز و نوشیدنی و میوه  24ساعت

هزینه سفر (  ) 6800دالر كانادا برای هر نفر

>> شامل بلیط هواپیما ،محل اسكان ،غذا ،ایاب و ذهاب در عربستان،
مخارج ویزا ،چكهای مطوف ،احرام ،سیم كارت موبایل و گوسفند قربانی

www.iranianislamiccenter.com

آمسانامریكایشمالی

پانزده مركز اسالمی عمده در كانادا و آمریكا با جمعی از روحانیون این كاروان را همراهی میكنند
* مهلت ثبت نام تا اول اكتبر میباشد
>> بعد از آن در صورت وجود داشتن مكان
همه روزه از ساعت  1بعد الظهر لغایت  8در مركز اسالمی ایرانیان از متقاضیان
ثبت نام به عمل خواهد آمد

مركز اسالمی ایرانیان

>> تلفن های تماس )514( 2471732 – )514( 6061383 – )514( 3661509
 – )450( 6387078 – )514( 3645075فكس )450( 6384507

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

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

FOR REN

T

210 St-Jacques
)(Lachine

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

س
ـ
وپر

------------------------------------------------------------------------نام Christie’sباکیفیت،انسجامورضایتوخشنودیمشتریانمترادفاست.
تالش عمده  Christie’sو Christie’s Great Estate
کمکبهباالبردندیدخریدارانوفروشندگاندرشناخت،بازاریابیوتضمینتعاملبرتربینآنان است.
 Christie’sGreatEstateتنهامرکزمعامالتیبینالمللیبااستانداردهایعالیدررابطهباموازینمشخص
و نظارت دقیق بر بازار خرید و فروش و داشتن تجربه در معامالت امالک و مستغالت ُمعظم است.
 Profusion Realty Incمفتخر است که به عنوان رابط ویژه Christie’sدر مونتریال برگزیده شده است.
------------------------------------------------

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

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

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

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

 کباب کوبیده19/99 :

 6سیخ +دو سیخ گوجه  +نان
for take out only

 چلو:هر پرس2/99 :
for take out only

 دیزی:

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

Ville Marie: $685,000 Luxurious
condo with an incredible view on the
Old port & the river. 2 bdrms, 2 baths,
garage, A/C.

4/99

مریم خالقی

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

1361 Greene Avenue

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

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

فروشگاه کوه نور

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

راهنمای
اینترنتی

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

ساده و کارآ ،ارزان...

a
c
.
d
n
a
v
www.pai

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
½
½
½
½

QUEBEC

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...

دکتر ریموند رضایی

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

ارزیابی رایگان

>>

پزشک خانواده
ختنه کودکان >> تا  6ماهه

بدون وقت قبلی

تهیه وام مسکن

___________________

Parvaneh ZANDI

www.circumcisionmontreal.com

>> Montreal >> Brossard:

Ramier Realty

Tel.: (450) 676-9550
کنسرت بزرگ گروه دف نوازان مشتاق
شنبه  3اکتبر
 ص17 :

مشاغل
ایرانیان

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

پروانه زندی

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

4689 Papineau
Tel.: (514) 521-5555

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

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

>> Pierrefonds >> Greenfield Park:

Tel.: 514-683-8686

Cell.: (514) 909-4765

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

_______________________
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
_______________________

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

زماسیب
آیلند
وست

>> West Island:

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

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

بامشاورفارسیزبان
NDG

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

خربزهمشهدیرسید

www.akhavanfood.com

>> $1,699

>> $999

رمضان
مبارک
ول ماه
داوند،
حل
فت خ
اه ضیا
رک باد
م
گان مبا
بر هم

>>شریی
ن
ی
ه
ا
ی
و
ازهما یژهماهمبار
ک
ر
م
ض
ا
ن
کنون
دراخوان
پلوپزامرپیال:خمصوصتهدیگایرانی
 متام اتوماتیک رسید
(در سایزهای ،12،10،8و 20کاپ)

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

9
چلوکباب.9


کوبیده عالی

برجن مرغوب
جهان:
>> سفید

(4کیلویی)

8

take out only

.99

11

.99

برجن مرغوب
Adora

 10پوندی

برجن مرغوب
>> سیال

(سفید)

4کیلویی

10

.99

11

