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ارز

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

I.C.P. Inc.

■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس ،تبدیل ارزها بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات ،بدون کارمزد ،با نرخ بهتر
■ کلیهامورمهاجرتی:توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی)،

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

____________________________________________
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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دولت كودتا در روز عاشورا
با سبعیتی غریب تظاهرات
مساملت آميز مردم را به
خاک و خون كشاند.

با آرزوی جهانی بدون
جنگ؛ سرشار از عشق،
صلح و آزادی ...و سایل
د گرگونه برای ایران عزیز...

صرافی  5ستاره

«ايران خونني»
درراسخبرهایجهان

ايران يکی از روزهای خونين خود را در س��الهای
اخير پشت سر گذاشت .روز عاشورا اعتراضات مردم
شهرهای مختلف اوج گرفت و همزمان خشونت و
سرکوب نيروهای دولتی شدت بیسابقهای يافت.
خبرگزاریه��ای جه��ان و رادي��و و تلويزيونهای
کش��ورهای مختلف ،که در ايام کريسمس معموال
دوران آرامی را میگذرانند تقريبا همه ،نخس��تين
خبر خ��ود را ب��ه س��رکوب خونين م��ردم ايران
اختص��اص دادن��د .خبر کشتهش��دن ده ها تن از
تظاهرکنندگان ،از جمله سیدعلی موسوی حبيبی
خواه��رزادهی میرحس��ین موس��وی ،و همچنين
بازداش��ت صدها نفر ،در راس خبرهای جهان قرار
گرفت .خبرگزاریهای دولتی ايران اعتراضات مردم
را ناچيز شمردند و به انتشار تصاويری از خرابیهای
پ��س از تظاهرات اکتفا کردند .فرماندهی انتظامی
تهران ب��زرگ در اطالعيه خ��ود از "فتنهگران" و
"تخريب اموال عمومی" نوشت و کشتهشدن  ۵تن
از م��ردم را "مرگ مش��کوک" ناميد .اين در حالی
است که شاهدين عينی از وحشی گری و خشونت
وصف ناپذیر نيروهای ضد شورش و لباسشخصیها
در اين روز گفتهاند .اعتراضات مردم حتی در شامگاه
عاش��ورا نيز ادامه يافت .گروهی از مردم در اطراف
صداوسيما ،در ميادين آزادی و انقالب و ولیعصر به
تجمعات خود ادامه دادند و با مامورين درگير شدند.
در شامگاه عاشورا بار ديگر مردم به پشت بامها رفته
و ندای الله اکبر س��ردادند .مهدی کروبی با انتشار
اطالعيهای وقايع روز عاش��ورا را "مصیبت بزرگ و
گناه نابخش��ودنی" خواند و به مردم تسليت گفت.
تحلیل ها و خبرهای مربوط را در درصفحات پیوند
ا دنبال کنيد>> :

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

5Star I.P.M. Inc.
زماسیب

Agent Immobilier Affilie

RE/MAX

در مونتریال و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

فیروز همتیان

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

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

•15760 boul Pierrefonds
West Island:

Tel.: 514-620-5551
NDG:

•6170 Sherbrooke W.

Tel.: 514-485-4744

دکتر شریف نائینی
جراح دندانپزشک

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

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

Ninous Givargiznia, BSc.

مشاور امالک و مستغالت
Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, NDG

2178 Ste-Catherine W.

D.D.S.
D.M.D.
دانشگاه تهران
دانشگاه مونرال
1973
1998
_______________________________

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

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
مهندسیننفت

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

نینوسگیورگیزنیا

Office:
Res.

3535 St-Charles, Suite 304

Cell. (514) 816-4080

Kirkland, Quebec H9H 5B9

ninousgivargiznia@hotmail.com

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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تور ماه ژانویه تریوی

ایرانی ،آذری

در هفت شهر آمریکای شمالی

پروژه سیمرغ نیز در کنار این برنامه ها معرفی خواهد شد

www.simorq.org
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جمهوری اسالمی  :سرکوب...

پلیس ایران :دوره مدارا با
خمالفان متام شد!

فرمانده پلیس ایران می گوید که با
بازداشت ش��دگان روز عاشورا مدارا
نخواهد شد و کسانی که به پلیس
حمله کرده یا شعارهای تند سر می
دهند "محارب" هستند.
سرتیپ اس��ماعیل احمدی مقدم،
فرمانده نیروی انتظام��ی ایران روز
چهارشنبه  ۹دی ( ۳۰دسامبر) در
جمع خبرنگاران در تهران گفت که
در روز عاشورا حدود  ۵۰۰نفر تنها
توسط مأموران پلیس بازداشت شده
اند و "این بار قرار بر این اس��ت که
با دستگیر شدگان مثل سابق مدارا
نشود".
آقای احمدی مقدم کار کسانی
را که به پلیس حمله می کنند،
اماکنعمومیراتخریبمیکنند
یا "شعارهای ساختارشکن" می
دهند" ،محاربه" توصیف کرد و
گفت که دستگاه قضایی را آنها
برخورد "قاطع" خواهد داشت.
فرمانده پلی��س ایران گفت که
در درگی��ری ه��ای روز عاش��ورای
تهران بی��ش از  ۱۱۰مأمور پلیس
زخمی شده اند که  ۶۰تن از آنها در
بیمارستانبستریهستند.
او هشدار داد" :در صحنه های بعدی
پلیس نمی ایستد که کتک بخورد،
بلکه برخ��ورد ش��دیدتری خواهد
داشت".

اعالم شده بود.
آق��ای احمدی مق��دم در این مورد
گف��ت" :پلیس اطالعی��ه ای نداده
بود ،بلکه اش��تباهی بود که صورت
گرفت و یک گ��زارش اولیه را روی
س��ایت پلیس گذاشتند و بالفاصله
برداشتند".
بنا ب��ه گزارش ه��ا ،فرمانده پلیس
ایران در گفت و گوی روز چهارشنبه
با خبرنگاران ،از اش��اره یکی از آنها
به انتشار فیلمی در سایت یوتیوب
ک��ه یک خودروی پلیس را در حال
زیرگرفتن معترضان نشان می دهد،
خشمگین شده و گفته است" :این
هم از همان دروغ ها اس��ت و شما
ه��م این را تکرار نکنید ،خبرنگاران
هم حق ندارن��د هر چیز بی ربطی
را س��ئوال کنند .شما این مسئله را
ثابت کنید و تصاویر خودروی نیروی
انتظام��ی را بیاورید و دروغ نگویید،
هیچ تصویری وجود ندارد".
پس از حوادث روز عاشورا در تهران
ویدیویی در سایت یوتیوب منتشر
شده اس��ت که یک خودروی دارای
آرم نیروی انتظامی ایران را ظاهرا در
حال زیرگرفتن یکی از معترضان و
عبور از روی بدن او نشان می دهد.

آق��ای احمدی مقدم در پاس��خ به
خبرنگارانی که در مورد قتل دو نفر
از معترضان با تفنگ س��اچمه ای
س��ئوال کرده بودند ،گفت" :اسلحه
ساچمه ای هم جزو تجهیزات ضد
شورش پلیس است".
او گف��ت" :پلی��س ه��م در دفاع از
خودش مجاز به استفاده از تجهیزات
ضد ش��ورش اس��ت و در تمام دنیا
نداریم که پلیس کتک بخورد".
به نظر می رس��د این نخستین بار
است که یکی از مقامات رسمی ایران
به احتمال کشته شدن دست کم دو
نفر از مخالفان در روز عاشورا در اثر
تیراندازیپلیس
با اسلحه ساچمه
ای اش��اره می
کند.
هرچن��د آقای
احم��دی مقدم
تأکیدکردهاست
که این سالح ها
دارای ساچمه های ریزی هستند که
صرفا افراد را مجروح می کند.
پرسش های خبرنگاران از فرمانده
پلی��س ایران در مورد س�لاح های
ساچمه ای از اشاره به اطالعیه اولیه
پلیس آغاز شد که در آن علت مرگ
یکی از کشته شدگان ،اصابت ده ها
ساچمه از فاصله نزدیک به صورت او

آنها
"محارب"
هستند!

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING
ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
--------------------------Email:
loyale.accounting@gmail.com
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سازمان ملل:

خشونتهای

عاشورا

تکاندهنده
بود!

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل،
خشونتهایحکومتیعلیهمعترضان
در روز عاش��ورا را «تکاندهن��ده»
خواند.
ن��اوی پی�لای ،از مقامه��ای ایران
خواست که مانع افزایش خشونتها
از سوی نیروهای امنیتی شوند.
وی اف��زود ک��ه افزای��ش ش��مار
کشتهش��دگان ،زخمیه��ا و نی��ز
بازداشتشدگان وی را «حیرتزده»
کرده است.

½
½
½
½
½
½
½
½
½

½ رانندگیهنگاممستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله،تهدید،تخلفاتجنسی
½ سرقت و تعدی به حریم خصوصی
½ حمل و پخش مواد مخدر
½ تخلفات جزائی :اشخاص و شرکت ها
½ جرائم راهنمایی و رانندگی :سرعت و...
½ درخواست عفو و ابطال اسناد
www.nouraie.com

)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM

مشاور امالک در سراسر مونتریال

Minoo Eslami

مسکونی و جتاری

Agent immobilier affilié
97 St-Charles Ouest
Longueuil, QCJ4H 1C7
Tel.: 450-674-6090

½ ½ ارزیابی رایگان
½ ½تهیه وام های مسکن و جتاری

law
Lida Sara Nouraie
Tel.: (514) 397-9274
Tel.: (514) 836-5432

Impaired driving
White collar crime, fraud
Conjugal violence
Assault, threat, sexual infractions
Breaking and entering, theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets, etc.
Pardons and waivers applications











نسرینعینالهی

درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک:

>>

مسکونی و جتاری

خرید و فروش امالک و مستغالت
½ ½ در سراسر مونتریال بزرگ
_________________
Nasrin Eynollahi

cell: (514) 839-7978

Cell.: 514-967-5743

اجتماعات مسالمتآمیز تاکید کرد.
به گفته پیالی« ،هر کس حق دارد
آزادان��ه و بدون اینکه م��ورد ضرب
و ش��تم قرار گیرد ،نظ��رات خود را
بیان کند و یا به طور مسالمتآمیز،
اعتراض خود را نشان دهد».
وی همچنین خواس��تار برخورداری
اف��رادی که به هر دلیلی بازداش��ت
شدهاند ،از حقوق استاندارد و مصرح
در کنوانسیونهای بینالمللی شد.
پیشتر ،س��ازمان عفو بینالملل نیز
خش��ونت علیه معترض��ان ایران در
روز عاشورا که منجر به کشته شدن
عدهای از آنها شد را محکوم کرد.
عفو بینالملل از رهبر ایران خواسته
اس��ت که مانع استفاده از زور توسط
پلیس ش��ده و خطاب به فرماندهان
س��پاه نیز نوشته اس��ت که جلوی
ورود بسیج به تظاهرات اعتراضی را
بگیرند.
بر اساس این بیانیه« ،ثابت شده که
رفتار آنها(بسیج) به آتش درگیریها
دامن میزند و به کش��ته شدن افراد
بیشتری منجر میشود».

Criminal
& penal

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی

Tel.: 514-777-3604

مینو
اسالمی

گزارش مقامهای رس��می حاکی از
کشته شدن دس��تکم هشت نفر و
بازداش��ت  ۵۰۰نفر در ح��وادث روز
عاشورا در ایران است.
به گفت��ه وی ،گزارشه��ا حاکی از
اعمال «خشونتهای زیاده از حد» از
سوی نیروهای امنیتی و شبه نظامیان
بسیج بوده است.
خانم پی�لای افزود که حکومت باید
مانع گسترش خشونتها شود.
به گفته پی�لای ،گزارشه��ا از روز
عاشورا حاکی از اعمال «خشونتهای
زیاده از حد» از سوی نیروهای امنیتی
و شبه نظامیان بسیج بوده است
کمیس��ر عالی حقوق بش��ر سازمان
مل��ل ب��ا اش��اره به ای��ن ک��ه ایران
کنوانسیونهای حقوق شهروندی و
آزادیهای سیاسی را امضا کرده ،به
مقامهای این کش��ور هشدار داد که
به تعهدات خود در این زمینه پایبند
باشند.
وی از ص��دور «خودس��رانه» حکم
بازداشت و حبس نیز در ایران انتقاد
و ب��ر ح��ق آزادی بی��ان و برگزاری

وکیل دعاوی

Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7

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

امیرکفشداران

Fax: 450-646-1627

_______________

630 Sherbrooke West

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Cell.: (514) 571-6592

مسعودنصر

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

Suite 800
)(Corner: University St.

Montreal, QC H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977 Fax: 514-303-6522

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
www.sutton.com

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

3

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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ایران وآمریکا...

اوباما
خشونت
حکومت
ایران را
بشدت
حمکوم کرد
نظرات صريح پرزيدنت اوباما در
رابطه با رويدادهای اخير ايران
طی ماهها مردم ایران خواستار چیزی
بیش از عمل کردن به حقوق جهانی
خود نبودهاند .هرگاه که چنین کردند
با مشت آهنین بیرحمی و سبعیت
حتی در روزهای مقدس و عزاداری
روبرو شدند.
جامع��ه بین الملل��ی در واکنش به
وقایع اخیر ایران ،س��رکوب مردم را
بشدت محکوم کرده است.
باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا
نیز که ب��رای گذراندن تعطیالت در
ایالت هاوایی آمریکا بس��ر می برد،
روز دوشنبه  28دسامبر هنگام اظهار

نظ��ر در م��ورد
واقعه تروریستی
اخیر در خطوط
هواپیمایی این
کش��ور از وقایع
اخی��ر ایران نیز
س��خن گفت.
آقای اوباما مانند
جامعهبینالملل
خشونتهایاخیر
و سرکوب مردم
ایران را تقبیح و
محکوم کرد.
آنچ��ه ک��ه در
زیر می خوانید
متن سخنان روز
دوشنبه رییس جمهوری آمریکا در
مورد ایران است:
میخواهم بطور خالصه اش��اره ای
داشته باشم به حوادثی که در چند
روز اخیر در جمهوری اسالمی ایران
روی داده است .ایاالت متحده همراه با
جامعه بین المللی خشونت و سرکوب
غیر عادالنه شهروندان بیگناه ایران را
قویاً تقبیح و محکوم میکند .اقداماتی
که ظاهراً به بازداشت ،مجروح شدن
و حتی مرگ افراد منجر شده است.
طی ماهها مردم ایران خواستار چیزی
بیش از عمل کردن به حقوق جهانی
خود نبودهاند .هرگاه که چنین کردند
با مشت آهنین بیرحمی و سبعیت
حتی در روزهای مقدس و عزاداری
روبرو شدند و هربار که چنین اتفاقی
روی داد جه��ان با تحس��ین عمیق
نظاره گر شهامت و عزم مردم ایران
که بخش��ی از تمدن بزرگ و پایدار

ایران است ،بوده است.
آنچه که در داخل ایران
روی میده��د در باره
ایاالت متحده آمریکا و
یا سایر کشورها نیست،
در ب��اره م��ردم ایران و
آرزو و آرم��ان آنها برای
عدال��ت ،و زندگی بهتر
برای خودش��ان است.
تصمیم رهب��ران ایران
برای حکومت کردن از
طریق ایجاد رعب و ظلم
برای دور کردن مردم از
آرمانهایش��ان توفیقی
نخواهد یافت .همانگونه
که در اسلو گفتم اينگونه
حکوم��ت ها از آرم��ان طلبی مردم
خويش ب��ه مراتب بيمناک تر از هر
کشور ديگری هستند.
ایاالت متحده آمریکا همراه با دیگر
ملل آزاد در کنار کس��انی است که
خواستار حقوق جهانی خود هستند.
ما از دولت ای��ران میخواهیم که به
تعه��دات بین المللی خ��ود پایبند
باش��ند و حق��وق م��ردم خویش را
محترم بشمارند .ما خواستار آزادی
همه کسانی هستیم که غیر منصفانه
در داخل ایران توقیف شده اند .ما به
نظارت و مشاهده خود از وقایع فوق
العاده ای ک��ه در آنجا روی میدهد
ادامه میدهیم و من اطمینان دارم که
تاریخ در کنار کسانی خواهد بود که
در جستجوی عدالت هستند.
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________________
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

سیروس
یحیی آبادی

>> روز عاشورا اعتراضات مردم شهرهای مختلف اوج گرفت و در تقابل با
خشونت و سرکوب عنان کسیخته نيروهای دولتی،
ایرانیان جان به لب رسیده از خود رشادتی غریب و بیادماندنی نشان
دادند!
با امید ایرانی سرفراز....
سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

Voyages Lexus

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

ساندویچ مرغ $5.00 .....................................................................
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
ساندویچ مغز $5.00 .....................................................................
ساندویچ کوکوسبزی $5.00 ....................................................
ساندویچ سوسیس بندری $5.00 .........................................
ساندویچ مارتادال $5.00 ............................................................
ساندویچ بوقلمون $5.00 ...........................................................
ساندویچ الویه $5.00 ...................................................................
ساندویچ کتلت $5.00 ................................................................
ساندویچ کتلت مرغ$5.00 ......................................................
جوجه کباب $5.00 .......................................................................
فیله کباب $6.00 ...........................................................................
کشک و بادمجان $5.00 ..........................................................
شله زرد $2.00 ..............................................................................
آش رشته $4.00 ..........................................................................
سوپ جو $4.00 ...........................................................................
عدسی $4.00 .................................................................................
ته چین مرغ $6.00 ....................................................................
کوفته تبریزی $6.00 .................................................................
شنیتسل مرغ $6.00 ................................................................
دل و جگر مرغ $5.00 ..............................................................
خوراک لوبیا $4.00 .....................................................................
میرزاقاسمی $6.00 .....................................................................

•
•
•
•
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آژانسمسافرتییونیگلوب
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

Tel.:



(514) 849-7711

Ext.: 243

نسرین پارسا
مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده
________________________________

1455 PEEL, local 148,

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

ساعات کار 7 :روز
هفته :از  11و نیم صبح

Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

PAIVAND

پیوند :دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی،
درشرقکانادایکموپانزدهمماهمنتشرمیشود
>> نشر :پیوند
ویراستار :م .رحیمیان
آگهی :پیوند514-996-9692 :
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Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

MONTRÉAL QC H3X 2H9

 514-996-9692

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

www.paivand.ca
-------------------

■ پیوند درونکوور هرهفته منتشر می شود:
Vancouver: Ramin Mahjouri

•
•

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

•

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:درراهآزادی...

بنبست

 29دسامبر 2009

hbzadeh@btinternet.com

دکتر حسین باقر زاده
تظاه��رات میلیونی م��ردم در روز
عاش��ورا در تهران و شهرهای دیگر
کش��ور ،و س��رکوب خونین آن به
وسیله عوامل دولتی ،نقطه عطفی
در تح��والت جاری ایران بش��مار
خواهد رفت .برای بسیاری از مردم،
وقایع ای��ن روز ی��ادآور راهپیمایی
بزرگی بود که در عاش��ورای س��ال
 ۱۳۵۷در تهران پیش آمد .ولی آن
چه که در روز یکشنبه این هفته رخ
داد شباهت چندانی با آن راهپیمایی
مشهور نداشت ،و بلکه بیشتر به واقعه
دیگری میمانست که مدتی پیش از
آن در  ۱۷شهریور آن سال در میدان
ژاله (بعدا ،شهدا) اتفاق افتاده بود .در
آن روز نیز تظاهرات مردم به صورت
فجیعی به خاک و خون کشیده شد.
آن واقعه ،اما ،نقطه عطفی در انقالب
سال  ۵۷بشمار میرود واقعهای که
حرکت اعتراضی مردم علیه رژیم شاه
را به نقطهی غیرقابل بازگشت رساند
و بیش از هر واقعه دیگری سرنوشت
انقالب ایران را رقم زد.
در طول یک سال و چند ماه جریان
انقالب سال ۵۷که تظاهرات اعتراضی
علیه رژیم ش��اه ص��ورت میگرفت
وقایع چشمگیر متعددی رخ داده بود
که هر یک در گس��ترش اعتراضات
بعدی و افزایش خشم عمومی تأثیر
میگذاشت .رژیم شاه در ابتدا اهمیت
چندانی به ای��ن اعتراضات نمیداد،
ولی به تدریج شاهد گسترش آنها
ش��ده بود و به همان نسبت کاربرد
قهر را افزایش م��یداد .افزایش این
اعتراض��ات برای نیروه��ای امنیتی
و س��رکوب رژیم مس��ئله چندانی
ایجاد نمیک��رد و به خصوص دامنه
اعتراضات به حدی نبود که رژیم شاه
برای موجودیت خود احساس خطر
کند .این وضع به تدریج تغییر کرد .از
یک سو تظاهرات گسترش بیشتری
مییافت و ش��عارهای م��ردم تندتر
میش��د و از س��وی دیگر نیروهای

خامنهای
س��رکوب بر شدت خش��ونت خود
افزودند تا آنجا که در  ۱۷ش��هریور
به بزرگترین خش��ونت خود دست
زدند و دهها کشته و زخمی بر جای
گذاشتند.
تا مقطع  ۱۷شهریور ،هنوز برای رژیم
این امکان وجود داش��ت که با اتخاذ
سیاستی از در آشتی با مردم درآید
و دس��ت کم با دادن امتیازهایی به
روحانیت از ش��دت مخالفت آنان با
خود بکاهد .ولی رژیم مغرور شاه که
هنوز از دامنه نارضایتی مردم ارزیابی
درستی نداشت حاضر نبود کمترین
تغییری در سیاس��ت خود بدهد .در
 ۱۷شهریور این ورق برگشت .از یک
سو ،تظاهرات وس��عت بیسابقهای
یافت��ه بود و مردم به قدرت خود پی
برده بودند و از س��وی دیگر ش��دت
سرکوب و خش��ونت راههای آشتی
مردم با حاکمیت را بسته بود .حرکت
انقالبی مردم به نقطهای رسیده بود
که دیگر راه بازگش��ت نداشت .این
حرکت نه قابل س��رکوب ب��ود و نه
میشد با امتیازهای کوچک و فرعی
از حدت و ش��دت آن کاست .مردم
به جایی رسیده بودند که به چیزی
کمت��ر از رفتن رژیم ش��اه رضایت
نمیدادند.
در واقع ظاهرا درک همین واقعیت
بود که باعث ش��د ش��اه پس از ۱۷
شهریور تغییر سیاست دهد و سعی
کن��د از در آش��تی با م��ردم درآید.
تغییرات متعدد و پیاپی در دولت و
تالش ب��رای ارتباط با بخشهایی از

 تظاهرات روز عاشورا حرکت اعتراضی
مردم را به نقطهی غیرقابل بازگش�ت رسانده
اس�ت .خامنهای اگر به اعمال خشونت ادامه
ده�د نتیجهای جز افزایش نف�رت مردم و یک
انفج�ار نهایی خنواهد داش�ت .و اگ�ر از راه
مس�املت درآید با افزایش مطالباتی که حتقق
آنها تنها با نفی او از حکومت حتققپذیر است
مواجه خواهد شد.

روحانی��ت و ارض��ای آنان
در همی��ن راس��تا صورت
میگرفت .تقویم رس��می
کشور که دو سال پیشتر به
تقویم  ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی تغییر
کرده بود مجددا به سالشمار هجری
باز گشت .بسیاری از مقامات حاکم از
سمتهای خود عزل شدند و برخی
به زندان افتادند .و س��ر انجام ش��اه
اعالم کرد که «صدای انقالب» مردم
ایران را شنیده است و آماده است که
تغییراتی دموکراتیک در کشور بدهد.
این هم��ه اما تأثیری در کاهش تب
انقالب نکرد و بلکه هر عقبنشینی
ش��اه با پیشرفت بیش��تر حرکت
انقالب مواجه گردید تا در فاصله پنج
ماه پس از  ۱۷شهریور به سرنگونی
رژیم شاه انجامید ۱۷ .شهریور نقطه
عطفی بود که راههای آشتی مردم با
حکومت را برای همیشه بست.

امتیازاتی که پس از  ۱۷شهریور رژیم
شاه به مردم و یا روحانیت میداد شاید
اگر پیش از آن مقطع داده شده بود
مؤثر میبود .خبط رژیم شاه همانند
بسیاری از دیکتاتورهای دیگری که
شاهد زوال حکومت خود بودهاند در
این بود که بسیار دیر به فکر آشتی
با مردم کشور خود افتاد .او در حدود
یک س��ال تا  ۱۷ش��هریور فرصت
داشت که سر چشمه نارضایتی مردم
را با بیل بگیرد و نگذارد که این آب
به موج روان و خروشانی منجر شود
که گذش��تن از آن با پیل هم میسر
نباشد .او نه تنها به این کار تن نداد
و بلکه با سرکوب هرچه بیشتر مردم
که در  ۱۷شهریور  ۵۷به اوج رسید
راه هرگونه حل مسالمت آمیز بحران
را بست .پس از  ۱۷شهریور او البته
میتوانس��ت همچنان به خش��ونت

اسفندیارباهری
Esfandyar
)(essy
Baheri
BA, CFM

	•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

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

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
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ا
سو اکسی
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قانون تست
توجه توجه:
ژانویه تغییر

ر کبک از 15
رانندگی د
واری در راه
ط بسیار دش
کرده ،شرای
نویسی کنید
چه زودتر نام
است ،هر

621-3456

)Tel.:(514
________________________
C.P. 63597 Van Horne

Plamondon

ادامه دهد و از کش��ته پشته بسازد،
ولی چنین سیاس��تی به س��ختی
میتوانست او را از سقوط نجات دهد
و ب��ه احتمال زی��اد تنها هزینههای
آن را باالت��ر میبرد .از س��وی دیگر،
سیاست آشتیجویی شاه اگر زودتر
به کار افتاده بود احیانا میتوانس��ت
مؤثر باش��د ،ولی پس از  ۱۷شهریور
خونین دیگر کاربردی نداشت.
آن چ��ه که در روز یکش��نبه  ۶دی
(روز عاشورا) اتفاق افتاد شباهتهای
زی��ادی به  ۱۷ش��هریور س��ال ۵۷
داشت .در این روز ،مردم ضربه دیده
از خش��ونتهای چند ماه گذشته با
شجاعت و عزم راسختری به صورت
میلیونی ب��ه خیابانه��ا ریختند تا
مخالفت خود را با حاکمیت کش��ور
فریاد بزنن��د .این اعتراض به صورت
وحشتناکی به خاک و خون کشیده
ش��د و دهها کش��ته و مج��روح بر
ج��ای گذاش��ت .م��ردم در این روز
رادیکالترین شعارها را علیه شخص
علی خامنهای س��ر دادند و تردیدی
در مخالفت خود با نظام حاکم باقی
نگذاش��تند .اگر پریروز م��ردم برای
تجدید انتخابات ریاست جمهوری به
خیابانها ریخته بودند و دیروز علیه
احمدینژاد و دولت او شعار میدادند،
امروز دیگر هر دو فراموش شده بود و
بلکه نظام والیت فقیه هدف مشترک
معترضان بود .گس��ترش اعتراضات
و شعارهای معترضان تردیدی باقی
نمیگذاشت که حرکت مردم علیه
نظام حاکم به نقطه بدون بازگشت

رس��یده است -و س��رکوب خشن
تظاهرات این آشتیناپذیری را هرچه
بیشتر تثبیت کرد.
این که حاکمیت از این نقطه به بعد
چه سیاستی را در برابر این جنبش
عظی��م مردم��ی اتخاذ کن��د قابل

پیش بینی نیست .شواهد حاکی از
آن اس��ت که اعمال خشونت هنوز
محور اصلی برخورد حاکمیت با مردم
معترض است .موج دستگیریهای
پس از این واقعه وتهدیدهایی که از
{>> ادامه در صفحه}29 :

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

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

لیلیصمیمی
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

Cell.: (514) 573-9128
مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری
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برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییرنام
½ ½ تاییدامضا
و بسیاری دیگر

فتو شاپ

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

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

Tel.: (514) 697-0225
با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

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

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

6

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  11  934دی 1388

حمل و نقل پارس ماریتایم

با  30سال جتربه در حمل و نقل
هرهفتهیککانتینرلوازمشخصی:
مستقیم از کانادا به گمرک تهران

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

__________________________
Head Quarter office in Montreal:
6475 Des Grandes Prairies #15
Saint-Leonard, QC, H1P 1A5, Canada

Tel: 514-384-5632

Fax: 514-384-1838
Mobile: 514-983-4590
e-mail: management@parscargo.ca
info@parscargo.ca
airfreight@parscargo.ca

www.parscargo.ca

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!
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ایران اعتراض...

مشارکت:
وقایع عاشورا
نشانه شکست
کودتاست

جبهه مش��ارکت ایران اس�لامی با
انتش��ار اطالعی��های ،ح��وادث روز
عاشورا را نشانه «شکست کامل کودتا
و کودتاگران» دانست.
این جبهه سیاسی ،به «کودتاگران»
توصیه ک��رده ک��ه «فریب��کاری و
اقتدارگرای��ی» را کنار گذاش��ته و از
مردم ایران« ،عذرخواهی» کنند.
در روز عاشورا (یکشنبه هفته جاری)،
درگیریهایی میان پلیس و مخالفان
دولت روی داد که منجر به کش��ته
شدن دستکم هشت تن شد .پلیس
مسئولیت مرگ هیچیک از این افراد
را بر عهده نگرفته است.
در ای��ن روز قرار بود مخالفان دولت
در ی��ک راهپیمایی مس��المتآمیز
شرکت کنند که این مراسم با دخالت
پلیس و لباس شخصیها به خشونت
کشیده شد.
جبهه مش��ارکت با محک��وم کردن
برخورده��ای خش��ونتبار دولتی با

معترضان ،آورده است:
«به کارگیری ابزار سرکوب ،فقط برای
تحریک مردم و عصبانی کردن آنها و
دمیدن در کوره عصبیت و خشونت و
هرج ومرج است».
در بخ��ش دیگری از این اطالعیه ،از
مردم خواسته ش��ده که با «آرامش
و خویش��تنداری» مان��ع از تحقق
«توطئهه��ا» برای کش��اندن آنها به
سمت رفتارهای خشونتبار شوند.
فراکس��یون اقلیت مجل��س نیز در
واکنش به ح��وادث روز عاش��ورا با
صدور بیانی��های از مقامهای قضایی
ایران خواسته در برخورد با منتقدان
سیاسی دولت« ،یکجانبه و افراطی»
عمل نکند.
این فراکسیون همچنین به نهادهای
امنیتی و قضایی هش��دار داده که از
دستگیری گسترده «دلسوزان نظام
و انق�لاب ب��ه بهانهه��ای مختلف»
خودداری کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده
که «افراد سازمانیافته» ،با حمله به
سخنرانی محمد خاتمی در حسینیه
جماران ،زمینهساز «حوادث تلخی»
در روز عاشورا شدند.
ش��ب عاش��ورا گروه��ی از لب��اس
شخصیها به مراسم سخنرانی محمد
خاتمی در حس��ینیه جماران حمله
کردن��د که منجر به ناتم��ام ماندن

سخنرانی آقای خاتمی و بروز برخی
ناآرامیها در خیابانهای اطراف این
حسینیهشد.
پیشتر مجمع روحانی��ون مبارز با
انتشار اطالعیهای ،حمله «مدعیان
دروغین طرفدار انقالب» به حسینیه
جماران در ش��ب عاشورا را محکوم
کرده بود.
فراکسیون اقلیت همچنین از سازمان
صدا و سیما خواسته که از «فضاسازی
یکسویه و متناسب با خواست و اراده
عناصر افراطی» خودداری کند.
دفت�ر تحکی�م در

اطالعی�ه خ�ود آورده ک�ه
«سناریوس�ازیهای حکومت،
مدتهاس�ت نوای شومش به
گوش هوشیاران رسیده است»
اتحادی��ه انجمنه��ای اس�لامی
دانش��گاههای سراسر کش��ور (دفتر
تحکی��م) نیز با انتش��ار اطالعیهای،
ح��وادث روز عاش��ورا را «جنایت و
خونریزی» دانس��ته و آن را محکوم
کرده است.
این دفتر در بخش دیگری از اطالعیه
خود به معترض��ان توصیه کرده که
اعتراضات خود را در «چارچوبهای
مدنی و مسالمتآمیز دنبال» کنند.

امحدی نژاد :مردم ایران متحد
و یکپارچه اند!

محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهوری
ای��ران ،در مصاحب��ه با یک ش��بکه
تلویزیونی بریتانیای��ی دیدگاه خود
را در مورد مس��اله هسته ای ،روابط
خارجی و شرایط داخلی ایران بیان
کرده است.
جان اسنو ،مجری تلویزیون کانال 4
بریتانیا ،در آغاز مصاحبه تلویزیونی
ب��ا محمود احمدی نژاد یادآور ش��د
ک��ه تنها حدود یک هفت��ه تا پایان
سال میالدی باقی است در حالیکه
کشورهای گروه  5+1تا پایان سال به
ایران مهلت داده اند تا پیشنهاد مبادله
اورانیوم غنی شده در ایران با سوخت
رآکتور اتمی تهران را بپذیرد.
آق��ای احم��دی نژاد گف��ت که این
پیشنهاد از س��وی ایران و به عنوان
فرصت��ی برای ط��رف مقابل مطرح
شد با تاکید براینکه هیچگونه پیش
شرطی وجود نداشته باشد در حالی
که ح��اال طرف مقابل ،ش��روطی را
تعیین کرده است و افزود که براساس
مق��ررات آژانس بی��ن المللی انرژی
اتمی ،ایران مجاز است که اورانیوم با
غلظت بیست درصد را برای سوخت
رآکتور تهران تولید کند .
در پاسخ به سوال جان اسنو در مورد
احتمال وضع تحریم های گس��ترده
تر بین المللی علی��ه ایران ،محمود
احمدی نژاد ایاالت متحده را هدف
حمله قرار داد و ب��ه زیاده خواهی و
توسعه طلبی متهم کرد.
در بخ��ش دیگ��ری از این مصاحبه،
جان اسنو یادآور شد که باراک اوباما،
رئیس جمهوری آمریکا ،گفته است
که دست دوستی به سوی ایران دراز
کرده اما این امکان وجود دارد که این
موضع آش��تی جویانه برای ابد دوام
نداشته باشد.
آقای احمدی ن��ژاد گفت که پیامی
برای آقای اوباما ارسال داشت ،ایران
در مذاکرات هسته ای در ژنو شرکت
کرد و خ��ود او داوطل��ب مناظره با
رئی��س جمه��وری آمریکا ش��د اما
همچنان در انتظار تغییری ملموس
در موضعگی��ری و رفت��ار آمریکایی
هاست که تحقق نیافته است.
رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری

کرد که وعده آقای اوباما برای
تغییر تحقق یاب��د و افزود که
هرچند جمهوری اس�لامی در
این زمینه به آقای اوباما کمک
کرده ام��ا در م��ورد راهی که
در پی��ش گرفته نگران اس��ت
زیرا رئیس جمه��وری آمریکا
نتوانسته است انتظارات مردم
آمریکا و جهان را برآورده سازد.
مصاحب��ه گر کان��ال  4اظهار
داشت که ناآرامی های پس از
انتخابات در ایران و صحنه های
ناخوشایندبرخوردهایخشونت
آمی��ز در خیابان های تهران مردم را
در داخ��ل و خارج از ایران تکان داده
است و سوال کرد که آیا ممکن است
چنین وضعیتی باعث ش��ده باشد تا
دراز کردن دس��ت دوستی به سوی
دولت ایران دشوارتر شود؟
آقای احمدی نژاد گفت که این نوع
خشونت ها خاص ایران نیست بلکه
حضور نظامی آمریکا در افغانس��تان
باعث کشته ش��دن "برادران ما" در
آن کشور شده و آمریکا فلسطینیان
را می کش��د و آنان را هدف تحریم
قرار می دهد و گذشته از این ،پلیس
آمریکا مردم را کتک می زند ،مردم را
بازداشت می کند و علیه مردم باتوم و
گاز اشک آور به کار می گیرد.

خشونت علیه مردم

جاناسنوگفتکهاگرآمریکااشتباهی
مرتکب شود ،به معنی آن نیست که
چنین اشتباهی در ایران مجاز است
و افزود که براساس اظهارات یک فرد
بسیجی که به خارج پناهنده شده،
به نیروهای بسیجی دستور داده شده
بود تا در مقابل��ه با تظاهرکنندگان
مخالف شدت عمل به خرج دهند و
در نتیجه ،زنان و مردان هدف ضربات
باتوم قرار گرفتند و تعدادی هم کشته
شدند و تصاویری هم که از تظاهرات
در ایران منتشر شده نشانگر خشونت
ماموران علیه مردم است.
آقای احمدی نژاد اطالعات مصاحبه
گ��ر را مورد تردید ق��رار داد و گفت
که در جریان تظاه��رات ،بین خود
م��ردم درگیری هایی روی داده و در

مورد گزارش های حمالت بسیجیان
ب��ه مردم هم گفت که این مس��ایل
ارتباطی به دولت ندارد بلکه در کشور
او ،قانون حاکم اس��ت و افزود که در
ای��ران ،آزادی وجود دارد و مردم می
توانن��د آزادانه نظرات خ��ود را بیان
دارند.
وی گفت که خارجیان در مورد وقایع
ایران اشتباه می کنند و سیاستمداران
غربی بر این باورن��د که دولت ایران
تضعیف شده اما آنان ایران را به خوبی
نمی شناسند و مردم ایران متحد و
یکپارچه هستند و از منافع و استقالل
خود دفاع می کنند و اگرچه ممکن
اس��ت نظرات متفاوتی هم در کشور
وجود داشته باشد ،اما اکثر مردم ایران
متحدهستند.
وی در مقاب��ل دولت ه��ای غربی را
به خش��ونت علیه مردم خود متهم
ساخت و به عنوان مثال گفت که در
لندن ،پلیس مردم را کتک می زند.
مصاحبه گر کانال  4گفت که حتی
در مقایسه با دو سال قبل هم ،آزادی
مردم ایران محدود تر ش��ده ،تعداد
کمتری خبرنگاران خارجی اجازه کار
در ایران را دارند و دولت دسترس��ی
مردم به اطالعات را از طریق اختالل
در ش��بکه های اینترن��ت و پارازیت
اندازی از جمله ب��ر کانال تلویزیون
ماهواره ای بی بی سی محدود کرده
است.
{>> ادامه در صفحه}11 :
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آژانس مسافرتی

مونتریال...

بانک مرکزی ایران اسکناسهای شعار نوشته را فاقد
اعتبار اعالم میکند

به زودی بانک مرکزی ایران اسکناس محدودیترسانهای،ممنوعیت
های "مخدوش" را فاقد اعتبار خواهد تظاهرات و برخورد خش��ونت
آمیز ب��ا تجمع های اعتراضی،
دانست.
ابراهیم درویش��ی ،مدیرکل ریالی و برای ابراز دیدگاه های سیاسی
نشر بانک مرکزی ایران ،در مصاحبه خود به شعارنویس��ی در محل
با رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری های مختلف از جمله بر روی
اسالمی گفت که "اسکناس هایی که اس��کناس ه��ای رای��ج روی
بر روی آنها نوش��ته ،مهر یا هرگونه آوردند.
عالمت اضافی وجود داشته باشد از در طول این مدت ،اس��کناس
های رایج در ایران برای پخش
هفدهم دی اعتبار ندارد".
آقای درویشی از دارندگان اسکناس انواع شعارها و اظهارنظرهای سیاسی
ه��ای مخدوش ش��ده خواس��ت تا و همچنین انتش��ار تصاویر و نشانه
هرچه س��ریعتر به شعبه های بانک های مورد استفاده معترضان به کار
ملی مراجعه و اسکناس های خود را گرفته شده است.
در برخ��ی س��ایت ه��ای متعلق به
تعویضکنند.
وی از مردم و کسبه خواست با پایان مخالفان دولت ،دستور العمل هایی
اعتبار این قبیل اسکناس ها در روز برای ساخت و درج شعارها و تصاویر
مختلف ،از جمله تصاویر
 17دی ،از پذیرش اسکناس
رهب��ران مخالف��ان و
هایی که "روی آنها نوش��ته
اضافه وجود دارد" خودداری اعتراض قربانیان خش��ونت ها،
از طریق انتشار یافته است.
ورزند.
در ایران همچنان بیشتر
این مقام بان��ک مرکزی در
توجیه تصمیم به سلب اعتبار اسکناس معام�لات روزم��ره از
طری��ق مبادله پول نقد
از "اسکناس های مخدوش"
صورت می گیرد که به
گفت که نوش��تن هر گونه
مطلبی روی اسکناس ها موجب می معنی باال بودن گردش اسکناس و در
ش��ود که تشخیص اس��کناس های نتیجه ،تعداد بیشتر کسانی است که
جعلی از اسکناس های اصلی دشوار از طریق اسکناس ،با شعارها و دیدگاه
ش��ود و در نتیجه ،ضری��ب ایمنی های سیاسی مخالفان دولت آشنا می
شوند.
اسکناس از میان برود.
مدیرکل ریالی و نش��ر بانک مرکزی آقای درویش��ی بدون اینکه صراحتا
گفته اس��ت ک��ه همانط��ور که اگر "مخدوش شدن اسکناس ها" را به
یک چک مخدوش ش��ود ،بانک ها شعارهای مخالفان حکومت ارتباط
از پرداخت وج��ه آن خودداری می دهد ،گفته است "به رغم تعداد کم
کنند ،اگر اس��کناس هم مخدوش اس��کناس های مخدوش ش��ده ،به
دلیل س��رعت گردش اسکناس ها،
شود فاقد اعتبار خواهد بود.
هش��دار بانک مرک��زی در مورد بی موارد مخدوش شده بیشتر به چشم
اعتبار شدن اس��کناس های نوشته می خورد".
دار پس از چند ماه استفاده مخالفان وی متوسط عمر اسکناس در ایران
دولت از اسکناس به عنوان وسیله ای را حدود پنج سال اعالم کرده و گفته
برای انتشار ش��عارها و تصاویر مورد اس��ت که به طور عادی ،هر س��اله
هفتصد میلیون قطعه اسکناس در
نظر خود صورت می گیرد.
در پی اعالم پیروزی محمود احمدی کشور امحا و جایگزین می شود که
ن��ژاد در انتخابات مناقش��ه برانگیز هزینه آن ،سی میلیارد تومان است
دهمی��ن دوره ریاس��ت جمهوری ،و مخدوش کردن اس��کناس ها این
معترضان و مخالفان دولت به دلیل هزینه را افزایش می دهد.

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½

½

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

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
)(Square Phillips

Montréal, Québec H3B 3C6

این مق��ام بانک مرک��زی نگهداری
مطلوب از اسکناس های در گردش
را "وظیفه شرعی" همه افراد تعریف
کرده است.
مشخص نیس��ت که تصمیم بانک
مرک��زی در بی اعتب��ار اعالم کردن
اس��کناس های ش��عار نویسی شده
در کمتر دو هفته آینده تا چه اندازه
عملی خواهد بود.
معموال برای خارج کردن اسکناس از
گردش در هر کش��وری ،از جمله در
گذشته در ایران ،زمانی نسبتا طوالنی
منظور می شود تا همه دارندگان این
نوع اس��کناس ها بتوانند نسبت به
تعویض آنها اقدام کنند.
در عین حال ،اگرچه بی اعتبار اعالم
کردن اسکناس های شعار نوشته و
وادار کردن مردم به خودداری از قبول
آنها ممکن است به عنوان راهی برای
جلوگیری از انتشار دیدگاه مخالفان
مورد نظر مقامات بانک بوده باشد ،اما
توس��ل به این روش می تواند باعث
بروز اختالف بین خریدار و فروشنده
در هنگام انجام معامله و حتی برهم
خوردن معامله شود.

N.D.G.

حتویل در
مح
ل :رایگان

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

همچنین ،با توجه به نقش و میزان
کاربرد پول نقد در ایران ،که حتی در
معامالت نسبتا کوچک هم مستلزم
ب��ه کار گرفتن تع��داد قابل توجهی
اس��کناس اس��ت ،ممکن است الزام
مردم و کسبه به بازرسی کردن کامل
اس��کناس ها و خ��ودداری از قبول
اسکناس های ش��عار نویسی شده،
چندان عملی به نظر نرسد.

Pièces d'Autos

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

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

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

رضا امیری

Montreal, QC, H4A2C2

شیراز
رستوران

دلیوری :رایگان

ت  9شب

5905 Upper-Lachine

Agent Immobilier Affilié
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles

Tel.: (514) 426-4545
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com

هر
ج
م
ع
ه
و
موزیک زن شنبه:

____________________
Pièces d'Autos NDG

>>

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD

Kirkland, QC H9H 3B5

ده
 ،رقص و
پایکوبی:
>> از ساع

با مدیریت:

فرنازمعتمدی

1170 Place Frère André

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

انتی
با گار

Maison de Voyages
½
½

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
مت ارزان
قی
یت خوب
کیف
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کانادا...
تورنتو استار:
هارپر ،همانند
یک دیکتاتور
عمل می کند
ایرانتو :روزنامه تورنتو استار ،مقاله ای
را به قلم "هارون صدیقی" منتش��ر
ک��رده که در آن از ق��درت بیش از
حد نخس��ت وزیر کانادا و همچنین
برخ��ورد تهدیدآمیز او ب��ا "ریچارد
کالوین" دیپلمات افش��اگر شکنجه
گری نظامیان کانادا در افغانس��تان،
شدیدا انتقاد شده است.
وی نوشته اس��ت ،زمانی که پی یر
الیوت ترودو و جان کرتین (رهبران
لیبرال)،درقدرتبودند،صاحبنظران
محافظه کار عقیده داشتند ،هر دوی
آنها به سمت دیکتاتوری پیش می
روند ،این امر بدلیل سیستم متواضع
پارلمان کانادا است که قدرت بیش
از حدی را به نخست وزیر اعطا می
کن��د ،حتی بیش از ق��درت رییس
جمهور آمری��کا که توس��ط مردم
انتخاب می شود.
وی اضاف��ه م��ی کن��د ،االن معلوم
نیست ،آن افراد شاکی کجا هستند
تا در مورد اختیارات و اقدامات هارپر
اظهار نظر کنند.
او هم اکنون تمام قدرت اجرایی را در
شخص خود خالصه کرده،
 حاضر به پذیرفتن رأی پارلمان
در خصوص بررس��ی نقش نظامیان
کانادا در ش��کنجه زندانی��ان افغان
نیست،
 اهمیتی به افکار عمومی که در
کمیته پارلمانی و کمیسیون شکایت
از نیروهای مسلح منعکس شده نمی
دهد،
 ده��ان کارکنان دول��ت را می
بندد،
 منتقدین را تمسخر و خشمگین
می کند و باالخره
 نیروهای نظامی را بسمت گروه
بازیه��ا و درگیریهای سیاس��ی می
کشاند.
" گار پاردی" دبیر س��ابق مشاورین
وزارت خارج��ه ک��ه طوم��اری در
حمایت از ریچارد کالوین ،تهیه و آن
را به امضای  133س��فیر بازنشسته
کانادا رس��انده ،در همین زمینه می
گوید:
"اگر ش��ما همه م��واردی را که این
دولت بانجام رسانده جمع ببندید ،به
نتیجه واقعا وحشتناکی می رسید".

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
موضوع سوء اس�تفاده هارپر از
قدرت خ�ود  ،زمان�ی واضح تر
می شود که ش�باهت عملکرد
محافظه کاران کانادا را با برخی
جمهوریخ�وان طرف�دار جورج
ب�وش و دی�ک چنی مقایس�ه
کنیم.
 محکم کردن قدرت اجرایی؛
 بی اعتبار کردن قوه مقننه،
 پنهان کاری وس��یع در زمینه
های اجرایی با توس��ل به سیس��تم
های امنیتی و
 متوقف کردن جریان اطالعات؛
 س��واری گرفت��ن از نیروه��ای
نظامی و
 زیر س��وال بردن روحیه میهن
پرستی مخالفین؛ و
 مجبور کردن کارکنان و مدیران
برای کناره گیری از مسئولیت خود،
در صورت نپیوستن به گروه حاکم،
تنها بخش��ی از شیوه های ناصحیح
حکوم��ت داری محافظ��ه کاران را
تشکیل می دهد.
برخی از مسئوالنی که اخیرا بدالیل
مختلف ،کنار گذاشته شده یا مورد
غضب قرار گرفتند ،عبارتند از:
"پیتر تینسلی" ،دبیر کمیسیون
قضای��ی نیروهای مس��لح که نقش
نیروه��ای کانادای��ی در ش��کنجه
زندانیان افغ��ان را مطرح و پیگیری
کرد .وی از ادام��ه کار خود در دوره
بعدی محروم شد .
"پاول کندی" ،دبیر کمیسیون
شکایت علیه پلیس سلطنتی که با
کاربرد تیزر بشدت مخالفت کرد .او
نیز در دور دوم انتخاب نشد.
"لیندا کین" ،ناظر امور هس��ته
ای ،ک��ه بدلیل اص��رار بر خطرناک
بودن نیروگاه هس��ته ای چاک ریور
در انتاریو ،از کار برکنار شد.
"که وی��ن پیج" ،ناظ��ر بودجه
پارلمانی ،که فعالی��ت های متعدد
محافظ��ه کاران مبنی بر جلوگیری
از کاهش یک میلیون دالر از بودجه
 2.8میلی��ون دالری خود را افش��ا
کرد.

"م��ارک میران��د" ،مدی��ر امور
انتخابات ،که خواهان بررسی میزان
هزینه انجام ش��ده توسط محافظه
کاران ش��د .او نیز بطور علنی ،مورد
حمله قرار گرفت.
"لوئی��س آربور" کمیس��ر عالی
حقوق بشر سازمان ملل ،که شجاعت
زیر سوال بردن نقض حقوق بشر در
آمریکا و اسرائیل را از خود نشان داد.
او نیز بدلیل عدم حمایت دولت ،در
دور بعدی نتوانست بکار خود ادامه
دهد.
" جی��ن گای فلوری" رییس هیأت
مهاجرت و پناهندگی که در دادگاه،
با سیاس��ی کردن انتصابات توسط
محافظه کاران مخالفت کرد .او نیز
مجبور به استعفا شد.
در همه موارد فوق ،افراد مذکور تهدید
شدن که اگر بخواست محافظه کاران
تن ندهند ،تنبیه می شوند.
فدراس��یون عربی کانادا پس از آنکه
رییس آن نسبت به طرفداری دولت
از اسرائیل اعتراض کرد ،همه کمک
های دولتی خود را از دست داد.
نظیر همین اتفاق توسط "جیسون
کنی" وزیر مهاجرت و ش��هروندی
 ،ب��رای یک گ��روه کمک رس��انی
مسیحی به نام  KAIROSروی داد
که رهبری یک حرکت برای بایکوت
و تحری��م ک��ردن اس��رائیل بخاطر
جنایات غزه را برعهده گرفته بود.
همچنین شایعات جدید حاکی از آن
است که استفن هارپر از فرماندار کل
خواسته است ،جلس��ات پارلمان را
در طول برگزاری المپیک زمستانی
ونکوور در ماه ه��ای فوریه و مارس
آینده تبه حال تعلیق در آورد.
س��ال گذش��ته در چنین موقعی،
نخس��ت وزیر برای گریز از سقوط و
عدم رأی اعتماد پارلمان ،توانس��ت
مبشل جین ،فرماندار کل را ترغیب
به تعطیلی دو ماه��ه پارلمان برای
اعم��ال تغیی��ر در الیح��ه بودجه
جنجالینماید.

والدین پسر بالونی به زندان و جریمه
نقدی محکوم شدند

ایرانتو :پدر و مادر کودک  6ساله اهل
کلورادو که چندی پیش با ساختن
داستان گرفتار شدن او در یک بالن
دست ساز3 ،
ساعت رسانه های خبری و مأموران
امداد را بخود مش��غول کرده بودند،
ب��ه تحمل حب��س و جریمه نقدی
محکوم شدند.
"ریچ��ارد هین��ی" پ��در فالکن ،به
 90روز و م��ادر او به  20روز زندان
محکوم شدند .

رییس پلیس محل��ی ،هزینه های
جس��تجوی کودک را در حدود 11
هزار دالر برآورد کردکه پس از قطعی
شدن مبلغ  ،خانواده هینی ،مجبور به
پرداخت آن خواهند شد.
در اکتبر امس��ال ،این خانواده ادعا
کردند که پسر  6ساله آنها بصورت
اتفاقی سوار بالن دست ساز آنها شده
و بالن نی��ز به پرواز درآمده اس��ت.
امدادگران از طری��ق هوا و زمین تا
 80کیلیومتر بالن را دنبال کردند اما

>>Please
PARTICIPATE forward

__________

to friends

بعدا مشخص شد ،بالن خالی بوده و
کودک نیز در اطراف منزلشان مخفی
شده بود.
این اقدام خاناوده هینی برای جلب
توجه رس��انه ها و شرکت در برنامه
تلویزیونی  Realityانجام شده بود.
قرار اس��ت زم��ان آغاز زن��دان مادر
خانواده پس از پدر باشد تا کودکان
طی این مدت دس��ت ک��م یکی از
والدینشان را داشته باشند.
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_________________
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

خبرهای ایران

ايرانارزانترينبليتهواپيما
را در دنيا دارد
فارس :مديرعامل شركت هواپيمايي
آس��مان با اش��اره ب��ه قيمت بليت
هواپيما گفت :ايران ارزانترين بليت
هواپيما را در دنيا دارد.
علي عابدزاده در مراس��م افتتاحيه
آش��يانه ثامن هواپيمايي آس��مان
مش��هد با بيان اينكه امروزه تمامي
كشورها س��عي ميكنند به سمت
مدرنيزه كردن بروند ،اظهار داش��ت:
دني��اي مدرن يك قبل دارد و در اين
راستا بايد گفت كه روند مدرنيزه اين
قبل در صنعت هوايي است زيرا كه
پيشرفتهترين و آخرين فناوري علمي
بشري در اين صنعت است.
وي با اشاره به قدرتهاي اقتصادي
و صنعتي در جهان خاطرنشان كرد:
صنعت هوايي از هم��ه لحاظ داراي
اهميت اس��ت زيرا اگ��ر اين صنعت
از برخي كش��ورهايي كه امروزه در
جغرافياي جهاني وجود دارند مانند
ژاپن ،كره جنوبي ،سنگاپور و امارات
و  ...گرفته ش��ود اين كشورها از بين
ميروند.
وي ادام��ه داد :اگر دب��ي را در نظر
بگيريم ميبينيم كه در گذشته تنها
صحرايي بود اما االن در سال حدود
 25ميليون مسافر در آن جا جابهجا
ميشود.
عابدزاده با بيان اينكه صنعت هوايي
فرودگاهها پيش��اني كشورها است،
اذعان داشت:
در س�ال گذشته  2/5ميليارد
مس�افر و  50ميلي�ون تن بار در
س�طح جهان از طريق هوا جابه
جا شده است.
عابدزاده اف��زود :همچنين يك هزار
ميلي��ارد دالر عواي��د ش��ركتها از
فروش بليت هواپيما بوده است و 5/5
ميليون نفر براي جابهجايي اين 2/5

ميليارد مسافر مستقيما در هواپيما
كار كردند و نيز  9/5ميليون نفر هم
به طور غيرمستقيم به مسافرين ارائه
خدم��ات كردند كه اگر تنها صنعت
گردشگري را به اين  15ميليون نفر
اضافه كنيم ،بايد گفت كه 33ميليون
نفر درگير اين كارها بودهاند.
وي با اشاره به پيشبيني در ارتباط
با حجم مس��افر در سطح دنيا اظهار
داشت:
براساس پيشبيني جامعه جهان 14
سال آينده  145درصد افزايش مسافر
را در سطح دنيا خواهيم داشت يعني
 8/5ميليارد نفر جابهجايي مس��افر
خواهيم داشت و در همین راستا 23
ميليون نفر هم ب��ه زنجيره خانواده
هواپيماييخواهندپيوست.
مديرعامل شركت هواپيمايي آسمان
با اش��اره به تحريم كش��ور در وارد
كردن قطعات هواپيما گفت:
ما توانايي توس��عه صنع��ت هوايي
را داري��م و همانط��ور كه مش��اهده
ميشود در  30سال اخير هواپيماها
را ب��ه بهترين نحو نگهداري و از آنها
استفاده كرديم.
وي به جابهجايي بار توسط هواپيما
اشاره و خاطرنشان كرد:
ايران كشوري اس��ت با آب و هوايي
مناسب كه ميتواند پلي ميان شرق،
غرب و شمال و جنوب جهان باشد
بنابراين ايران داراي بهترين فضا براي
مناسبات هوايي است.
وي با اشاره به آشيانه تعميرات ثامن

در مشهد گفت :ساخت اين آشيانه
حاصل مصوبه صورتجلسه  14سال
قبل جلس��ه هيئت رئيسه شركت
آس��مان بود و نيز  16ميليارد ريال
هزينه صرف بهرهبرداري اين آشيانه
شده است.
وي ب��ا بيان اينكه اي��ران ارزانترين
بليت هواپيما را در دنيا دارد ،اذعان
داشت:
چه لزومي دارد كه ما بايد ارزانترين
بليت را داشته باشيم ،مگر ما سازنده
هستيم.
عاب��دزاده ادام��ه داد :در حال حاضر
تم��ام قطع��ات و حت��ي كتابهاي
آموزشي مرتبط با صنعت هوايي از
خارج وارد ايران ميشود اما در عين
حال كشور نيروي انساني متخصص
نيز تربيت كرده است.
وي ب��ا اش��اره به ظرفيت ف��رودگاه
مشهد و اس��تان خراس��ان رضوي
تصريح كرد :ظرفيت خراسان بسيار
باال اس��ت و حتي قابل مقايس��ه با
فرودگاههاي حوزه خليج فارس كه
از نظر زيرساختي هزينهاي ميليارد
دالري صرف كردهاند ،نيست.
وي افزود :همچنين فرودگاه مشهد
حتي از تمامي فرودگاههاي كش��ور
مهمتر اس��ت و نيز رشد جابهجايي
مس��افر در اين ف��رودگاه حدود 28
درصد بوده اس��ت و نيز باعث شده
اس��ت كه توجه وي��ژهاي هم به اين
فرودگاه شود .
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها
______
علی اشرف
شــادپور

_______

که در اثر باال آمدن
س��طح آب دریاها
در معرض زیر آب
رفتن است ،گفت:
«این مقدار کمک
چیزی بیش از یک
رشوه نیست».
مفس��رین م��ی
نویسند که موافقت
نام��ه ای ک��ه قرار
بود تصویب ش��ود،
در پش��ت دره��ای
بسته به دست کش��ورهای آمریکا،
چین ،هندوستان ،برزیل و آفریقای
جنوبی و همچنین بعضی کشورهای
اروپائی آهن کوبی شد و نازک شده
آن بیرون آمد ،که میزان کمک های
مالی ناچیز یاد ش��ده یکی از جلوه
های آن است.
 25کشور دیگر به همراهی اتحادیه
اروپا از دیدن موافقت نامه نازک شده
اظهار ناامی��دی کردند .حتی گفته
ش��د که نبود قرارداد ،بهتر از قرارداد
بد است.
بان کیمون ،دبیر کل س��ازمان ملل
متحد ،هم با آنان همصدا ش��د ،ولی
گفت:
«در ش��رایط کنونی ،مبلغ کمک در
مب��ارزه با تغیی��رات اقلیمی حیاتی
نیست».
نخست وزیر سوئد هم گفت:
«صادقانه بگویم ای��ن موافقت نامه
معض��ل تهدی��د آب و ه��وا را حل
نخواهد کرد ،ولی ب��ه هر حال یک
شروع است».
فعاالن حفظ محیط زیست این قرار
داد را یک فاجعه برای س��یاره زمین
خواندند.
یکی از مسئوالن سازمان حفظ حیات
وحش هش��دار داد آنچ��ه روی میز
اس��ت باعث باالرفتن درجه حرارت
زمین به میزان  3درجه خواهد بود.
رئیس همین سازمان دولت دانمارک
را م��ورد انتقاد ق��رارداد و گفت این
دول��ت ،که ریاس��ت کنفرانس را به
عهده داشت ،چرا اجازه داد تا آمریکا
کنترل کنفرانس را در دست بگیرد و
آن را تحت تاثیر قرار دهد؟
در ج��واب ای��ن آدم خ��وش خیال
باید گفت در مقاب��ل غول صنعتی
آمریکا ،که بزرگترین اقتصاد جهان
را در اختی��ار دارد ،از دولت کوچک
دانمارک چه کاری ساخته است؟
یکی از نظریه هایی که در حاش��یه
کنفرانس کپنهاگ مطرح بود اینست
که گیاه خواری به کم شدن تصاعد
گازهای گلخانه ای کمک شایانی می
کند .طرفداران این نظریه معتقدند
ک��ه تهیه م��واد غذائ��ی گیاهی به
انرژی کمتری نیاز دارد تا تهیه مواد
گوشتی.

گ��روه افراط��ی تری
هم هس��ت که حتی
خ��وردن لبنی��ات را
ه��م از برنامه غذائی
حذف می کنند .آنان
م��ی گویند این رژیم
غذائ��ی  94درص��د
از تولید دی اکس��ید
کربن ناشی از تغذیه
انسان را کم می کند،
که رقم اغراق آمیزی
به نظر می رسد.
روزی پزش��کی به مریض��ی گفت:
گوش��ت نخور ،تخم م��رغ ،چربی،
شیرینی ،نمک ...،را هم نباید بخوری.
در همی��ن ح��ال ،پزش��ک دید که
مریض در وس��ط اتاق دراز کشیده و
چشمهایش را هم بسته است .وقتی
علت را پرسید ،مریض گفت« :آقای
دکتر ش��ما مرا از خوردن همه چیز
مح��روم کردید ،یعنی ب��ه من می
گویند برو بمیر .من هم دارم همین
کار را می کنم».
خبرنگار بی بی س��ی هم بنری را به
یاد می آورد که در روی آن نوش��ته
شده بود:
«با کش��تن خودتان ،کره زمین را از
خطر نابودی نجات دهید»!

عواملاصلیگرمشدنهوا
کربن دی اکسید و سایر مواد آالینده
ه��وا ،مانند یک پت��وی ضخیم ،در
اتمسفر جمع می ش��وند و حرارت
خورشید را که به زمین تابیده است
در دام می اندازند ،و باعث گرم شدن
بیشتر هوا می شوند.
نیروگاه های تولید انرژی ،مخصوصا
آنها که زغال می سوزانند ،بزرگترین
مناب��ع تولید دی اکس��ید کربن در
ایاالت متحده آمریکا هستند.
این نیروگاه ها ساالنه  2/5بیلیون تن
از ای��ن گازها را تولید می کنند و به
هوا می فرستند.
اتومبی��ل ها دومین منبع تولید این
گونه گازها هستند که آنها هم 1/5
بیلیون تن از همین گازها را تولید و
به هوا می فرستند.
این تازه س��هم اتومبیل ه��ای تازه
و مرتب است .س��هم اتومبیل های
بدسوز بیشتر است .سهم پاالیشگاه
های نفت ،مخصوصا نفت سنگین از
نوع نفت های شنی ،هم جای خود
را دارد.
اما خبر خوب این است که فن آوری
های جدید درصد تهیه اتومبیل هائی
هستند که با سوخت تمیزتر کار می
کنند .همچنین طرح هائی در دست
تهیه است که سوخت نیروگاههای
تولید ان��رژی هم آالینده نباش��د و
سیستم ها را طوری درست کنند که

ماریا
کُـتنه

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

Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

www.mariacottone.ca
کامی منفرد

سئول بخش ایرانیان
مدیر و م
جمعه و از ساعت
از دوشنبه تا
از ظهر تا نیمه شب،
 6:30بعد
ماره تلفن مستقیم و
به وقت ایران با ش
در خدمت هموطنان
رایگان زیر
یز خویش می باشد:
عز

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

021-2398-1005

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

mariacottone@hotmail.com

خبرهای ایران

حذف صفر از واحد پولی
قطعیشد

رئيس کل بانک مرکزي حذف سه يا چهار صفر
از رقم واحد پول رس�مي را منوط به اجراي طرح
تحول اقتصادي دانست .
به گزارش واحد مرکزی خبر بهمني گفت :اينکه
س�ه يا چهار صفر از رقم واحد رسمي پول ايران
حذف شود ،منتظر اجراي طرح تحول اقتصادي
هستيم تا براس�اس قيمت هاي واقعي اين طرح
اجرايي شود.
رئيس کل بانک مرکزي گفت :طرح حذف سه يا
چهار صفر از رقم واحد پول رسمي الزم االجرا و
قطعي است و ضرورت ايجاب مي کند شمار رقم
هايي از صفر واحد پول ايران را حذف و تغييري
در ساختار پولي کشور ايجاد شود.
بهمني با بيان اينکه چاپ اس�کناس ها و ضرب
س�که ها با قيمت پايين توجي�ه اقتصادي ندارد
گف�ت :برخي از اين اس�کناس ها و س�که ها به
ميزان باالت�ر از قيمت واقعي خود ضرب يا چاپ
مي شود.

بازده بیشتری داشته باشند.
آیا گرم شدن هوا جدی است؟
ممکن اس��ت ب��ا دیدن ب��رف های
سنگین و هوای س��رد کانادا چنین
تصور ش��ود که «هوا که سرد است،
چه کسی می گوید هوا گرم است؟»
ول��ی کره زمین تنها کانادا نیس��ت
و از آن گذش��ته ،سردی موقتی هوا
تنها مالک نیس��ت .میانگین درجه
حرارت در نقاط مختلف جهان مالک
قضاوت دانش��مندان حفظ محیط
زیست است.
این میانگین در 40سال گذشته مرتبا
درحال افزایش است.

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمیایرانیان

www.iranianislamiccenter.com
ساعــات کار:
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرمایند.
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،هماهنگی
قبلی الزم میباشد.
 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب

از هر چی�ز که بگ�ذری ،باز هم
سخن از دوست خوشتر است.
برای انس��ان هیچ دوستی خوشتر،
بهتر و سخاوتمندتر از سیاره زیبای
زمین نیست .اما اکنون در اثر مصرف
بی رویه س��اکنان آن ،منابع حیاتی
آن به شدت مورد تهدید قرار گرفته
است.
آخرین ت�لاش ب��رای حفظ حیات
روی س��یاره زمی��ن و جلوگیری از
گرم شدن غیرطبیعی آن کنفرانس
کپنهاگ بود .این کنفرانس از هشتم
تا هیجدهم ماه دس��امبر با شرکت
 192کش��ور ،بعضا با حضور سران
آنها ،از جمله رئیس جمهور آمریکا،
تش��کیل گردید ،تا سلسله تدابیری
برای این منظور اتخاذ شود.
از مدتها قبل از تش��کیل کنفرانس،
علیرغم امیدهائی که داده می شد،
ع��ده ای از ناظ��ران و عالقمندان و
فعاالن حفظ محیط زیست با بدبینی
ب��ه آن می نگریس��تند و به حصول
نتایج ملموس و تعهدات اس��امی در
این زمینه امید چندانی نداشتند.
متاس��فانه پیش بینی این اشخاص
درس��ت از آب درآمد و اعالمیه های
پایانی نه چندان روش��ن کنفرانس
امی��د زی��ادی را ب��ر نیانگیختن��د.
مخصوصا کشورهای فقیر و درحال
توس��عه به این نتیجه رس��یدند که
احتماال نباید زیاد امیدوار باشند که
کنفرانس کپنهاگ منجر به نتیجه
دلخواهشان بشود .این قبیل کشورها
امیدوار بودند ک��ه این کنفرانس به
پیمانی متعهد شود که از جمله در
آن قید شده باشد که به آنها کمک
های مالی دراز مدتی خواهد ش��د تا
بتوانند با تاثیرات نامطلوب تغییرات
اقلیمیمقابلهکنند.
ولی کنفرانس نه تنها به این امیدها
پاسخ قابل قبولی نداد ،بلکه از نظم و
ترتیب مطلوبی هم برخوردار نبود.
از آن گذشته ،برای کاهش کارهای
گلخان��ه ای هم تصمیم��ات جدی
اتخاذ نشد.
خبرنگاران مخصوصا از بی نظمی و
ازدحام زیاد در جلو ساختمان محل
کنفرانس گالیه مند بودند.
از همان ابتدا معلوم ش��د که مقدار
کمک های مالی ،که از آنها صحبت
می ش��د ،از میزان انتظار کشورهای
فقیرفاصلهزیادیدارد.همینموضوع
باعث گفتگوهای بی سرانجامی بین
نمایندگان حاضر در کنفرانس شده
بود .در نهایت موافقت شد که از سال
 2010ت��ا  ،2012مبلغ  10بیلیون
دالر آمریکائی به کش��ورهای فقیر و
آسیب پذیر کمک شود و این مبلغ
در سال  2020به  100بیلیون دالر
افزایش یابد.
نماینده بخش��ی از جزیره کوچکی

پایان کنفرانس کپنها گ
و امیدهای برباد رفته

ما آدم های معمولی چه کار
می توانیم بکنیم؟
صرفه جوئی در مصرف هر نوع انرژی
که از س��وخت های فسیلی بدست
می آید ،حداقل استفاده از اتومبیل،
تعویض المپ های معمولی با المپ
های فلورس��نت ،با توجه به آنکه در
هر م��ورد تعویض المپها 700 ،پوند
کمت��ر گاز آالینده به ه��وا می رود،
از آن گذش��ته صورتحساب برق هم
پایین می آید ،انتخاب سایر وسایل
برقی ،از جمله یخچال با مارک هائی
که حکایت از انرژی پاک می کنند،
جلوگیری از اسراف و هرگونه صنایع

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

سازی مواد غذائی و باالخره جلوگیری
از قطع بی رویه درختان جنگلی.
گویا ق��رار اس��ت کنفرانس دیگری
در همین زمینه در س��ال  2010در
مکزیک تشکیل ش��ود و بعضی ها
امیدوارند که در آن کنفرانس تعهدات
الزام آور بهتری بدست آید.
نکته آخر هم اینکه ،گروه نمایندگان
کبک ،با حضور ژان شاره ،در کنفرانس
کپنهاگ ش��رکت فعالی داشتند که
شایسته یک آفرین هستند.
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت
مراجعهکنید.
www.nrdcaction.org
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دیدگاه دیگر...
حرف های جنون آمیز
وزیر اطالعات:تکرار
همه راه هائی که شاه
نیز در سال  57رفت!

ش�یرازه حکومت از هم گسسته
است و با یورش و دستگیری های
گس�ترده و حتی تبعید و اعدام
دس�ته جمع�ی نیز این ش�یرازه
دوباره گره نخورده و به هم وصل
نخواهد شد.
اظهار نظرهای عال��ی ترین مقامات
امنیتی و اطالعاتی و نظامی جمهوری
اسالمی در  48ساعت پس از تاسوعا و
عاشورا برجسته ترین نمونه های این
از هم گسیختگی است.
این که یکب��اره در تهران  1500نفر
و در اصفهان نزدی��ک  500نفر و در
شهرهای دیگر نیز به همین نسبت ها
دستگیرکردهویادستگیربکنند،دلیل
استواریحاکمیتنیست،بلکهدرست
دلیل ضعف و از هم گسیختگی است.
حکومتی که دست به این اقدامات می
زند ،اوال در داخل خود بش��دت دچار
اختالف نظ��ر و رقابت اس��ت و دوم
این که بشدت وحشت زده است و از
سقوط می ترسد.
تمام این طرح ها را ش��اه هم تجربه
کرد و سرانجام از نفس افتاد.
عده ای کم اطالع مدعی می ش��وند
که این آقایان می خواهند اشتباه شاه
را نک��رده و مردم را س��رکوب کنند.
یعنی راهی را که شاه رفت نروند .این
استدالل اگر تشویق به دستگیری و
کشتار نباشد ،از سر بی اطالعی است.
شاه ،همه راه ها را رفت.
نه تنها با کودتای  28مرداد و سالهای
پس از آن ،نه تنها در  15خرداد ،بلکه
در س��ال  56و  57نیز ای��ن راهها را
رفت ،اما در سال انقالب بدلیل وسعت
جنبش انقالبی ،گس��تردگی آگاهی
م��ردم از ماهی��ت حکوم��ت و خرد
اجتماعی که در سراسر ایران مردم به
آن دست یافته بودند ،آن راه حل های
 28م��رداد و  15خرداد دیگر جواب
نداد .مسئله اینجاست.
ژنرال های تند رو ش��اه هم سرانجام

او را که
اساس��ا فردی ترس��و و
درعین حال اسیر کش
بود ،قانع کردند و اجازه کش��تار از او
گرفتند و در میدان ژاله مردمی را که
بصورت تحصن روی زمین نشس��ته
بودند به رگبار مسلس��ل بس��تند .از
کشته ،پشته در این میدان باقی ماند.
کس��انی که این صحنه را از نزدیک
دیده ان��د ،هنوز در قی��د حیات اند.
اجساد را با کامیون های خاک بر ،مثل
زباله جمع کردند و ماشین های آب
پاش در عرض چند ساعت زمین را از
خون شستند.
اگر آن کشتار ،گرهی از رژیم شاه باز
کرد ،کشتاری مشابه در این روزها می
تواند گره جمهوری اسالمی را باز کند.
بنابراین ،ش��اه نیز همه راهها را رفت،
درحالیکه مردم تنها به یک راه رفتند:
سرنگونی استبداد سلطنتی و شخص
شاه!
رژیم شاه نیز برای گریز از بحران یک
شبه یورش آورد و دهها چهره سیاسی
و هنری و ادبی کش��ور را دستگیر و
به زن��دان منتقل ک��رد و نزدیک به
دو تا س��ه م��اه نیز آنه��ا را در زندان
نگهداشت .جنبش مردم بی اعتناء به
این دستگیری ها به سوی هدف ادامه
یافت .در کاروانسراس��نگی – فاصله
تهران و کرج -به مردمی که از مراسم
بزرگداشت مصدق می آمدند یورش
برد و سیاس��یون وقت را زیر باتوم و
چماق گرفت.
از جمله مرحوم داریوش فروهر که تا
پایان عمر از درد گردن ناش��ی از آن
یورش می نالید!
نگوئید ش��اه همه راه ها را نرفت و به
همین دلیل سقوط کرد.
س��رود دلخراش یاد حکومت ندهید.
ش��اه هم همه راه ه��ا را رفت و اتفاقا
با عبور از همه راه ها و امتحان کردن
همه آنها بود که "مرگ بر شاه" را به
شعار انقالب  57تبدیل کرد .همه این
راه ه��ا را رفت ،به جز آن راهی که از
همان نخس��تین جرقه های جنبش
انقالبی -اگر زیرک بود و یا مش��اوران
زیرکی داشت – با تسلیم شدن بموقع
به خواس��ت مردم باید می رفت که
نرفت و اساس��ا دیگر در ظرفیت آن
نظام چنین عقب نشینی نبود!
ش��اه هم در تمام طول س��ال 1356
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بیش��تر و در س��ال  1357کمتر،
همین اس��تدالل هائی را می کرد
که مقام��ات اطالعاتی و امنیتی و
نظامی جمهوری اس�لامی اکنون
م��ی کنند .معترض��ان را عده ای
اغتشاش��گر خط��اب ک��رد که از
آنط��رف مرزها (اش��اره ب��ه اتحاد
شوروی وقت) کسانی آمده و آنها
را فریب داده اند .بعدها انگلستان
و رادیو بی بی س��ی را هم شریک
توطئه ای کرد که ابتدا می گفت
زیر سر روسیه است!
او نیز در س��ال  56و سپس سال
 57خرابکاران ،مارکسیست های
اس�لامی و توده نفتی ها را عامل
تحری��ک م��ردم برای اغتش��اش
معرفی می کرد.
نگوئید ش��اه همه راه ها را نرفت.
رف��ت! و اکن��ون کودتاچی های
حاکم پا جای پ��ای او می گذارند
و با چه دقتی سعی می کنند یک
قدم خالف آن مسیر بر ندارند!
به اظهارات مضحک روز گذش��ته
وزیر اطالعات جمهوری اس�لامی
توج��ه کنید .آنجا ک��ه می گوید
اغتشاش��گران عاش��ورا اس��لحه
داشتند .مجاهدین خلق را در میان
اغتشاشگران دستگیر کرده ایم و...
او که بر حس��ب تمام شرایط بی
س��وادترین و عام��ی تری��ن وزیر
اطالعاتی اس��ت که در  30س��ال
گذشته جمهوری اسالمی داشته،
حتی برای دقیق��ه ای نمی تواند
خ��ود را به جای مردم تصور کرده
و از خوی��ش بپرس��د :حاجی! اگر
مجاهدین خلق اغتشاش کرده اند،
چرا اطرافیان خاتمی و دکتر یزدی
را دستگیر کرده ای؟
این همه فیلم از تظاهرات و وقایع
عاشورا روی یوتیوب است و مردم
هم دیده اند .حتی در یک مورد مردم
سالح نداشته اند .حتی آنجا که باتوم
و چماق نیروهای سرکوبگر را از آنها
گرفته اند ،آن را روی دست بلند کرده
و به دیگران نشان داده اند .هرجا که
ی��ک فرد نی��روی انتظامی به چنگ
مردم افتاده ،دهها مدافع پیدا ش��ده
که مانع کتک زدن آنها توسط مردم
خشمگین شده و آنها را به گوشه ای
امن برده اند .این س��نت و ش��رف و
لوطی منشی ایرانی است که ضعیف و

اسیر را نمی زند .کاری که فرماندهان
س��پاه می کنند و زیردس��ت های
خودشان را مجبور به زدن مردم بی
دفاع و به گلوله بستن آنها کرده اند.
یگانه وسیله دفاعی و حتی تهاجمی
مردم سنگ فرش های شکسته پیاده
روها بوده اس��ت .گربه را هم که در
یک اتاق بیاندازید و با چوب به جانش
بیفتید از سر ناچاری به شما حمله
می کند و چنگ به صورت شما می
اندازد .به لباس های عجیب ،س��اق
بندها ،مچ بندها چرمی ،چوبدست
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های مخصوص ،باتوم های الکتریکی،
چکمه ه��ا چرمی ،جاس��ازی های
روی پاچه ش��لوار نیروهای انتظامی
و نظام��ی نگاهی بیاندازید .آنها را به
شکل انسان های فضائی در آورده و
برای زدن و کشتن مردم به خیابان
فرس��تاده اید .به مردم��ی را که می
خواس��تند از میدان امام حسین تا
میدان آزادی بروند و هیچ سالحی –
چه سرد و چه گرم -همراه نداشتند
حمله کرده ان��د ،این مردم چه می
توانس��تند بکنند جز آنچ��ه کردند:

س��نگ پرانی برای دفاع از خویش و
مقابله با نیروئی که همه وسیله ای را
برای سرکوب دراختیار داشت.
کدام مجاهد خلق؟ کدام اسلحه؟
دیوانه ش��ده اید و حرف های جنون
آمیز م��ی زنید .و ای��ن یعنی از هم
گسیختگی و پاره شدن شیرازه های
حکومت .ده هزار نفر را هم دستگیر
کنن��د ،درد ب��ی خ��ردی و جنون
درمان نمی شود .آینده نشان خواهد
داد.
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ایران :مرگ منتظری...
دکتر حسین باقرزاده

hbzadeh@btinternet.com

مرگی

حرکت

درگذش��ت ناگهانی آیت الله منتظری
صحنه شطرنج سیاست ایران را دستخوش
تالطم جدیدی کرد.
جنبش سبز که بزرگترین چالش سیاسی
در برابر جمهوری اسالمی ایران را در طول
حیات سی ساله آن ایجاد کرده با از دست
دادن «پ��در معنوی» خ��ود گویی حیات
تازهای یافته است .اجتماع عظیم هواداران
این جنب��ش در قم و ش��عارهای کوبنده
آنان که مراس��م رسمی تش��ییع جنازه را
ک بار دیگر به
تحت الش��عاع قرار میداد ی 
حاکمیت نش��ان داد که ب��ا حرکتی رو به
رشد و خاموش ناشدنی روبرو است .تالش
___________
حاکمیت برای مصادره مراس��م تش��ییع
شکس��ت
و یادبود منتظری به نفع خود با
حکومت نگران فعالیت
مفتضحانهای روبرو شد و آن را وا داشت تا
جنبش سبز در ماه
با خشونت عریان مجددا به صحنه بیاید و
حادثه بیافرین��د .حدوث این واقعه در آغاز
احساسات محرم بود ،و اکنون با
ماه محرم شتاب تازهای به غلیان
عزاداری
ایام
مردم داده اس��ت و میرود که
درگذشت آقای منتظری
ای��ن ماه را به روزه��ای پر هیجانی تبدیل
این نگرانیاش دو
کند .در برابر ،نیروه��ای حکومتی خود را
برای سرکوب هرچه شدیدتر مخالفان آماده
چندان شده است.
کردهاند .حاکمیت ظاهرا بر آن است که به
___________
هر بهایی که شده چالش جنبش سبز را در
هم بشکند ،و این یعنی خشونت و سرکوب
حمایتهای صری��ح و ضمنی منتظری از
هرچهبیشتر.
منتظری مظهر یک عالم شیعی پاک طینت جنبش سبز او را به پدر معنوی این جنبش
تبدیل کرده بود و با گسترش این جنبش بر
و پاک کردار بود.
او ،به تصدیق دوس��ت و دش��من ،نظیری
نداش��ت .ای��ن ک��ه در بین خی��ل عظیم
عالمان ش��یعه ،او از نظر آزادگی و افتادگی
و انساندوس��تی استثنا بود بیش از آن که
او را به یک انسان برتر تبدیل کند از فساد
و انحطاط شایع در بین این قشر از جامعه
حکایت میکن��د .فس��اد و انحطاطی که
بسیاری از آنان را به دریوزگی و جیرهخواری
نظام حاکم تبدیل کرده و یا آنان را در برابر
جنایاتی که به نام اسالم در این نظام صورت
گرفته و میگیرد به سکوت واداشته است.
عالمانی که برای پاره شدن یک عکس یقه
وااسالما میدرند ،ولی در برابر موج اعدام و
شکنجه و تبعیض و سرکوب سخنی ندارند
که بر زب��ان برانند .وگرنه چرا در برابر فوج
فوج اعدامهای دهه اول انقالب و به خصوص
هلوکاست سال  67به جز منتظری از کس
دیگری از میان اینان صدای اعتراضی بلند
نشد ،و یا چرا در ماههای اخیر تنها تعدادی
انگشتش��مار از آنان به کودتای انتخاباتی
خرداد گذش��ته و سرکوبهای خشونتبار
پس از آن خرده گرفتهاند؟
و به راستی اگر عالمان دیگر دین هم چون
منتظری به وظیفه امر به معروف و نهی از
منکر خود عمل کرده بودند آیا ممکن بود دامنه محبوبیت او نیز اضافه میشد.
در جمهوری اس�لامی این همه جنایت و اگر برای مردن وقت خوبی وجود داش��ته
باشد میتوان گفت که منتظری وقت خوبی
فساد و تباهی صورت بگیرد؟
مرد ،یعنی در اوج محبوبیتش.
به هر ح��ال در بین این
همه از عالمان ،منتظری منتظری وقت او میلیونه��ا نفر از مقل��د و نامقلد و
نتوانس��ت در برابر ندای خوبی مرد ،مسلمان و نامسلمان را عزادار کرد ،ولی
خود به نیکی رفت و نام نیکی از خود
وجدان س��اکت بنشیند
و تباهی را محکوم نکند .یعنی در اوج به جا گذاشت .او نه فقط در سالهای
و ای��ن یعنی ک��ه ردای محبوبیتش! پس از انقالب با دخالت مستقیم خود
جانهای بسیاری را از مرگ نجات داد
جمه��وری اس�لامی به
و بلکه در سالهای آخرین عمرش با
قامت او راس��ت نمیشد.
حی دیگری نوآوریهایی در فقه ش��یعه تابوهایی را در
روحانی
و گرن��ه او بیش از هر
ّ
برای جمهوری اسالمی و والیت فقیه مایه هم شکست .دفاع از حقوق شهروندی
گذاش��ته بود و وارث طبیعی آن بش��مار بهائیان یکی از این تابوها بود.
میرفت .او حتا در سالهای اول حیات این مورد دیگ��ر ،به روایت یکی از نزدیکترین
رژیم از موقعیت و نفوذ باالیی برخوردار بود ش��اگردانش عمادالدی��ن باق��ی ،تأکید بر
و در کارکرد ای��ن رژیم و از جمله نصب و ای��ن امر بود که از دید او حق در ش��رع بر
اساس انسان تعریف
عزل بس��یاری از
میشود و نه عقیده.
حاکم��ان ش��رع
«تسلیتکینهای،
این نظ��ر اجتهادی
دخیل ب��ود .ولی
س�لامت نفس و منیخوایم منیخوایم!»
در اص��ول و تحولی
رادی��کال در فق��ه
انساندوس��تی و
شیعه بشمار میرود،
تواض��ع او (که در
ردههای باالی روحانیت کم دیده میشود) بس��یاری از احکام فقه را که بر اس��اس آن
مانع از این ش��د که او به فس��اد و انحطاط برای مؤمنان حقوقی تعریف شده که کافران
حکومت آلوده ش��ود و بر مقام رهبری آن از آن محرومند در هم میش��کند و میراث
تکیه زند .عزل او از مقام رهبری در واقع نه مهمی در فقه از منتظری بر جا میگذارد.
تخفیف مقام او و بلکه بیان این واقعیت بود درگذش��ت ناگهانی منتظ��ری بیش از هر
که رهبری این نظام به قامت کسی آراسته کس دیگر حاکمیت را به دس��تپاچگی و
اس��ت که از دروغ و ریا و تقلب (یا خدعه و وحشت انداخت .بلندگوهای رژیم از مدتها
مکر) و خشونت و سرکوب ابا نداشته باشد .پیش منتظری را به یک شیخ «تنزل» داده
و ای��ن خصوصی��ات در منتظ��ری یافت بودند و از اهانته��ای مختلف به او کوتاه
نمیآمدند.
نمیشد.

آفـرین

وقتی خبر درگذشت او اعالم شد هزاران نفر
در نقاط مختلف کشور بالفاصله احساسات
خود را بروز دادند و برای عزاداری او خود را
آماده کردند .دستگاه عظیم حکومتی ،اما،
س��اکت نبود و نمیدانست چگونه واکنش
نشان دهد .خبرگزاریهای دولتی به ناچار
خبر را پخش کردند ،ولی همچنان از او به
عنوان ش��یخ یاد میکردند .تا این که مقام
رهبری پس از یک س��کوت طوالنی پیام
«تسلیت»ی را منتشر کرد.
او در این پی��ام از آقای منتظری به عنوان
«فقیه عالیق��در» و «آیتالله» یاد نمود و
بعد با اشاره به ایستادگی منتظری در برابر
خمینی در اواخر عمر او آن را نقطه ضعف
منتظری قلمداد کرد.
ای��ن طعنه کافی بود که اوال یکی از دالیل
محبوبیت منتظری از زبان ولی فقیه برای
همه روشن شود و ثانیا پاسخ دندانشکن
«تسلیت کینهای ،نمیخوایم نمیخوایم»
را از س��وی هزاران مردم شرکت کننده در
تظاهراتبگیرد.
به هر حال ،با پیام رهبری ،یک مرتبه مقام
آقای منتظری در رس��انههای حکومتی از
شیخ به آیتالله ارتقا یافت.
به دنب��ال همین پیام ،تع��دادی از مراجع
تقلید نیز که با حاکمیت همکاسهاند به یاد
صدور پیام تس��لیت افتادند و یکی پس از
دیگری به او تأسی جستند .به وضوح هدف
حاکمیت از صدور این پیام ،مصادره مراسم
دفن و کفن منتظری بود .حاکمیت دریافته
ب��ود که جمعیت عظیمی در این مراس��م
حضور خواهد یافت و س��رکوب و منع این
مراسم عملی نیست.
از ای��ن رو ،ب��ه مصداق ی��ک ضربالمثل
انگلیس��ی که «اگر نمیتوان��ی حریف را
شکست بدهی به آن ملحق شو» ،حاکمیت
تصمیم گرفت که خود را در عزای منتظری
شریک نش��ان دهد و با کشاندن نیروهای
خود به مراسم آن را مصادره کند.
این نقش��ه البته موفقیت چندانی نداشت
غرش ش��عارهای «مرگ ب��ر دیکتاتور»،
و ّ
از جمل��ه در زیر تصویر بزرگ خامنهای بر
دیوار و یا به هنگامی که اعالم شد قرار است
پیام تسلیت او خوانده شود ،مراسم را تحت
الشعاع قرار داد .بخشی از نقشه حاکمیت
یعنی پر کردن مس��جد اعظم با نیروهای
س��پاه و بس��یج که به لغو مراسم یادبود از
سوی بازماندگان منتظری فقید منجر شد،
نیز به این وسیله بر باد رفت.
دخالت حاکمیت در مراس��م که به قصد
مص��ادره آن ص��ورت گرف��ت برنامههای
برگزاری مراس��م یادبود و سوم و هفتم را
مختل کرده و بازمان��دگان منتظری را از
این حق انس��انی خود محروم کرده است.
ولی به هم خوردن این مراس��م به معنای
آن اس��ت که سدها مراسم دیگر در گوشه
و کنار کشور به یاد منتظری برگزار خواهد
شد ،مراسمی که مقامات حکومتی امکان
مصادره آنها را نخواهند داشت .ترکیب این
برنامهها با برنامههای ع��زاداری ماه محرم
م��یرود تا به یکی از بزرگترین سلس��له
تظاهرات اعتراضی علی��ه رژیم جمهوری
اسالمی و شخص علی خامنهای تبدیل شود
و جمهوری اسالمی را در برابر بزرگترین
چالشهای حیات خود قرار دهد.
به روشنی ،رژیم بر آن است که به هر
بهایی که شده از قدرت و موقعیت خود
دفاع کند ،و این معنایی جز س�رکوب
خشن مخالفان رژیم نمیتواند داشته
باشد.
ش��واهد زیادی در دس��ت است که عناصر
حاکمیت و شخص علی خامنهای از وسعت
جنبش س��بز و عمق نفرت مردم از رژیم
حاکم و خود او آگاهاند و ویدئوهای تظاهرات
روزهای اخیر همچون گذشتهها را دیدهاند.
آنان دیدهاند که چگونه ش��عارهای رسمی
که از بلندگوهای رژیم پخش میش��د در
زیر سیل شعارهای خودجوش مردم محو
میگردی��د و چگونه مردم با مش��تهای
گره کرده و شعار مرگ بر دیکتاتور به پیام
تسلیت خامنهای پاسخ گفتهاند.
این واقعیت نه فقط در البالی گزارشهای
غرضآلود رسانههای حکومتی تجلی پیدا
کرده است و بلکه خود عناصر حکومتی و
وابس��تگان آن نیز به آن اذعان کردهاند .از
جمله آیت الله ن��وری همدانی روز پس از
کفن و دفن منتظ��ری در جمع گروهی از
پاس��داران گفته است که «سکوت در برابر
شعارهای دیروز جایز نیست».
او که نظ��ام را از هر «مع��روف»ی مهمتر
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>>> شنبه ها :ساعت 1تا 5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 
سال حتصیلی2009-2010

نامنویسی ادامه دارد
>> در محل مدرسه

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

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

احمدی نژاد {>> ادامه از صفحه}6 :
مته��م س��اخت ک��ه
ماجرایی دروغین را در
محمود احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال ،این مورد ساخته و رواج داده است.
ب��ی بی س��ی را هدف حمله ق��رار داد و به در ادامه این مصاحبه ،جان اسنو یادآور شد
جانبداری از دولت بریتانیا متهم س��اخت و که آیت الله منتظری نظام کنونی در ایران
در مورد بازداش��ت روزنامه نگاران از جمله را یک دیکتاتوری اسالمی توصیف کرده اما
گزارشگران چند نشریه خارجی و اظهارات آقای احم��دی نژاد گفت که برخالف اروپا،
آنان در مورد ش��کنجه شدن در زندان هم در ایران هرکس حق دارد نظر خود را بیان
کند.
گفت که این ادعاها قابل قبول نیست.
در همین مصاحبه از آقای احمدی نژاد در آقای احمدی نژاد در پایان این مصاحبه به
مورد گزارش های روزه��ای اخیر در مورد آمریکا و بریتانیا نصیحت کرد که روش خود
حضور همسر اسامه بن الدن در ایران سئوال را تغییر دهند و گفت که جمهوری اسالمی
ش��د که وی گفت که رسانه های همگانی هرگز بریتانیا و آمریکا را تهدید نکرده و علیه
غربی ب��ر مجاری ارتباطی تس��لط دارند و آنان قطعنامه تصویب نکرده و افزود که ایران
به انتش��ار مطالب خالف واقع مبادرت می خواستار رویارویی نیست و هرچند از حقوق
خود گذش��ت نخواهد کرد ،ام��ا از مذاکره
کنند.
وی به عنوان نمونه به ماجرای کشته شدن حمایت می کند .
ندا آقا س��لطان اش��اره کرد و بی بی سی را

دانسته بر «بسیج همه قدرتها و ظرفیتها»
برای حفظ نظام و سرکوب مخالفان تأکید کرده
است.
نغمههایی شومی از این قبیل حکایت از آن دارد
که حاکمیت به شدت از قدرت و وسعت جنبش
سبز به هراس افتاده و خود را برای سرکوب آن
آماده میکند .حکومت نگران فعالیت جنبش
س��بز در ماه محرم بود ،و اکنون با درگذش��ت
آقای منتظری این نگرانیاش دو چندان شده
است .از سوی دیگر نیز ،مردم خسته از  30سال
حکومت جهل و فس��اد و خشونت برآنند تا با
استفاده از فرصت سوک منتظری و ماه محرم،
آرمانهای آزادیخواهانه خود را هرچه رس��اتر
فریاد زنند و حق حاکمیت و انتخاب آزادانه خود

را بطلبند .منتظری تا زن��ده بود با وجود خود
خاری در چش��م دینمداران ریاکار حکومتی
بشمار میرفت و (به گفته شاملو) انکار آنان بود.
مرگ او ،اما ،برای حکومتیان تس��لی خاطری
نیاورده اس��ت ،و بلکه میرود تا با شعلهای که
در دل میلیونه��ا ایرانی بر افروخته درد س��ر
بزرگتری برای حاکمان جمهوری اسالمی ایجاد
کند .حاکمیتی که از حیات منتظری نگران بود
اکنون باید در نگرانی از مرگ او به فکر راههای
مقابله با تأثیرات آن بیفتد.
_______________________
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پیام کریسمس

()2

ش جالل عادل
شی

ک

_________________________
پیام کریسمس ،پیام فاعلیت خداست.
پیام کریسمس ،پیام تاریخیت خداست.
پیام کریسمس ،پیام فیض خداست.
پیام کریسمس ،پیام سکونت خدا با ما است.
پیام کریسمس ،پیام قدرت محبت است.
_________________________

 )۴پیام کریسمس ،پیام
سکونت خدا با ما است.
"...و او را عمانوئی��ل خواه��د خواند (که
معنیش این اس��ت :خدا با م��ا )" .خدا
در اعم��ال خود در تاریخ پ��رده از وجود
و شخصیت خود برمیدارد .تاریخ عمل
خدا ،تاریخ انکشاف خدا نیز هست .خدا
در اعمال خود ،خویشتن را در دسترس
ما قرار میدهد و به ما مینمایاند .خدای
نامرئی هویدا میشود .خدای غیرمادی
ملموس میشود .اوج این مکاشفه ،انسان
شدن خدا در مسیح است .در این رخداد،
خدا به میان ما میآید و با ما میشود .او
بهصورت نوزادی در دست مریم و یوسف
قرار میگیرد ،کام� ً
لا قابل لمس و قابل
فعل
در
،
ل
فاع
همیشه
دسترس .خدای
ِ
خود ،مفعول ب��ودن را برمیگزیند و در
دسترس مخلوقات قرار میگیرد.
درک درس��ت مفهوم عمانوئیل مستلزم
نگاه��ی به تاری��خ رابطه خدا با انس��ان
اس��ت .کتابمقدس به ما میآموزد که
خدا انس��ان را آفرید تا با او مصاحبت و
همنشینی داشته باشد .انسان را آفرید تا
با او باش��د .اما این رابطۀ آغازین به علت
گناه قطع ش��د .تاریخ عمل نجاتبخش
خدا ،بواقع تاریخ تالش پیگیر خدا برای
برقراری این رابطه است.
خدا از میان نسل بش��ر یک نفر ،یعنی
ابراهیم را برمیگزیند و با او عهد میبندد
که او و نس��لش را برکت ده��د و از آنها
قومی برای خود بهوجود آورد .آنها قوم او
خواهند بود و او خدای ایشان خواهد بود.
و این رابطه در سکونت خدا در میان آنها

تحقق پیدا میکند .هدف خدا از انتخاب
ای��ن قوم آن بود ک��ه از طریق آنها همۀ
اقوام و ملتها را برکت دهد .اما تاریخ قوم
اس��رائیل ،تاریخ شکسته شدن این عهد
توسط آنهاس��ت ،که عاقبت به مجازات
خدامیانجامد.حکومتاسرائیلسرنگون
میش��ود و قوم به اسارت در بابل گرفتار
میآید .بدین ترتیب ،حضور
خدا قوم را ترک میگوید ،و
اسرائیل از این حضور به دور
میافتد.
ام��ا انبیای اس��رائیل وعده
میدهند که خدا دیگر بار به
سراغ قوم خود خواهد آمد .او
خواهد آمد تا با قومش باشد
و آنها را از اس��ارت و بندگی
رهایی دهد .او میآید تا آنها
را به نوری برای همۀ ملتها
بدل س��ازد .و در ای��ن کار رهاییبخش،
پادشاهی برگزیده از نسل داود که بعدها
"مسیح" لقب مییابد نقشی کلیدی ایفا
میکند .اشعیاء :۷ ،۱۴که تولد عمانوئیل
را نوید میدهد ،یکی از این پیشگوئیهای
مسیحایی است .در این نوزاد ،به نحوی
اس��رارآمیز خدا با قوم خود خواهد بود.
همین موضوع دوب��اره در بابهای  ۸و ۹
کتاب اشعیاء مطرح میشود.
اشعیاء نخست اعالم میدارد که مجازات
خ��دا بر قومی که از اعتم��اد و توکل بر
خدای خود س��رباز میزنند نازل خواهد
شد ،مجازاتی که به صورت پوشانیدهشدن
روی خداون��د از خان��دان یعقوب بیان
گردیده است (:۸.)۱۷
نتیجه این است که اسرائیل به تنگی و
تاریکی غلیظ دچار خواهد شد (:۸.)۲۲
اما پس از تجربۀ مجازات خدا،
اشعیاء نوید میدهد که "غیرت
یهوه" برای رهانیدن قومش به
جوش خواهد آمد (:۹)۷
«قومی که در تاریکی سالک
میبودند ،نور عظیمی خواهند
دید و بر ساکنان زمین سایۀ
م��وت ن��ور س��اطع خواهد
شد»(:۹.)۲
خدا دیگ��ر بار قوم را بس��یار
خواه��د س��اخت و ب��ه آنها
شادمانی خواهد بخشید ،مانند
ش��ادمانی وق��ت درو و زمان
تقسیم غنیمت .زیرا "یوغ بار
او را و عص��ای گردنش یعنی
عصای جفاکنن��ده بر وی را"
خواهد شکست .و این همه به
واسطهپادشاهیصورتخواهد
پذیرفت که اشعیاء دیگر بار از
تولد او خبر میدهد ،پادشاهی
که در او "خ��دا با ما" خواهد
بود (۱۰:.)۸

این موض��وع در توصیف تکاندهندهای
که اشعیاء از این نوزاد به دست میدهد
آشکار است:
«زیرا که برای ما ولدی زائیده و پس��ری
به ما بخشیده ش��د و سلطنت بر دوش
او خواهد بود و اس��م او مش��اور عجیب
و خدای قدیر و پدر س��رمدی و س��رور
صلح خوانده خواهد شد.
ترقی سلطنت و صلح و
س�لامتی او را بر کرسی
داود و ب��ر مملک��ت وی
انتها نخواهد بود تا آن را
به انصاف و عدالت از اآلن
تا ابداآلباد ثابت و استوار
نماید .غیرت یهوه ،خدای
لش��کرها ،ای��ن را به جا
خواهد آورد» (:۹-۶.)۷
برخی از علمای شکاک
کتابمقدس کوشیدهاند تا القاب عجیب
این نوزاد را به گونهای تعبیر و تفسیر کنند
که دربردارنده الوهیت شخصیت او نباشد.
صرفنظر از اینکه یهودیان زمان اشعیاء
و ی��ا حتی بعد از آن ،تا چه حد به عمق
معنای آنچه در این سطور توصیف گردیده
شناخت حاصل کرده بودند ،جای تردید
نیست که در چارچوب چگونگی بسط و
تفصیل زنجیرۀ پیشگوئیهای مسیحایی،
س��خن اشعیاء معنایی جز این ندارد که
در این پادش��اه به گونهای اس��رارآمیز و
سرنوشتساز خدا خود به سراغ قومش
میآید تا با آنها باش��د و بماند و تا آنها را
برای همیشه از تنگی و تاریکی ،و ظلم و
بندگی رهایی بخشد.
فرصت نیس��ت که چگونگی بسط این
موض��وع را در مابقی کتاب اش��عیاء به
تفصیل بررسی کنیم .این بخش را با ذکر
یک پیش��گویی تکاندهنده دیگر از این
زنجیره که مفهوم "عمانوئیل" را روشنتر
میکند به پایان میبریم.
در باب  ،۵۹پس از اینکه اشعیاء نخست
گناه قوم را که باعث افتادن جدایی بین
آنها و خدا و پوشانیده شدن روی او از آنها
شدهاست توصیف میکند (:۵۹-۱،)۱۵
چنین ادامه میدهد:
«چ��ون خداون��د این را دی��د در نظر او
بد آمد ک��ه انصاف وجود نداش��ت .و او
دید که کس��ی نب��ود و تعجب نمود که
شفاعتکنندهای وجود نداشت.
از ای��ن جهت بازوی وی ب��رای او نجات
آورد و عدالت وی او را دستگیری نمود.
پ��س عدالت را مثل زره پوش��ید و خود
نجات را بر سر خویش نهاد و جامۀ انتقام
را به جای لباس در برکرد و غیرت را مثل
ردا پوشید.
بر وفق اعمال ایشان ،ایشان را جزا خواهد
داد .به خصمان خود حدت خش��م ...را
خواهد رس��انید .و از طرف مغرب از نام

یه��وه و از طل��وع آفتاب
از ج�لال وی خواهن��د
ترس��ید زیرا ک��ه او مثل
نهر سرشاری که باد /روح
خداوند آن را براند خواهد
آم��د .و خداوند میگوید
ک��ه نجاتدهندهای برای
صهی��ون و برای آنانی که
در یعق��وب از معصی��ت
بازگش��ت نمایند خواهد
آمد».
در اینج��ا خدای��ی را
میبینیم که به وضع قوم
خود نظر میکند و کسی
را ک��ه بتوان��د درد آنها را
درمان کند نمییابد .پس
خود آستین باال میزند و
شخصاً وارد کارزار میشود ( .)۱۶اشعیاء
او را ب��ه س��ان مردی جن��گاور توصیف
میکند که خود شخصاً سالح برمیگیرد
تا برای قوم خود ،که برای بشریت ،نبرد
کند .او "عدالت" را چون زره میپوشد و
"نجات" را چون خود بر سر مینهد و این
بار شخصاً به میدان کارزار میآید.
انجی��ل ی��ا خبر خ��وش همین اس��ت
(مقایسه کنید با اشعیاء :۴۰-۱۹ ،۵،۱۱-
:۵۲-۷.)۱۰
همین اس��ت "انجیلی" که پولس از آن
عار ندارد چون که قوت خداس��ت برای
"نج��ات" هر کس که ایم��ان آورد ،چرا
که در آن "عدالت /صداقت خدا" آشکار
شده است .او به عهد خود وفا کرده و این
بار شخصاً برای شکست دادن بزرگترین
دشمن قوم خود و نسل بشر ،یعنی گناه،
به میدان آمده اس��ت .پیام کریسمس،
پیام بهجوش آمدن غیرت خداست ()۱۷
برای نجات بشریت .پیام کریسمس ،پیام
آمدن عمانوئیل یعنی "خدا با ما" است،
پیام نزدیک ش��دن و در دس��ترس قرار
گرفتن خود خدا .کریسمس یادآور این
حقیقت است که کلیسا نه فقط با عمل
خدا ،بلکه با خود خدا س��روکار دارد .در
کریسمس ،خدا با ما است.

 )۵پیام کریسمس ،پیام
قدرت محبت است.
طفل در قنداقه
نشانۀ کریسمس ،یعنی ِ
پیچیده و در آخور خوابیده ،نشانۀ قدرت
خدا نیز هست.
چنانک��ه دیدی��م ،در پیش��گوئیهای
کتابمقدس در بارۀ مسیح ،پادشاه بودن
او جای بسیار مهمی دارد .پادشاه صاحب
قدرت اس��ت و از نظرگاه دنیایی بیگانه
از خدا ،قدرت مترادف با زور اس��ت .ولی
قدرتی که در مسیح جلوه کردهِ ،
قدرت

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

)
514-999-5168

405 Marie-Anne E

Montreal

Mont Royal
Mont
Royal

X

ST-DENIS

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

محبت است .مسیح پادشاه صلح است و
صلح واقعی را نمیتوان با زور ایجاد کرد.
چنین صلحی ناپای��دار خواهد بود ،چه
در درون خود حاوی تضاد و کش��مکش
است.
خدا در کریس��مس با زور به س��راغ ما
نمیآید .او هرگ��ز نمیخواهد ما به زور
فرمانبردار او باشیم .او با محبت به سراغ
ما میآید ،با محبتی که آسیبپذیر است.
طفل در قنداقه پیچیده ،به آسیبپذیری
ِ
اشاره دارد و محبت همیشه آسیبپذیر
است .میتوان آن را رد کرد و خوار شمرد.
میتوان به ریشخندش گرفت .ولی در
همین محبت ،باالترین قدرت نهفته
است.
کتابمقدس میگوید که محبت از مرگ
زورآورتر است .در کریسمس ما با فروتنی
و رنجپذیری محبت خدا روبروییم.
بدین سان ،نشانۀ کریسمس چیزی جز
همان صلیب نیست ،صلیبی که مسیح بر
آن محبت خدا را به عالیترین شکل به
نمایش گذاشت .ولی برای کسانی که جز
زور قدرت دیگری نمیشناسند ،خدایی
که چون طفلی آس��یبپذیر در آخوری
به دنیا میآید و بر صلیبی چوبین جان
میسپارد حماقتی بیش نمیتواند باشد.
ولی کلیسایی که بارها به چشم جان به
این طفل نگریسته و در او خدای محبت
را بازشناخته اس��ت ،کلیسایی که پیام
کریسمس را به گوش جان شنیده و بدان
دل سپرده است ،پروای این ندارد .برای او
صلیب ،قدرت و حکمت خداست.
برای او طفل در قنداقه پیچیده ،نشان از
محبت خدایی دارد که در مقابل ریشخند
دنیا ،که جز سلطه و زور حقیقت دیگری
نمیشناسد ،در آخوری به دنیا میآید تا
محبت خود را به انسان پیشکش کند.


Mary Anne

خداوند محبت است

هر شنبه

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
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مونتریال :در شهر...
مدرسه دهخدا

شنبهها:ساعت 1تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

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

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

www.dehkhodaschool.com

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

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبه ها

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

تلفن)514( 626-5520 :

خانـه ایران

1117, Ste-Catherine W.
Suite 420
514-544-5962
khanehiran@gmail.com
www.khanehiran.ca

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

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

 کالس های رقص

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

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

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

کافه لیت

 هر پنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

-------------------اجنمنزنانایرانیمونترال
elahem@sympatico.ca
8043 St-Hubert
--------------------

اجنمن ادبی (فاضل)
(514) 651-7955

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

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

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.
com

داروخـانه
دکتر لوئیز داداش زاده داروساز

اولینداروخانهایرانیدرمونترالباداروسازفارسیزبان

6 :30
دوشنبه
سه شنبه 6 :30
چهارشنبه 6 :30
پنج شنبه 6 :30
6 :30
جمعه
4
شنبه
1 :30
یکشنبه

(514) 944-8111

MEKIC

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ساعات کار :عصر

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

بنیاد سخن آزاد

صبح

8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
9
10

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت
هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
نبش سن لوزان
13 RACHEL
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55

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

فرهنگسرایسینا
Seena Cultural Center

514-488-3000

اجنمن دوستداران زرتشت

شاخهجوانان

با همیاری اجنمن ادبی مونترال

>> پیشیاره می کند:

زیرسازهایتفکرایرانی
سخنرانی:دکتر کاظم ودیعی

زمان :آدینه 8ژانویه 2010ساعت 19پس از نیمروز

6528 St- Jacques,

جا :دانشگاه کنکوردیا

www.Seena.ca
Info@seena.ca

اوتـــاوا

رادیو همصدا اتاوا

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

«مناشـــوم»
Ottawa Persian Radio

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

منتشر شد:

Persian Verbs, Morphology
and Conjugations

دکترمحسنحافظیان
انتشاراتMultissage Inc :
بهای فروش 25 :دالر

Maison Culturelle SABA
5124-Sherbrooke west

www.paivand.ca

تیراژگسترده
>> گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

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

بزرگ ما بپیوندید:

www.paivand.ca

Guy - Concordia

1455 blvd. Maisonneuve RM. H-507

>> تلفن آگاهی:
)514( 983-5314
)514( 325-3012
------------------------بزودی از طرف انجمن نشست جمعی
شاهنامه خوانی
برگزار خواهد شد.
عالقمندان لطفا با تلفن های انجمن تماس بگیرند.

بنیاد نیما:
فراخوان به یاری

یار گرامی
درآستانهبیستوچهارمینسالگرد
گشایش کتابخانه نیما ،خشنودیم
که به آگاهی تان برسانیم که این
بنی��اد فرهنگی تا ب��ه حال چند
صد گردهمای��ی گوناگون علمی،
ادبی ،هنری ،سیاس��ی ،اجتماعی
و تفریح��ی را در کن��ار خدم��ات
کتابداری به شهروندان پارسی زبان
مونترال ارائه داده است.
سیاست مس��تقل و ضد سانسور
بنیاد فرهنگی نیما در این سال ها
موجب شده اس��ت تا تریبون آن
ب��رای عرضه و ارائه هر ایده ،هنر و

باوری بکار گرفته شود
پویش این راه اما هیچگاه آس��ان
نبوده است.
و سختی های مالی و کمبود نیروی
انسانی کافی برای سال ها نگهداری
بیش از ش��ش هزار کتاب و صدها
نشریه گوناگون که بسیاری از آنها،
چ��ه در داخل و چ��ه در خارج از
کشور کمیاب هستند ،شرایطی را
بوجود آورده است که کتابخانه نیما
نتواند آنگونه که سزاوار و شایسته
ی شما کتابخوانان و فرهنگدوستان
است ،گسترش یابد.
بدیه��ی اس��ت ی��اری پاکدالنه و

تپش دیجیتال

آزاداندیش��انه ی شما در این میان
بسیار کارساز و ضروری است.
به همراهی شما نیازمندیم و دست
تان را می فشاریم.
با سپاس بسیار
هیات اجرایی بنیاد فرهنگی نیما
– مونترال

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

تبدیل

www.08tapesh.com

ستم های
سی

یـدیوئی
و

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
مجمو
سایت
وب
تهیه
و
طراحی
½
½
عه ای
ن
فیس ا
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
با خطا ز لباس
ش
ی
ه
ایرانی
های
کتاب
جدیدترین
فروش
½
½
ا
ی
زیبا د
ر تپش
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.

پنجره ای به سوی آفتاب تور ماه ژانویه تریوی ایرانی ،آذری 10:ژانویه ،در «ژزو»
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ایران  :ما جمله مجیدیم!...

با حجاب عليه حجاب!

ش��ده بود و دیگری
خاکس��تری ک��ه
پارچ��هاش را هدیه
گرفت��ه و خودم آن
را دوخته بودم و بر
مقنعه؟ هرگز نداشتم .چادر؟ چند بار
االهه بقراط
خالف روپوشهای ساده آن زمان ،روی
بار،
آخرين
کنم.
سر
به
شدم
مجبور
مچ آس��تین و یقهاش را با تور سیاه کار
نمیدان��م آیا از اینکه در ایران ش��اهد از
یک سو واپسماندهترین انقالب جهان در دقايقی پس از آنکه در يک نيمهشب
کرده ب��ودم .از آنجا که به دلیل زندگی
اواخر قرن بیس��تم بودیم و از سوی دیگر دیماه  ۶۷در فلزی سلول انفرادی
مخفی به طور پراکنده کار میکردم ،در
زمستان عمدتا یک روسری ترکمنی بر
نخس��تین انقالب حاص��ل از تکنولوژی پشت سر من و دو فرزند خردسالام
سر میگذاشتم که هدیه پسرعمهام در
ارتباط��ات را در آغاز قرن بیس��ت و یکم بسته شد ،دستی از الی در چادرمناز
دوران دبیرس��تان بود و در تابستان یک
تجربه میکنیم باید شاد بود یا نه .به هر کدر و رن 
گورورفتهای را به درون دراز روسری ابریش��می آبی کار اصفهان که
روی ،هر دو رویدادهایی بیهمتا هستند
که کمتر نسلی در یک گسست تاریخی ،کرد و گفت :هی اينو بگير! هر وقت
س��وغاتی خواهرم بود .پ��س از هر رفت
بین گذشته و آینده ،بین دو فرهنگ ،آن میآی بيرون بايد سرت کنی! بعد
و آم��د به خیابان هم ب��ا یکی دو دعوا با
را در کشور خود تجربه کرده است .شاید گفت :صبح برای مناز بيدارت میکنم .کسانی که میگفتند :خواهر ،روسریت را
شوخیتاریخدرایناستکهپیشرفتهترین گفتم :من مناز بلد نيستم و منیخوامن .بکش جلو! به خانه بر میگشتم و چند
روز ب��ا فضولی و خش��ونت خیابان قهر
پاسخ را به واپسماندهترین پرسش تاریخ به حتقير و نفرت گفت :پس مواظب
میکردم و جز به اجب��ار از خانه بیرون
معاصر ما برگزیده است :واکنش و مبارزه
باش خودت و بچههات چادر رو جن 
س نمیرفت��م .من نفرت از حجاب را لمس
نسل اینترنت علیه بنیادگرایی اسالمی.
نکنني!
میکنم و با تمام وجود میفهمم.
یک انقالب مجازی
مقنعه؟ هرگز نداشتم و نمیدانم چگونه
البت��ه ط��رف مقاب��ل نی��ز از امکان��ات
تکنولوژیک اس��تفاده میکند لیکن ضعف  ۱۶آذر  ۸۸دس��تگیر ش��د و یک روز بعد از آن استفاده میکنند .چادر؟ هرگز بر سر
بزرگ آن در این است که چیز زیادی برای خبرگزاری وابسته و حکومتی فارس عکس نگذاش��تم .ولی چرا! چند بار مجبور شدم
حل مشکالت جهان در چنته ندارد :وعده وی را با چادر و مقنعه منتشر کرد که گویا چادر به س��ر کنم که هی��چ کدامش مال
یک زندگی بیدغدغه و مبتذل در آن جهان برای دس��تگیر نش��دن ،با حجاب اجباری خودم نبود.
که به قول سعدی «آن را که رفت ،خبری قصد فرار داش��ته است ،حرکتی سراسری یک بار در زمستان  ۶۱بود که به همراه مادر
باز نیامد» ،عملیات تروریستی و انتحاری ،در ایران و جهان ،از س��وی م��ردان جوان همسرم برای یافتن پسر نوزده سالهاش که
نفرت و تفرعن ایدئولوژیک که بیش از آنکه ایرانی ش��کل گرفت ک��ه خبرگزاریهای مجاهد بود راهی مشهد شدیم .به او گفته
آرمانی برای نجات بشریت جلوه کند ،بیشتر خارجی نتوانستند نس��بت به آن بیاعتنا بودند که پسرش در آنجاست .فقط من بودم
بمانند .مقالهها و گزارشهای متعدد همراه و او که از تبریز راهی تهران ش��ده بود .من
به روانپریشی شبیه است.
نس��لهای جوان خاورمیانه ام��ا که ایران با فیلمهای ویدئویی درباره کارزاری منتشر تا مشهد با روپوش و روسری اجباری بودم.
در می��ان آنها به دلی��ل تجربه بیهمتای شد که مبتکرانش بر آن نام «کمپین مردان او زنی به ش��دت مؤمن و خداشناس و من
جمه��وری اس�لامی حام��ل کولهب��اری با حجاب» نهاده بودند .مردان جوان ایرانی کمونیست! و دوتایی میرفتیم تا یک مجاهد
ارزش��مند از راهکارهای سیاسی ،اقتصادی در سراسر جهان هر آنچه دم دستشان بود ،را پیدا کنیم .برای رفتن به زندان من یکی
و فرهنگی اس��ت ،در جستجوی جایگاهی از روسری و شال و چادر و پولوور و حوله و از چادرهای سیاه وی را به سر کردم .وقتی
برای کشورهای خود هستند که به عنوان مالفه و رومیزی و پرده بر سر خود انداختند پرسان پرسان از زندانی بیرون مشهد سر در
نخس��تین مان��ع ،حکومتهای فاس��د و و عکس گرفتند و آن را برای همبس��تگی آوردیم (که من دیگر یادم نیست کجا بود)
غیردمکراتیک را در برابر خود مییابند .از با مجید توکلی و پشتیبانی از حقوق زنان هوا به قدری سرد بود که لبه چادر در دهانم
این رو تأثیرات و دامنه روند دمکراتیزهشدن که حتی حجاب تحمیلیش��ان از س��وی که بلد نبودم چگونه آن را نگاه دارم ،یخ زد.
ایران نیز درست مانند انقالب اسالمی ،در خود حکومت به عنوان وس��یله تحقیر به پاسداری که آنجا بود ،دلش سوخت و ما را
مرزهای آن محدود نخواهد ماند .این تأثیر کار میرود ،در اینترنت قرار دادند .به تدریج به درون اتاقکش که یک بخاری عالءالدین
اما جای نگرانی نیز دارد .ما مطمئن نیستیم مردان مس��نتر ،آنگاه کودکان و همچنین داشت برد تا ما را صدا کردند.
این هم��ه برای «دیگران» نیز خوش��ایند جوانان کش��ورهای دیگر ب��ه این کمپین ب��ار دیگر ،چندین ماه بعد بود که وقتی در
باشد تا در رشد جوامع خودآگاه مانعتراشی پیوستند و سرانجام خود زنان نیز با کشیدن ته��ران از یک تلفن عمومی به زندان اوین
نکنند .منظور ،روسیه و چین از یک سو و ریش و سبیل بر چهره خود و لچکی بر سر زنگ زدم تا برای هزارمین بار نه خبر ،بلکه
بیخبری را ب��رای مادرش بب��رم ،پس از
اروپا و آمریکا از سوی دیگر است که با همه به اعالم همبستگی متقابل پرداختند.
تبلیغات و ادعاهایی که از س��وی آنها برای «کمپی��ن مردان باحجاب» نه تنها یکی از انتظاری طوالنی ،یک «حاجآقا» گوشی را
حفظ یک جهان صلحآمیز صورت میگیرد ،کنشهای بیهمت��ا در دهانکجی به یک گرفت و گفت :ایشان خوشبختانه دیشب
لیکن این مشکل را در برابر کشورهایی مانند حکومت خودکامه است که مردم هر اقدام اعدام شد! من به خانه برگشتم .هیچ نگفتم.
ایران به وجود میآورند که چگونه میتوان آن را به تف س��رباال تبدیل میکنند ،بلکه مادرش روی تخت نشس��ته ب��ود و قرآن
منافع ملی را بدون هارت و پورتهای اتمی در جنب��ش آزادیخواه��ی و جنبش زنان میخوان��د .به من نگاه ک��رد .هیچ نگفت.
و ایدئولوژیک حفظ کرد بدون آنکه مجبور بینظیر اس��ت .روسری گذاش��تن مردان هرگ��ز هیچ نگفت .چن��د روز بعد روبروی
ش��د از در تقابل با جهان آزاد و کشورهای برای اعالم همبس��تگی ،در جامعهای که زندان اوین برای چند دقیقه چادر به س��ر
«زنب��ودن» و «زنانگی» حت��ی در ادبیات کردم تا یک ساک و یک وصیتنامه تحویل
قدرتمند در آمد.
ی که مادرش در «بهش��ت
به نظر میرسد ایران جوان این ظرفیت را تا حد دش��نام برای تحقیر م��ردان به کار بگی��رم .در حال 
در تاریخ معاصر خود پرورده باش��د .با این میرفته و م��یرود ،نه آغاز بلکه ادامه یک زهرا» دنبال مزار او میگشت.
همه به کارگیری این ظرفیت توسط تاریخ انق�لاب فرهنگی در ذه��ن و روان جامعه دو سه سالی گذشت تا یک بار چادر به سر
بدیهی نیس��ت .در این کارزار همهجانبه و است .آغازش را جمهوری اسالمی به خود کردم که به اسم یکی از خواهرانم به مالقات
برادرم بروم .مدتی بعد چادر به سر کردم تا
چندگانه که امروز جامعه ایران با آن درگیر اختصاص داده است!
به همان طریق به مالقات خواهرم بروم .و
است ،خطر تنها از سوی حکومت و وابستگان سرگذشت یک حجاب
آن ،و نگرانی تنها از سوی خارج از مرزهای شاید این همه را زنان با حساسیت بیشتری بعد باز هم دو سه سالی گذشت.
ایران نیست .کسانی که درون جنبش بسر درک میکنند .ب��رای من هنوز لمس این دقایقی پس از آنکه در یک نیمهشب دیماه
میبرند اتفاقا بیشتر نقش تعیینکننده بازی واقعیت که نس��لی در ایران پرورش یافته  ۶۷در فلزی سلول انفرادی پشت سر من و
میکنند .مشابه این تجربه را ایران سی سال که جز جمهوری اس�لامی ندیده و تجربه دو فرزند خردسالم بسته شد ،دستی از الی
پیش البته با کیفیتی دیگر از سر گذرانده نکرده اس��ت ،و مثال دخترکان دبس��تانی در چادرنم��از کدر و رنگ و رورفتهای را به
هی اینو بگیر! هر
اس��ت .با این همه کم نیستند نشانههایی باید مقنعه بر سر کنند ،بسی مشکل است .درون دراز ک��رد و گفتِ :
که امید و خوشبینی را بر نگرانی و بدبینی این فرهنگ به جامعه ایران تعلق ندارد .تا وقت میای بیرون باید سرت کنی! بعد گفت:
پیش از انقالب اسالمی ،اگر تحمیلی وجود صبح برای نماز بیدارت میکنم .گفتم :من
چیره میسازند.
هنگامی که مجید توکلی دانش��جوی  ۲۳داشت ،اتفاقا از سوی خانوادههای سنتی و نماز بلد نیس��تم و نمیخوانم .به تحقیر و
س��اله دانش��گاه پلیتکنیک امیرکبیر روز نسبت به دختران و زنان خانواده خودشان نف��رت گفت :پس مواظب ب��اش خودت و
س نکنین! یک سطل
بود و این در حالیست که نه قانونی در بچههات چادر رو نج 
زمینه منع حجاب وجود داش��ت و نه گوشه «اتاق» هست.
کسی مانع کار و فعالیت زنان با حجاب آن روزها ،آخری��ن باری بود که من اجبارا
ابالغ تاريخ محاکمۀ
میشد .حجاب زمانی به مشکل تبدیل چادر به سر کردم.
گش��ت که حام��ل و ابزار ی��ک پیام حجاب و پوشش در تاریخ جنبش جهانی
«رهبران» زندانى بهائى
زنان و حج��اب اجباری در ای��ران همواره
سیاسی ویرانگر و ایدئولوژیک شد.
در تهران
در ای��ن می��ان ،حج��اب تحمیل��ی نقط��ه کلیدی برابری حقوق زنان با مردان
ننگینتری��ن حادث��های اس��ت ک��ه بوده است .این اس��ت که وقتی «مردان با
در تاریخ  ۲۵آذر  ۱۶( ۱۳۸۸دسامبر )۲۰۰۹
میتوانست در جامعه ایران علیه حقوق حجاب» اتفاقا داوطلبانه و با حجاب به جنگ
 به وکالى دو زن و پنج مرد بهائى ،اعضاىزنان روی دهد .من در تمام ده سالی که حجاب میروند و با این کار رژیم را س��که
پيشين «ياران ايران» ،که از بهار سال ۱۳۸۷
پس از جمهوری اسالمی در ایران بسر یک پول میکنند ،احساس میکنید دیگر
( )۲۰۰۸در زن��دان اوين در ته��ران زندانى
بردم ،هرگز حاضر نشدم بیش از آنچه در آن دنیای قدیمی نیستید .چیزی عوض
هستند ،ابالغ شده است که محاکمۀ آنها در
اجبار بود ،برای تکهای از این پوشش شده ،چیزی تغییر کرده ،بنیادهایی به هم
تاريخ  ۲۲دى ماه  ۱۲( ۱۳۸۸ژانويه )۲۰۱۰
اجباری هزینه کنم .بعدها به ویژه زنان ریخته است .جز سپاس از این همه ابتکار
برگزار خواهد شد.
جوان همین را نیز به مضمون مبارزه و و این همبستگی و این تفکر نو که میبالد
اين هفت نفر پيش تر اعضاى يک هيأت غير
و رشد میکند و ایران آینده را میسازد ،چه
دهانکجی به رژیم تبدیل کردند.
رسمى بودند که به امور اوليه جامعۀ۳۰۰۰۰۰
من اما تنه��ا دو روپوش داش��تم که میتوان گف��ت؟ و جز امید به پیروزی چه
نفر بهائيان ايران رسيدگى مى کرد.
یکی سیاه بود و مربوط به دورهای که انتظاری میتوان داشت؟
منبع خبر سرویس خبری جامعه بهائی
روپوشهای کوتاه با آستین کیمونو مد
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این رژمی باید برود!

تظاه��رات عاش��ورابی تردید
جائ��ی فراموش نش��دنی در
تاری��خ ای��ن دوران خواه��د
داش��ت .تودهه��ای بزرگ��ی
که از مردم خش��مگین ولی
هشیار ،شهرهای گوناگون را
صحنه نمایش پرشکوه مبارزه
آزادیخواهانه خود س��اختند
میدانستند که با سختترین
و خش��نترین واکنشه��ای
حکومت روب��رو خواهند بود.
میدانس��تند که ای��ن بار نیز
جانهای گرامی بسیاری برباد
خواهد رفت .رژیم با تهیههای
پر دامنه خود نش��ان داده بود
که برای شدیدترین واکنشها
آماده است .اما در پایان روزی
سرش��ار از قهرمان��ی مردم و
وحشیگریعواملسرکوبگری،
مردم خیابانها را پیروزمندانه
ترک کردند .بس��یج و سپاه و
نیروهای انتظامی و هرچه که
هست تنها توانستند رژیمی
ورشکسته را روسیاهتر کنند.
زدن زن��ان و م��ردان به قصد

کشت ،تیراندازی به جمعیت
که شمار روزافزونی از مردم را
به خاک انداخت و دستگیری
صدها تن هیچ شکس��تی بر
مردم نیاورد .یاد آن کشتگان
الهام بخش مردمان بیشتری
است که تن به مرگ تدریجی
در زیر این رژیم نمیدهند.
جنبش س��بز ک��ه همچنان
با وجود تحم��ل ناپذیرترین
فشارها از خشونت دوری گزید
به رغم همه قربانیها پایدار و
سربلند ماند و مانند همیشه
پس از هر تظاهرات با قوت و
صراحتبیشتریخواستهای
خود را اعالم داشت .شعارهای
جنبش اکنون سراس��ر نظام
جمهوریاسالمی را هدف قرار
داده اس��ت .مردم این رژیم را
نمیخواهند و این گروهی که
صرفا ب��ا زور و پول و به بهای
ویرانی کش��ور عمر حکومت
خ��ود را چن��د روزی درازتر
میکند میباید برود.
آن گروههای معدودی که در

سازمان بهداشت جهانی:
آنفلوانزای خوکی پایان
نیافته است

مارگارت چان ،رئیس سازمان بهداشت جهانی
می گوید همه گیری آنفلوانزای خوکی هنوز به
پایان رسیده و احتمال جهش ژنتیک ویروس
این بیماری به انواع متفاوت بسیار زیاد است.
به گفته خانم چان ،نش��انه های همه گیری
آنفلوانزای خوکی در آمریکای شمالی و مناطقی
از اروپا رو به افول است ولی مسووالن بهداشتی
نباید اقدام علیه این بیماری را کنار بگذارند.
کانادا ،آمریکا و بریتانیا از کشورهایی هستند که
گسترش آنفلوانزای خوکی در آنها متوقف شده
اس��ت .دکتر چان گفت این بیماری همچنان
در بسیاری از کشورها مانند مصر و هند فعال
اس��ت .گفته می ش��ود بیش��تر از یازده هزار
و پانصد تن در دویس��ت کش��ور جهان در اثر
ابتال به آنفلوانزای خوکی جــــــــان خود را

اجنمن دوستداران
زرتشت
گزارش جشن یلدا
این انجمن همچون همه س��اله جشن یلدا
را در سالمه  20دس��امبر  ،2009در سالن
پالس واقع در الوال برگزار کرد .این جشن
که با استقبال شما هموطنان روبرو شد ،الزم
اس��ت که بدانیم برگزاری جشن های ملی
همراه با آداب و رس��ومی است که فرهنگ
ایرانی را شکل داده و در ذهنیت ما نهادینه
شده است.
نگهداری این آداب و رس��وم و انتقال آن به
نس��ل های آینده را از  1400س��ال پیش
تاکن��ون باید مدیون ایرانیانی دانس��ت که
در زی��ر فش��ارهای روانی و ش��کنجه های
ددمنش��انه تازیان جان باختن��د و یا جزیه
(پولی که برای نگهداری اعتقادات و فرهنگ
پرداخت میکردند) و ی��ا در آخر مجبور به
ترک وطن بپردازند ،و اینچنین است که در
مونترال همچون جاهای گوناگون دنیا ،سالن
زیبای پالس هر لحظه از ایرانیانی پر میشد
که نگهداری و برگزاری و شرکت در جشن
های ملی را چون نیاکانمان خویشکاری خود
میدانستند.
میز نمادین شب یلدا که به شیوه زیبائی که
بدست بانو شیرین آراسته شده بود در کنار
سن قرار داشت که مورد توجه باشندگان در
جشن بود .دیس های هندوانه و ظروف آجیل
در روی تمامی میزها زیبائی خاص خود را
داشت .آغاز برنامه با اعالم یک دقیقه سکوت
ب��رای جانباختگان راه آزادی بود و س��رود
همیشه جاودانه ای ایران که بوسیله هموند
جوان انجمن خوانده شد ،جناب فروتن فرد

تظاهرات ش��عار حزب اللهی
"میکش��م میکش��م آن که
برادرمکشت"دادندبایددرنظر
بگیرند که اگر قرار بر کشتن
باشد جانش��ین این رژیم هم
مخالفانش را خواهد کشت و
خود این رژیم نیز بهتر خواهد
توانس��ت دست به خشونت و
کشتار بزند .رفتار انسانی توده
بزرگ تظاهر کننگان در شش
ماه گذشته تا همین جا سبب
شده اس��ت که در روز عاشورا
اف��رادی از نیروهای انتظامی
به تظاهرکنندگان خش��ونت
نکردند و به همین دلیل پنجاه
تن از آنان بازداش��ت شدهاند.
دوری از خشونت یک نیروی
اخالق��ی و سیاس��ی به مردم
داده است که از هر چه باالتر
است .جنبش را میباید سبز
نگه داشت.
پاينده ايران،
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران

ازدست داده اند.
دکتر چان گفت برای مش��خص شدن تلفات
قطعی این بیماری به دو سال وقت نیاز است.
او همچنین گفت کارشناس��ان باید همچنان
به مدت ش��ش ماه تا یک سال دیگر ویروس
 H1N1که عامل آنفلوانزای خوکی اس��ت را
تحت نظر داشته باشند تا صورت ایجاد سویه
های خطرناک تر در اثر جهش ژنتیک به مقام
ها هشدار دهند.
مارگارت چان همچنین از این که همه گیری
آنفلوانزای خوکی از میزان پیش��بینی ش��ده
خفیف تر بود ابراز رضایت کرد.
گزارش ها بیانگر بهبود میلیون ها تن پس از
ابتال به این بیماری است.
خان��م چان گفت نیاز کش��ورهای اروپایی به
واکس��ن آنفلوان��زای خوکی کمت��ر از میزان
پیشبینی شده بوده و شرکت های داروسازی
به س��ازمان بهداش��ت جهانی تعهد داده اند
 190میلیون واکس��ن را به رایگان در اختیار
کشورهای نیازمند بگذارند.

پس از خوش آمدگوئی به باشندگان سخنان
کوتاهی در مورد انتق��ال فرهنگ ایرانی به
نسل های آینده بیان نمودند.
جناب دکتر ش��ریف به معرفی س��خنران
پرداختند.
سخنران جناب دکتر نقوی استاد دانشگاه
کنکوردیا درباره فلسفه برگزرای جشن یلدا
س��خنراندند .جناب نصر با سه تار و جناب
داوری با تنبک و دف و بانو شیرین با اجرای
تران��ه های زیبا و بیاد ماندنی ش��ور و حال
فضای عرفان ایران را ساختند که مورد توجه
باش��ندگان قرار گرفت .جناب رفعت پناه،
هموند انجمن با خوان��دن فالی از حافظ با
همراهی سه تار جناب نصر جلوه خاص خود
را به نمایش گذاشتند.
جناب دکتر شریف گزارشی از تشکیل شاخه
جوانان انجمن و معرف��ی آنان و تکاپوهای
هموندان را در راستای اهداف انجمن شرح
داند.
شام ،مرغ و ساالد و دسر بود که از باشندگان
پذیرائ��ی ش��د .دی جی تیمور ب��ا انتخاب
آهنگ های ش��اد همه را به رقص و شادی
میکشاند.
افراد نیکوکار هدای��ای گوناگونی برای این
جشن به انجمن داده بودند که با قرعه کشی
بلیت های ورودی به برندگان داده شد.
این انجمن بدین وسیله از بانو شیرین ،جناب
دکتر نقوی و جناب نص��ر و جناب داوری،
جناب فرشاد (تپش دیجیتال) برای همیاری
هایش��ان و همچنین بانو توران نژاد ،جناب
بهروز آقاباباخانیان ،جناب رضا ش��ریفی و
جناب ایزدی ،مدیر رستوران یاس ،و یکایک
شما عزیزان که انجمن را مورد پشتیبانی و
دلگرمی خود قرار دادید ،سپاس��گزاری می
نماید.
روابط عمومی انجمن
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سرویس«گرومینگ»حیوانات
>> آرایش و کوتاه کردن موهای
حیوانات خانگی >>> مثل سگ و گربه
>> ناخن گرفنت و متیز کردن گوش و...

 با سرویس دلیوری

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

Professional Grooming
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--------->> تلفن514-799-8330 :

چلوکبابی یـاس

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

متخصص در امور تعمیرات و

در قلب NDG

وجه توجه

ت

کباب بره
انواع

انواع کباب ها و انواع
خورش های خوشمزه ایرانی

ایرانی
ینکیفیت
برتر وص یاس
قط مخص
ف

باکیفیتعالی

با مجرب ترین آشپز ایرانی
>> حمیطی زیبا ،گرم و
خانوادگی
>> کیرتینگ یاس در خدمت
میهمانی های مشا

__________________________________

)(NDG

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

Auto R J
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
	•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

16
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مکامله نا محدود

فقط $40

از تهران به کانادا و آمریکا

متاس از کانادا
به متام نقاط دنیا

با نازل ترین قیمت

_______________
Tel: 514.815.2270
#304, 16440, Blvd. Gouin West,

>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان
منتشر شد:

جـلدهای 5 ، 4 ، 3،2 ،1

مژده به عالقمندان کتاب های فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده
اثر دکتر پرویز قدیریان
 3جلد دیگر از  5جلد کتاب تغذیه سالم و بهداشت خانواده دکتر قدیریان انتشار یافت.
برای خرید این مجموعه استثنائی (در آمریکای شمالی)
مبلغ  120دالر آمریکائی یا معادل آن به دالر کانادائی مانی اوردر،
در وجهEPIDEMIO-SEARCH INC. :
به نشانی زیر ارسال دارید.
کتابها سریعا پس از دریافت مانی اوردر ،به نشانی شما ارسال خواهد شد.
در ضمن برای اطالعات بیشتر میتوانید با شماره فکس ها:
 )514(323-2174و )514(422-8996
و ایمیل زیر تماس بگیرید:
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

 در مراکز فروش معتبر
و یا با نشانی زیر متاس بگیرید:

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
کان
ت ال ه
ا
ی
فار
رک
ار ی ،عربی سی ز
ب
ا
ن
م
،
 ،آسو
نی و
گیرنده  ...را ب ری،
ر
کیفی های دیجی روی
ت
ت باال ببینی ال با
د.

ی بدون نصب دیش
ت کانال های ایران
 دریاف
از طریق اینترنت)
(
کانال فارسی زبان
 متاشای بیش از 8
 0لم و سریال ایرانی
و صدهافی
بان درسراسردنیا
رادیوهای فارسی ز
 دسترسی به کلیه

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

ترسی به  24شبکه

دس

از  7جلد

صداو سیمای ایران

EPIDEMIO SEARCH INC.
5850 RUE DE SEIGNE
ST- LEONARD, QUEBEC
HIP 1G8 Canada
FAX: (514) 323-2174
Email: epidemiosearch@yahoo.com
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فرارسیدن کریسمس و سال نوی میالدی را

پیشاپی
ش به عموم هموطنان گرامی شادباش می گوییم
و
سالی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم.

مژده مژده بزودی

رستوران

بامدیریت فاروق

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

اسپ
شیال ما:
چلوکبا
ب
م
ی
ک
س خراسان
1سی
خ
ش
ی
ش
ک
با
ب گوشت
1سی
خ
ش
ی
ش
ک
باب مرغ
1سیخ
ک
و
ب
ی
د
ه
مرغ
1سی
خ کوبیده
با برجن

.99

و همراه با
آش و ساالد

29

در خدمت میهمانی ها و مجالس شما

در محل گیالن سابق

Montreal Qc H4A 1W8

& BOUCHERIE
GRILLADES/ BBQ REZA

انواع کباب
با ذغال چوبی

گوشت های تازه
با ذبح اسالمی و
بانازل ترین قیمت

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

at
/Me
e
d
n
l
Via
la

Ha

ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
هایماه
 10سی
خ کوبیده:

د
 15دالر
ه سیخ جو
سان
ج
ه
د
و
ک
ی
ب
ا
چ
ب
ک
ب
:
20
ده س
اب9 :
م یخ چنجه 20 :د دالر -
 3.2دالر
ال
یک
ر
-( س فروشگ
ا
ه
ران گوسفند تاز -----
:
0
2
دالر
ه:
 10سیخ:
دست
12.99
گ
و
س
ف
ن
د
>>
9 :
کوبیده+
م
ر
گوشت کیوب شد  11.9دالر
غ
+
کباب ب
چنجه)
ه گاو:
جو رگ.49 :
6
د
0
ال
0
ر
.
جه کب
 8دالر
گوشت
اب با است
چ
ر
خ
و
خ
ا
ک
ن
ر
:
د
ه:
مر
9
 7.5دالر
غ دانه خ
و
ر
 4.9دالر
:
8
3
.
4
دالر

 سفارشات تلفنی پذیرفته می شود.

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

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

Tel.: 514-305-2130

514-807-8747
5700 Sherbrooke W.

فروشگاهوقصابیرضا

Vendome:
Bus 105

ما جاسوس نیستیم!

ص15 :
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برایاولنیبارپساز 15سال،مردمازآلربتابه
استانهایدیگرمهاجرتمیکنند
ایرانتو :محدود شدن فرصت های
شغلی و کاهش بهای انرژی باعث
ش��ده ،آلبرتا جایگاه قبلی خود
برای جویندگان کار در کانادا را
از دست بدهد.
برای بیش از ده سال ،اقتصاد در
حال رش��د آن ایالت که ناشی از
منابع نفتی موجود بوده ،صدها
ه��زار نف��ر را از ساس��کچوان،
نیوفانلند و س��ایر مناطق کشور
بخود جلب کرده است.
اما گزارش س��ه ماهه سوم اداره
آم��ار کانادا حاکی از آن اس��ت
که ش��مار افرادی که آلبرتا را به
مقصد سایر ایالت ها ترک کرده
اند بیشتر از کسانی است که به
آن استان عزیمت کردند.

این اتفاق برای اولین بار از سال
 1994اتفاق افتاده است.
افزایش بهای نفت باعث ش��ده
بود ،این ایالت س��االنه 50،000
نفر را از بین مهاجران جدید و یا
سایر مناطق کشور به خود جلب
کند و در حالیکه بیکاری در آن
استان برای مدت های متمادی
در کمترین حد قرار داش��ته ،اما
هم اکنون در همسایگی آن یعنی
ساسکچوان ،نرخ بیکاری 2درصد
کمتر از آلبرتا شده است.
گفته می شود ،بحران اقتصادی
اخیر باعث شد ،بسیاری از افرادی
که به آلبرتا مهاجرت کرده بودن
به یکباره بیکار شوند و با بازگشت
آنها به محل زندگی قبلی شان،

جمعیت استان شاهد سیر نزولی
گردید .این در حالیست که هنوز
هزینه زندگی در آلبرتا به نسبت
سایر استان ها بیشتر است.
کارشناس��ان با توجه به رش��د
فرص��ت های ش��غلی در س��ال
جاری به می��زان  13،000مورد،
پی��ش بینی ک��رده ان��د که با
بازگشت وضعیت انرژی به حالت
عادی ،طی دو سال آینده ،مشکل
بیکاری در آلبرتا نیز حل گردد.
هم اکنون آلبرتا ب��ه یمن ورود
تازه واردین ،از رش��د جمعیتی
مناس��بی برخورد است و از نظر
رشد اقتصادی نیز پس از بریتیش
کلمبیا و ساسکچوان ،در رده سوم
کشوری قرار دارد.

بـزودی در مونتـریـال

منتشر شد :جلدهای  1تا 5

>> فرهنگ تغذیه سالم
و بهداشت خانواده
پروفسور پرویزقدیریان

آب انار
طبیعی،
بدون شکر

2/99

قوری ،کتری :دم آور
ویژه کریسمس امسال
فقط64/99 :

روغن
زیتون
عالی
ایتالیایی:
فقط 5/99

W
W
W
W

Wپنیر لیقوان کم منک و کم چربی
Wسبزی سرخ شده قرمه سبزی
Wبادمجان سرخ شده
Wمواد فسنجان و خاویار بادمجان

Í Íدوغ مشکی رسید:
درسه نوع :ساده ،نعناعی،ترکمن
Í Íدوغ اروند رسید
Í Íشربتسکنجبین
Í Íشربت البالو
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل از شمال
Í Íکباب کوبیده مخصوص سن لوران
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب ،ریب
Í Íدل و جگر و گوسفند

چه ،زبان
کله ،پا
ی گوسفند
سیراب
و جود است
مو

سالمی
ذبح ا

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر،
Í Íشامپوهای طبیعی ایران:
Í Íسدر ،زیتون ،حنا ،بابونه
حـــــالل

ترشی خانگی
مخصوص سن لوران

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی
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ایران...

مطبوعات ایران ،زیر منگنه وزارت ارشاد

برخوردهای انجام ش��ده با روزنامه نگاران آقای شمس ادامه می دهد که حق دوم"
در ایران پس از دهمین انتخابات ریاست حق برخوردای از امنیت ش��غلی به کلی
جمهوری این کش��ور ،موجب ابراز نگرانی نادیده گرفته شده "و حق دادرسی عادالنه
فعاالن این حوزه ش��ده اس��ت ،تا آنجا که نیز به کلی سلب شده و" روزنامه نگار فاقد
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات محدودیت پناهنگاه حقوقی" است و حتی بازداشت
ه��ای ب��ه صورت
های ایجاد شده برای مطبوعات
ش��بانه و خیابانی
ایران را "بی سابقه "خواند.
"روز به روز وضعیت
صاحبنظ��ران و کارشناس��ان مطبوعات بدتر می شود صورت می گیرد.
آقای رامین معاون
معتقدن��د انتص��اب محم��د
و همزمان با این وضع
مطبوعاتی وزارت
علی رامین به عن��وان معاون
اقبال به رسانه های
ارش��اد نیز پیشتر
مطبوعات��ی وزارت فرهنگ و
ارش��اد اسالمی فش��ارها را بر فراسوی مرزها در افکار در س��خنانی در
روزنامه نگاران و صاحبان قلم عمومی افزایش یافته و م��ورد وضعی��ت
تولید داخلی رسانه ای با مطبوع��ات ایران
افزایش داده است.
گفته بود":شرایط
ماش��االله ش��مس الواعظین
س��خنگوی انجمن دف��اع از تهدیدهای موجود به شدت امروز مطبوعات ما
آزادی مطبوعات به بی بی سی کاهش پیدا کرده است ".به شدت نامطلوب
است .مسئوالن از
می گوید":
وضعیتمطبوعات
نظارتی که هم اکنون به وسیله
ی هس��تند .حاکمیت از مطبوعات
وزارت ارش��اد و به طور مشخص معاونت ناراض 
مطبوعاتی اجرا می ش��ود ،پ��ا را فراتر از راضی نیست ،این وضعیت باید اصالح شود
و اصالحشدنی است".
محدوده های قانونی گذاشته است.
تذکرهایشفاهیمعاونتمطبوعاتیمعاونت این س��خنان در حالی مطرح می شود که
مطبوعات تنها به تخلفات نیست بلکه حتی طرفداران دولت معتقدند فضای رسانه ای
توصیه می شود که چه تیتر وعناوینی در ایران برای روزنامه نگاران مناس��ب است.
مطبوعات استفاده شود .همچنین استقرار محمود احمدی نژاد نیز بر این مسئله که
واحدهایی از وزارت فرهنگ و ارشاد برای در دوران ریاست جمهوری اش برخوردی
نظارت بر صفحات آخر زیر چاپ از اقدامات با مطبوعات نشده تاکید دارد.
ماه های اخیر است که رسانه های مکتوب آق��ای احمدی نژاد در همي��ن باره گفته
است که در سه دوره هشت ساله ریاست
تحت نظر دارد".
وی می گويد":حقوق روزنامه نگاران وحق جمهوری های پیشین دریچه نقد به طور
آزادی مطبوعات در سه حوزه تضییع می مطلق بسته بوده ،اما در دوران او با تجربه
شود .نخست حق انتش��ار آزاد مطبوعات گذش��ته و اعتق��اد به نق��د مطلق عکس
که در قانون اساس��ی اشاره شده است .اما العملی نشان داده نشده و انتقادها تحمل
صف تقاضا کنندگان به چهار هزار رسیده شده است.
و همچنان به این تقاضاها رسیدگی نشده اما ماشاالله شمس الواعظین می گوید روز
به روز وضعیت مطبوعات بدتر می شود و
است" .

همزمان با این وضع اقبال بر رس��انه های
فراس��وی مرزها در افکار عمومی افزایش
یافته و تولید داخلی رسانه ای با تهدیدهای
موجود به شدت کاهش پیدا کرده است.
روزنام��ه ه��ای مختلف اص�لاح طلب و
مع��دودی از روزنامه های اصولگرا از زمان
انتصاب آقای رامین با تذکر های شفاهی
و کتبی مختلف با مضمون پخش شايعات
و مطالب خالف واقع ،مواجه ش��دند و در
برخی موارد به دالیل مشکالت پیش آمده
دست به تعدیل نیروهایشان زده اند.
از سوی دیگر ،روزنامه نگاری در ایران که
نخواست نامش فاش شود ،می گوید آقای
رامین در زمان انتصاب در سمت معاونت
مطبوعاتی اعالم کرد که آمده تا روزنامه ها
بمانند اما ظاهرا اتفاق ديگری در حال روی
دادن است.
این روزنامه نگار می گوید ":نه فقط روزنامه
های اصالح طلب که روزنامه های اصولگرا
منتقد دولت هم به این وضع دچار شده اند.
آقای رامین سرزده وارد روزنامه ها می شود
و از قانون و قانونمداری سخنان می گوید،
اما آنچه ما می بینیم برخالف صحبت های
پیشین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در
مورد ماندگاری مطبوعات ،ایشان آمده که
مطبوعات هرچه سریع تر بروند".
آقای رامین در یکی از س��خنرانی هایش
گفته برای تدوین نظام جامع رسانهها ،باید
یک جمع فرهنگی را ش��کل دهیم و این
قانون را آن قدر جامع و مانع تنظیم کنیم
که هیچ دولتمرد یا صاحب رسانهای نتواند
سلیقهای با آن برخورد کند .اما کارشناسان
بر این باورند که این س��خنان محدودیت
های موجود بر روزنامه نگاران را بیش��تر و
فضای مطبوعات ایران را بسته تر می کند.
نیکیمحجوب
BBC

خبرهای کانادا

پریوزی تارخیی خربنگاران و رسانه های کانادایی در
دریافت مصؤنیت قضایی

 ۲۳دسامبر  ۲۰۰۹ایرانتو:
در یک تحول بزرگ در امور اطالع رسانی،
دادگاه عالی کانادا ،قانونی را تصویب کرد که
بر اساس آن خبرنگاران رسانه های گروهی
در برابر ش��کایات و پیگردهای مرتبط با
انجام وظیفه خود ،مصون می شوند.
بدین ترتیب ،خبرنگاران ،فیلمس��ازان و
تهیه کنندگان ،نویسندگان و حتی وبالگ
نویسان که سعی می کنند صادقانه ،حقایق
موجود در جامعه را پوش��ش دهند ،حتی
اگر صحت همه آنچه که منتشر می کنند
 ،قابل اثبات نباشد  ،باز هم از سوی دادگاه
مورد حمایت قرار می گیرند.

کارشناسان معتقدند ،چنین طرحی ،باعث
ایجاد فصل نوینی از جریان آزاد اطالعات و
اطالع رسانی در کانادا گردیده و رویدادهای
بیشتری مورد موشکافی قرار می گیرد.
سردبیر روزنامه " تورنتو استار" با تاریخی
خواندن چنین مصوبه ای گفت:
"ما بحث و جدل های فراوانی در این زمینه
داشته ایم که برخی گزارش های تحقیق و
تفحص برای انتشار ،نیازمند حمایت دادگاه
برای افشای ماجرا بوده اند ،اما اکنون ،این
قانون  ،همانند یک تضمی��ن اولیه برای
انجام بدون واهمه وظیفه ما عمل خواهد
کرد .چیزی که ما سال ها برای تحقق آن

جنگیده ایم".
نظی��ر چنی��ن قانون��ی پی��ش از این در
کش��ورهای انگلیس ،اس��ترالیا ،نیوزیلند
و همچنین آفریق��ای جنوبی به تصویب
رسیده است.
دادگاه عال�ی معتق�د ب�ود ،ت�رس
خبرن�گاران از عدم اثبات درس�تی
مطالب منتش�ره ،آن�ان را مجبور به
خودسانسوری و ایجاد وقفه در جریان
اطالع رسانی آزاد می کرد.
در عی��ن حال این قان��ون  ،اجازه تخریب
ش��خصیت افراد یا گروه ها را به رسانه ها
نخواهد داد.

Aydin Matlab Doctrine in Reverse
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'یک سرتیپ و چند
سرهنگ در میان
متهمانکهریزک'

گزارش ش��ده ک��ه در میان متهم��ان پرونده
کهریزک چند مامور ارش��د نی��روی انتظامی
متشکل از یک سرتیپ و چند سرهنگ هستند
که دو هفته دیگر دادگاه آنها برگزار می شود.
س��ایت تابناک که به محسن رضایی فرمانده
س��ابق س��پاه پاس��داران و دبیر فعلی مجمع
تشخیص مصلحت نظام نزدیک است ،از قول
یک منبع آگاه نوشته ":در میان متهمان پرونده
چند سرهنگ و یک سرتیپ وجود دارد".
این منب��ع آگاه اب��راز امیدواری ک��رده که با
پیگیری دقیق این پرونده" ،وجهه نظام مقدس
جمهوری اسالمی از لوث این مسائل پاک شده
و حساب مجرمان از کلیت نظام جدا شود".
بازداشتگاه کهریزک که در جنوب تهران واقع
اس��ت ،در جریان اعتراضات بع��د از انتخابات
ریاست جمهوری ،به عنوان یکی از محل های
نگهداری و بازجویی از بازداشت شدگان مورد
استفاده قرار گرفت و بنابر گزارش های رسمی،
سه نفر به دلیل بدرفتاری ماموران جان خود را
از دست دادند.
روز پنجم مرداد آیت الله علی خامنه ای ،رهبر
ایران ،دستور تعطیلی این بازداشتگاه را به دلیل
"غیر استاندارد بودن" شرایط آن صادر کرد.
این بازداشتگاه زیر نظر نیروی انتظامی قرار دارد
و آنطور که سازمان قضایی نیروهای مسلح اعالم
ک��رده پرونده کهریزک که تعدادی از متهمان
اصل��ی آن از ماموران نیروی انتظامی بودند ،از
سوی این سازمان بررسی می شود.
سایت تابناک می نویسد که "جنایت کهریزک"
پیامدهای منفی بسیاری را به دنبال داشت".
ده روز پیش سازمان قضایی نیروهای مسلح با
انتشارگزارشیازپروندهمتهمانکهریزک،تائید

کرد که سه نفر از بازداشت شدگان حوادث بعد
از انتخابات بر اثر ضرب و جرح ماموران در این
بازداشتگاه کشته شده اند.
در این گزارش تاکید شده بود که محسن روح
االمینی ،امیر جوادی فر و محمد کامرانی که در
جریان اعتراضات بعد از انتخابات دستگیر و به
کهریزک منتقل شده بودند ،به دلیل ضرب و
جرح ماموران کشته شده اند.
بنابر گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح،
بع��د از انجام تحقیق��ات  ۲۲نف��ر از رده ها و
قس��مت های مختلف نیروی انتظامی و افراد
مرتبط به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته
اند ولی سرانجام دادسرای نظامی تهران ۱۲نفر
را مجرم شناخته و برای آنها درخواست مجازات
کرده است.
بنابر این گزارش برای سه نفر از متهمان با استناد
به بند ب ماده  ۲۰۶قانون مجازات اسالمی که
از مصادیق قتل عمد است درخواست مجازات
شده است.
بنابر اطالعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح،
ب��رای بقیه متهم��ان یعنی  ۹نف��ر دیگر نیز
کیفرخواستی تنظیم ش��ده است ولی اسامی
متهمان بعد از صدور حکم قطعی اعالم خواهد
شد.
مشارکت در ایراد ضرب و جرح و اهانت ،محروم
کردن بازداشت شدگان از حقوق شهروندی ،بی
مباالتی و عدم رعایت نظامات دولتی و مشارکت
در گزارش خالف واقع در خصوص علت و نحوه
درگذشت سه نفر از بازداشت شدگان از جمله
دیگر اتهام هایی اس��ت که به متهمان پرونده
کهریزک وارد شده است.
بنابر گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح،
 ۹۸نفر از بازداش��ت شدگان کهریزک از نحوه
رفتار ماموران ش��کایت کرده اند ولی "با تدبیر
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت
خسارت و دلجویی از شاکیان ،تعداد  ۵۱نفر از
آنان رضایت" داده اند.

 سال  16شماره  11  934دی 1388

گوناگون...

بازهم
آنفوالنزاي
خوكي

وي��روس  H1N1كه عامل ابتال به
آنفلوآنزاي خوكي اس��ت بيماري
بس��يار عفوني است ،حتي ممكن
است بس��ياري از ما با آن مواجهه
ش��ده باش��يم.حتي اگر هميش��ه
ماسك به صورت داشته باشيد مما
كارهايي وجود دارد كه ميتواند با
انجام دادن آنها يا انجام ندادنشان
خطر ابتال را كاهش دهيد.
 به جاي بوسيدن دوستان و
اطرافيان خود  ،همديگر را در
آغوش بگيريد.

بغل ك��ردن و يا در آغوش گرفتن
كمتر باعث انتقال عفونت يا ذرات
ريز كه حاوي ويروس آنفلوآنزا است
از بيني يا دهان ميشود .اما ممكن
اس��ت كه شما بخواهيد از هرگونه
تماس و نزديكي با فردي كه سرفه
ميكند آبريزش بين��ي دارد و يا
س��اير نش��انههاي آنفلوآنزا را دارد
پرهيزكنيد.
 دستهايتان را طبق اصول
بهداشتيبشوييد.

شس��تن دس��تها بهتري��ن راه
محافظت از ابتال ب��ه اين بيماري
است .مخصوصا وقتي در مكانهاي
شلوغرفتوآمدميكنيد.همچنين
وقتي در جايي هستيد كه ممكن
است ويروس آنفلوآنزا به اشيايي كه
توسط افراد زيادي لمس شده است.
بعد از گرفتن دستگيره در ماشين،
يا وقت��ي در داخل اتوبوس يا مترو
هستيد و ميلههاي اتوبوس و مترو
را هنگام ايستادن گرفتهايد حتما
بعد از پياده ش��دن دستهايتان را
بشوييد.
 به شسنت دستهايتان عادت
كنيد.

(س��عي كني��د از س��ينك
دستشوييهايي استفاده كنيد كه
داراي آب روان و شيرهاي اتوماتيك
است)دس��تهايتان را با آب روان
گ��رم و صاب��ون و ترجيح��ا مايع
صاب��ون بش��وييد.حداقل به مدت
 15تا  20ثانيه دس��تهايتان را به
هم بماليد و سپس آبكشي كنيد.
شيرهاييكهاتوماتيكهستندبسيار
مناسب هستند چرا كه در صورتي
كه ويروس آنفلوآنزا به ش��يرآالت
بچسبد تا س��اعتها در آن سطح
زنده ميماند.اگر شير اتوماتيك نبود
از يك دستمال تميز و يك بار مصرف
براي بستن شير استفاده كنيد.

 هنگام خريد و
تهيه ليستي از لوازم
مورد نياز از خودكار
مشخص خود استفاده
كنيد.

چ��را كه ممكن اس��ت
ويروس از فرد مبتال به
خودكار منتقل ش��ده
باش��د و در اين صورت
ش��ما هم بيمار شويد.
پس بهتر است هميشه
يك خودكار براي كارهاي
شخصي خود داشته باشيد.

به جاي
بوسيدن
دوستان و
اطرافيان
خود  ،همديگر
را در آغوش
بگيريد!
باشيد.

 هنگام عطسه دهانتان را به
طرف بازوهايتان بگيريد.

اين كار به ش��ما كمك ميكند كه
ويروس به دستهايتان هم منتقل
نشود و از عفونت مجدد در شما و
ديگران جلوگيري ميكند .البته اين
كار ممكن است در ابتدا از نظر شما
و هم اطرافيانتان كاري عجيب به
نظر بيايد .اما كاري بهداشتي است
و از گس��ترش بيماري جلوگيري
ميكند.

 دست ندهيد.

انتقال و ويروسها
و ميكروبهاست.
از طري��ق مال��ش
چش��م ،ده��ان و
بين��ي ميكروبها
به راحت��ي قادرند
وارد ب��دن ش��وند
ممكن اس��ت شما
اصال متوج��ه اين
كار نباش��يد ام��ا
اگر اين ع��ادت را
داريد بيشتر مراقب

 بعد از تعويض پوشك بچه و
لباسهاي زير كودك خود حتما
دستهايتان را بشوييد.

البته اين كاري اس��ت كه هميشه
باي��د انجام دهيد ام��ا از زماني كه
آنفلوآنزاي نوع  Aشايع شده است
كودكاني كه بهر مهد ميروند هم
در معرض خطر هستند .از آنجايي
كه اين بيماري ممكن است سبب
اسهال ،تهوع و استفراغ و ناراحتي
گوارش��ي هم ش��ود افراد مراقب
ك��ودكان در مهدها و در مدرس��ه
حتما بايد مراقب باش��ند كه بعد
از تعوي��ض لباس و پوش��ك حتما
دستهايشان را بشويند.

ب��راي محافظ��ت خ��ود از انتقال
ميكروبهاي ديگران از دست دادن
بعد از س�لام و احواپرسي اجتناب
كنيد .سر خود را تكان دهيد
و يا براي ابراز احساس��ات به
دوس��تان و اطرافيان لبخند سويا ،سالحي موثر براي
بزنيد .اگر حتما بايد دس��ت
بدهيدن بعد از دست دادن مقابله با سرطان روده
دستهايتان را بشوييد.
به گفته دانشمندان آمريكايي ،دانه سويا
براي مقابله با بيماري سرطان روده مفيد
است.
 از صفحه كليد و موس
اين دانش��مندان ادعا كردهان��د كه گروه
ديگران استفاده نكنيد.
حدالمقدور س��عي كنيد از جديدي از مواد كه در دانه سويا شناسايي
وسايل ش��خصي در محيط شدهاند در پيشگيري از اين سرطان و يا
كار اس��تفاده كني��د و اگر حتي در درمان آن موثر است.
مجبوريد از وسايل مشترك دكتر جولي صبا ،پژوهش��گر و متخصص
در مح��ل كارتان اس��تفاده انستيتو تحقيقاتي اوكلند در بيمارستان
كنيد قبل از خوردن غذا و يا اطفال كاليفرنيا در اين باره اظهار داشت:
ميانوعده و نوشيدني حتما اينموادمولكولهايليپيدطبيعيموسوم
دس��تهايتان را با آبولرم به «الفين گادين»ها هستند كه ميتوانند
و صابون بش��وييد .جرمها و عامل موث��ر در اين گياه ب��راي كمك به
ميكروبها ميتوانند حتي پيشگيري در برابر سرطان روده باشند.
س��اعتها روي اين وسايل ش��رح اين يافت��ه در مجل��ه «تحقيقات
بمانند و سبب انتقال بيماري سرطان» منتشر شده است.
در اين پژوهش روي مگس ميوه انجام شد،
به ما شوند.
سعي كنيد وس��ايل خود را محققان دريافتند كه افزايش سطح اين
با ديگران به طور ش��ريكي ليپيدها در واقع مرگ سلولهاي جهش
اس��تفاده نكنيد .ميتوانيد يافته را در مگس ميوه ترغيب ميكنند.
براي جلوگيري از انتقال اين دكت��ر صب��ا ميگوي��د :مرگ س��لولي
آلودگيها هر از گاهي با الكل پديدهايس��ت كه ب��دن از آن ب��راي دفع
وسايل كامپيوتر خود را تميز سلولهايناسالممانندسلولهايسرطاني
استفادهميكند.
كنيد.
وي تصري��ح كرد :اين يافته بس��يار حائز
ني و اهميت اس��ت ،چون ب��ه محققان كمك
 هرگز به چشمها ،ب 
ميكند كه با درك س��اختار و متابوليسم
دهانتان دست مناليد.
لم��س ك��ردن ص��ورت و اين ليپيدها داروهاي جديدي براي درمان
چش��مها و بين��ي ب��ه طور سرطان روده توليد كنند .
مك��رر راه س��ادهاي ب��راي

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

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

نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

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

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

)Tel.: (514
996-2725

اسرتس و بيخوابي،
ميگرن ميآورد

ايرج خسرونيا رئيس انجمن متخصصان داخلي گفت:
ميگرن به دليل انقباض و انبس��اط عروق خوني در
رگهاي سر به وجود ميآيد و استرسهاي روحي و
بيخوابي ميتواند  ،باعث سردردهاي ميگرنيشود.
وی افزود :ميگرن يكي از شايعترين علل سردرد است.
سردرد ميگرني س��ردردي است ،دورهاي ،ضرباندار
همراه با رنگ پريدگي  ،تهوع و اس��تفراغ كه از  4تا
چند روز ممكن است ،به طول انجامد.
هنوز پس از س��الها تحقيق علت ايجاد اين سردرد
مشخص نشده اس��ت .اين بيماري در زنان شايعتر
است ،ولي ميتوان گفت به دليل انقباض و انبساط
عروق خوني كه ممكن است در رگهاي سر به وجود
آيد ،بيخوابي و استرسهاي روحي ميتواند ،باعث
بروز ميگرن شود.
ميگرن س��ردردي اس��ت دورهاي با زمين��ه ارثي و
خانوادگي كه در كودكي ،نوجواني يا اوايل بزرگسالي
آغاز ميشود ولي پيدايش نشانههاي آن ،در سنين
نوجواني است.
وي گفت :پيشگيري از ميگرن با داروها و توصيههاي
غيردارويي امكانپذير است .ميگرن يك بيماري شايع
به حساب ميآيد و اكثراً افرادي كه به ميگرن مبتال
هس��تند ،دچار حم�لات مكرر س��ردرد براي مدت
چندين سال هستند.

استامينوفنكدئني؛
پرمصرفرتين داروي
ايران

وزارت بهداش��ت ايران اعالم كرد قرص استامينوفن
كدئين ،پر فروش ترين داروي اين كشور است.
ابراهيم شيباني ،معاون غذا و داروي وزارت بهداشت
گفت قرص هاي آدلت كلد و آموكسي سيلين در رده
هاي بعدي قرار دارند.
اين در حاليس��ت كه مسئوالن امور دارويي در ايران
تا كنون بارها داروخانه ها را از فروش بدون نس��خه
اس��تامينوفن كدئين و ساير داروهايي كه مانند اين
قرص ،حاوي مواد مخدر هستند منع كرده اند.
آقاي شيباني در گفتگو با خبرگزاري مهر اعالم كرد
كه  97درص��د از داروهاي مصرفي ايران ،داخل اين
كشور توليد مي شود و تنها سه درصد از اين داروها
از خارج وارد مي شوند.
ب��ه گفته اين مقام وزارت بهداش��ت اي��ران ،قبل از
انقالب 75 ،درصد داروهاي مصرفي از خارج وارد مي
شده است.
كارشناسانمعتقدنداستامينوفن كدئينبايدبا تجويز
پزش��ك مصرف ش��ود چون مصرف مداوم آن مانند
داروهاي ديگر عوارض سوء زيادي بر بدن دارد.
علي صفا كارش��ناس معاونت غ��ذا و داروي وزارت
بهداشت پيش��تر گفته بود ،مصرف زياد اين دارو با
توجه به كدئين آن ،موجب اعتياد ميشود و معتادان
گاهي اوقات در روز 20عدد آن را يكجا مي خورند.
آقاي صفا با بيان اينكه مصرف استامينوفن كدئين
براي افرادي كه ممكن است هنگام سردرد و يا تب از
آن استفاده كنند ،موجب اعتياد نميشود ،گفت در
اين مواقع هم دارو بايد با تجويز پزشك مصرف شود.
به گفته علي صفا ميزان مواد مخدر اين دارو در بازار
اي��ران از 20ميلي گرم به 10ميلي گرم كاهش پيدا
كرده ،و قرار است اين ميزان هم به كمتر از 10ميلي
گرم برس��د تا عوارض كمتري ب��راي مصرفكننده
داشته باشد .

تاثير اكسيژندرماني در
تسكني درد

محققانانگليسيبهتازگيدريافتنداكسيژنباجريان
زياد در درمان سردردهاي خوشهاي موثر است.
افرادي كه دچار س��ردردهاي خوش��هاي ميشوند
ممكن اس��ت روزانه  8بار و حداق��ل هفتهها دچار
س��ردرد شوند .درمانهاي اخير شامل تزريق برخي
داروهاس��ت اما اس��تفاده زياد از اين داروها به دليل
عوارض جانبي زياد توصيه نميشود .دادن اكسيژن
با فشار زياد براي درمان سردردهاي خوشهاي بسيار
مناس��ب است اما به طور محدود بايد استفاده شود.
اين بررس��يها روي بيش از  76فرد بزرگسال مبتال
به س��ردرد كه به طور متوسط  18تا  70سال سن
داشتند انجام شد .نتايج مشخص كرد  78درصد از
بيماراني كه  15دقيقه اكسيژن با فشار زياد دريافت
كرده بودند دردشان كاهش پيدا كرد.در اين بررسيها
هيچ عارضه جانبي بعد از درمان با اكسيژن فشار باال
ديده نشد .اما محققان معتقدند مطالعات بيشتري
بايد در اين زمينه و براي درمان س��ردرد خوش��هاي
حاد انجام شود.

ن که

برا
یای
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فارسی

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی

>> به ترتیب حروف الفبا

سگ درحضور به از برادر دور !
سگ در خانه صاحبش شیره !
سگ داد و سگ توله گرفت !
سگ دستش نمیشه داد كه اخته كنه !
سگ را كه چاق كنند هار میشه !
سگ زرد برادر شغاله !
سگست آنكه با سگ رود در جوال !
سگ سفید ضرر پنبه فروشه !
سگ سیر دنبال كسی نمیره !
سگش بهتر از خودشه !
سگ كه چاق سد گوشتش خوراكی نمیشه !
سگ گر و قالده زر ؟!
سگ ماده در النه ،شیر است !
سگ نازی آباده ،نه خودی میشناسه نه غریبه !
سگ نمك شناس به از آدم ناسپاس !
سگی به بامی جسته گردش به ما نشسه !
سگی كه برای خودش پشم نمیكند برای دیگران
كشك نخواهد كرد !
سگی كه پارس كنه  ،نمیگیره !
سالم روستائی بی طمع نیست !
سنده را انبر دم دماغش نمیشه برد !
سنگ به در بسته میخوره !
سنگ بزرگ عالمت نزدنه !
سنگ بنداز بغلت واشه !
سنگ خاله قورباغه را گرو می كشه!
سنگ كوچك سر بزرگ را می شكنه!
سنگ مفت ،گنجشك مفت !
سنگی را كه نتوان برداشت باید بوسد و گذاشت
!سواره از پیاده خبر نداره ،سیر از گرسنه !
سودا ،به رضا ،خویشی بخوشی .
سودا چنان خوشست كه یكجا كند كسی !
دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم (قصاب كاشانی)
سودا گر پنیر از شیشه میخوره !
سودای نقد بوی مشك میده !
سوراخ دعا را گم كرده !
سوزن ،همه را میپوشونه اما خودش لخته !
سوسكه از دیوار باال میرفت مادرش میگفت  :قربون
دست و پای بلوریت !
سهره (سیره) رنگ كرده را جای بلبل میفروشه !
سیب سرخ برای دست چالق خوبه ؟!
سیب مرا خوردی تا قیامت ابریشم پس بده !
سیبی كه باال میره تا پائین بیاد هزار چرخ میخوره !
سیبی كه سهیلش نزند رنگ ندارد !
تعلیم معلم بكسی ننگ ندارد!
سیلی نقد به از حلوای نسیه !
صابونش به جامه ما خورده !
صبر كوتاه خدا سی ساله !
صداش صبح در میاد !
صد پتك زرگر ،یك پتك آهنگر !
صد تا گنجشك با زاق و زوقش نیم منه !
صد تا چاقو بسازه ،یكیش دسته نداره !
صد تومن میدم كه بچه ام یكشب
بیروننخوابه
وقتی خوابید  ،چه یكشب چه
هزار شب !
صد رحمت به كفن دزد اولی !
صد س�ال گدائ�ی میكنه هنوز
شب جمعه را نمیدونه !
صد سر را كاله است و صد كور
را عصا !
صد من پرقو یكمشت نیست !
صد من گوش�ت ش�كار به یك
چس تازی نمیارزه !
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بهداشت و خانواده...
ديابت يكي از بيماري هاي رايج و رو
به رشد دنياي مدرن امروزي است كه
بيشتر ناشي از تغيير سبك زندگي و
نوع تغذيه افرادي مي باشد .هم اكنون
تعداد قابل توجهي از افراد مبتال به
ديابت هستند و تعداد بيشماري نيز
در زم��ره افراد پيش ديابتي قرار مي
گيرن��د .اين گروه از جمل��ه افرادي
هس��تند كه سطح قند خون آنها به
گونه است كه در  10سال آينده ابتال
به ديابت آن ها را مسلم و قطعي مي
كند و بدتر از آن اين است كه اغلب
اين گروه از افراد از خطري كه آنها را
تهديد مي كند اطالع ندارند و افرادي
هم كه از اين موضوع مطلع هستند
هيچ تالشي براي دوري از اين تهديد
نمي كنند.
فعالي��ت هايي مثل كاه��ش وزن،
پيروي از رژيم غذايي موثر و تمرينات
بدن��ي موث��ر در پيش��گيري از اين
بيماري نقش بسيار موثري ايفا مي
كند .از جمله فعاليت هاي موثر ديگر
در پيشگيري از اين بيماري مزمن و
دردسر ساز عبارتند از:
 )1 اولني قدم موثر براي
شما كاهش وزن است.

شايد باور نكنيد ولي اين اساسي ترين
اقدامي اس��ت كه مي توان به جرات
گفت احتمال ابتال به ديابت را تا %70
كاه��ش خواه��د داد .البته فراموش
نكني��د كه اين اقدام ني��از به برنامه
ريزي كامال حساب شده و محتاطانه
دارد .مهم ترين نكته در برداشتن اين
گام رعايت اعتدال اس��ت .متاسفانه

زماني كه صحب��ت از كاهش وزن و
رژيم غذايي مي شود اصال احساس
خوشايندي به سراغ آدم ها نمي آيد
و اين تنها به خاطر تصوري است كه
از اين اقدام دارند .ش��ايد گمان مي
كنند كه نوبت آن اس��ت كه خود را
در برهوت و قحط سالي اسير كنند .
در حالي كه اين اصال درست نيست.
بهترين و موثرترين روش رعايت رژيم
غذايي صحيح و ورزش مرتب است.
دير نشده بهتر است از همين امروز
اقدام كنيد .مشورت با يك متخصص
رژيم غذايي و تغذيه مي تواند كمك
موثري در اين زمينه باشد.
 )2 استفاده از سركه در
ساالد و يا هر نوع پيش غذا:

مطالعات نشان مي دهد كه مصرف
 2قاش��ق غذاخوري س��ركه قبل از
صرف يك وعده غذايي سنگين و پر
كربوهيدارت مي تواند در كنترل قند
خون موثر باش��د .زيرا اسيد استيك
موجود در س��ركه باع��ث غير فعال
ش��دن آنزيم هاي موث��ر در تجزيه
نشاسته و قند مي شود و به عبارتي
هضم كربوهيدارت را كند مي كند .و
اين درست عملكردي مشابه داروهاي
ديابت است.



كنيد!

 )3كليد ماشني را گم

بله درس��ت خوانديد .محض رضاي
خدا هم كه شده يه كم از اين عادت
دس��ت برداريد .يه كم برنامه ريزي
شده تر از خواب بيدار شويد تا مجبور
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راهكارموثربرايتضمني سالمتي مشا در مقابلديابت
نش��ويد به پ��دال گاز
ماشين فش��ار آوريد.
حتي م��ي توانيد با يك
پي��اده روي ل��ذت بخش
نه تنها س�لامتي طوالني
م��دت خ��ود را رغم بزنيد
بلكه كمك موثري به محيط
زيست  ،ترافيك شهري و  ..بكنيد .اين
ها اقدام كوچكي نيست .تمرين بدني
موثر و  35دقيقه در روز احتمال ابتال
به ديابت را تا  % 80كاهش مي دهد.
اين تاثير مثبت حتي علي رقم عدم
كاهش وزن نيز مشاهده شده است.
 )4 با غالت و حبوبات
بيشتر مانوس باشيد.

غالت غني شده در كاهش احتمال
ابتال به سرطان سينه  ،ديابت نوع ، 2
فشار خون و سكته بسيار موثر است.

 )5 مصرف قهوه را جزء
عادات خوب تصور كنيد.

مطالعات نشان مي دهد كه مصرف 6
فنجان قهوه در روز مي تواند احتمال
ابتال به ديابت نوع  2را كاهش دهد.
تصور مي شود كه كافئين موجود در
نوش��يدني ها از جمله قهوه ،چاي و
كاكائو باعث افزايش متابوليسم مي
ش��ود .و قهوه به عن��وان غني ترين
منبع كافئين حاوي پتاسيم ،منيزيم
و آنتي اكسيدان هاي مفيد ديگري
اس��ت كه به جذب گلوكز توس��ط
سلول ها كمك مي كند.



 )6نفرین بر فست فود

اگر تا حاال ش��ك داشتيد به
ش��ما اطمينان مي دهم كه
فس��ت فودها دشمن بالمنازع
سالمتي شماس��ت .امروزه اين
نوع مواد غذايي به خاطر سهولت
دستيابي و نوع طعم و مزه اي كه
دارند بسيار در بين مردم محبوبيت
يافته در حالي كه بزرگترين دشمن
آنها خواهد ب��ود .افرادي كه بيش از
دو مرتب��ه در هفته از فس��ت فودها
تغذي��ه مي كننددر مع��رض اضافه
وزن خواهند بود و احتمال مقاومت
به انسولين در آنها افزايش مي يابد.
اين دس��ته از مواد غذايي سرشار از
چربي هاي تران��س و كربوهيدرات
هاي تصفيه ش��ده مي باشدكه مي
توان��د احتمال ابتال ب��ه ديابت را دو
چندان كند.
 )7 با سبزيجات و ميوه
جات تازه بيشتر مانوس شويد.

در نظر داشته باشيد كه مصرف هر
روزه گوش��ت قرمز اصال نمي تواند
عادت س��المي به حساب ايد .و مي
توان با اطمين��ان گفت كه بهترين
جايگزين براي اين نوع ماده غذايي
سبزيجات و ميوه جات تازه خواهد
بود.
 )8 چاشني هاي مفيد را
فراموش نكنيد.

دارچي��ن در كاهش قند خون نقش
اساس��ي دارد .تركيب��ات موجود در
اين چاش��ني معطر باع��ث تحريك
رس��پتورهاي انس��ولين مي ش��ود.

كلسترول و تري گليسيرين خون را
كاهش مي دهد.
 )9 استرس را از وجود
خود بزداييد.

يكي از بدتري��ن ارمغان اين دنياي
م��درن و ب��ه ظاهر مرف��ه  ،افزايش
اس��ترس و اضط��راب در زندگي و
وجود افراد است .امروزه استرس جزء
جدايي ناپذير زندگي ش��ده است و
بزرگترين دشمن سالمتي شناخته
شده است.استرس مزمن قند خون
را افزايش مي ده��د .ضربان قلب را
سريع كرده و تنفس را با شتاب همراه
اين
م��ي كند و ب��ه تعاقب
وضعي��ت قند خون
هم باال مي رود .با
تماماينتوصيفات
ب��د نيس��ت كه
س��اعاتي در روز
را ه��م خال��ي از
اين دش��من خفته
زندگي كنيد .به فكر
خود و ارامش خود
باشيد .آرامش نيز
در قناعت و ساده
زيس��تي نهفت��ه
است.
)10 
به كيفيت
خواب و
استراحت خود
بها دهيد.

اس��تراحت

ساعته در شب بدون وقفه الزم است
تا س�لامتي ش��ما را از همه لحاظ
تضمين كند .عدم اس��تراحت كافي
و يا برعكس زي��اده روي در اين امر
عملكرد هورمون هاي كنترل قند را
تحت تاثير قرار مي دهد.



 )12 اجنام آزمايش خون را
فراموش نكنيد.

يك آزمايش ساده خون مي تواند شما
را از كيفيت سالمتي خود اگاه
كند .اين مي تواند در اقدام
به موقع براي هر نوع
پيشگيريبسيار
موثر باشد .قند
خ��ون  100تا
 125ميلي گرم
در ميل��ي ليتر به
معناي احتمال بروز
دياب��ت در آينده اي
نزديك است .

8
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>> حل جدولها در همین شماره :لطفا ورق بزنید:

MOVING
کلیهامورحملونقل
 در مونتریال 
به بهای مناسب
سرویس عالی

(514) 704-7358
saeedapr-june09

 )11معاشرت کنید!

ش��ايد باور كردني نباشد اما زندگي
اجتماعي و عدم انزواطلبي نيز در اين
امر موثر اس��ت .زناني كه به تنهايي
زندگي مي كنند بيش��تر در معرض
ابتال به ديابت خواهند بود .انزواطلبي
منجر به بروز عادت هاي غلطي مي
شود كه براي سالمتي مضر خواهد
بود ،گرايش به سيگار و الكل از جمله
عوارض اين تنهايي ناخواس��ته و يا
خواسته است.
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شادباشسالنومیالدی

(کبک)

«پایورزشکار»

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

Pied d'athlete

بیماری پای ورزشکار یک عفونت
قارچی است که معموالً پوست الی
انگشتان پا به آن مبتال می شود.و علت
نامیدن آن به عفونت پای ورزش��کار
این است که ورزشکاران مرتباً به آن
دچار می شوند .به علت این که داخل
کفش ها محلی اس��ت ایده ال برای
رش��د قارچ ها چون تاریک ،گرم ،و
مرطوب اس��ت به همین دلیل پا ها
عضوی هستند که بیشتر در معرض
عفونت قارچ��ی قرار می گیرند .این
عفونت می تواند به زیر بغل ،کشاله
ران و کف دس��ت (بر اث��ر تماس با
عفونت پا) و به ندرت به نقاط دیگر
بدن نیز سرایت کند .بیشتر افراد بر
اثر پا برهنه راه رفتن در یک محیط
مرطوب عمومی مثل محل تعویض
لباس در یک باش��گاه ورزشی ،ولی
هیچ الزم نیس��ت ورزشکار بود و یا
به محیط ورزشی رفت تا به بیماری
آلوده شد.

علت:

 قارچ های عام��ل بیماری پای
ورزشکار و دیگر عفونت های قارچی
پوس��ت از فامیل «درماتوفیت ها»
هستند که میکروسکپی می باشند و
از سلول های مرده پوست ،مو و ناخن
تغذیه می کنند .در اکثر مواقع یکی
از دو نوع  Trichcophton rubrunو
یا Trichophyton mentagrophyts
 prevalenceهستند.
پای ورزش��کار یک عفونت ش��ایع
اس��ت که درمان آن ساده نیست در
امریکای ش��مالی  10ت��ا  15درصد
مردم حداقل یک بار در عمرشان به
آن آلوده می ش��وند و بندرت قبل از
بلوغ دیده می شود .بازگشت بیماری،
اگر دقت کافی و درمان بطور کامل
انجام نشود ،بسیار دیده می شود.
(یعنی پس از خوب ش��دن ظاهری
بای��د حدود دو تا س��ه هفته درمان
محلی را ادامه داد).
امکان تولید مشکالت دیگر سالمتی
سلولیتمیکربی
Cellulite bacterienne
مشکلی است که بیش از همه باعث
نگرانی می شود .زیرا خطرناک است
و ی��ک ن��وع عفونت پوس��تی بر اثر
میکرب هاست .و پای ورزشکار یکی
از علل اصلی این بیماری به ش��مار
م��ی رود در حقیقت عفونت قارچی
راه را برای عفونت های میکربی زیر
پوس��ت باز می کند میکرب هائی از
قبیل استرپتوکوک Streptocoque

و یا استافیلوکوک Staphylocoque
می باشند .این عفونت تولید قرمزی
پوست می کند که اول پا و به تدریج
به مچ پا و ساق پا ادامه پیدا می کند
و همراه با تب و لرز می باشد.
س��لولیت باکترین می تواند خیلی
خطرناک باش��د و در ص��ورت دیده
شدن این عوارض باید هر چه زودتر
با پزشک تماس گرفته شود.

 عفونت قارچی ناخن
عفونت قارچی پوس��ت با گذش��ت
زمان به ناخن پا رس��یده و آن ها را
آلوده کرده باعث می شود که درمان
پیچیده تر شود.
Cloque 
وزیکول های کوچکی هستند که پر
از مایع می باشند «جوش مانند» و
علت بوجود آمدن آن ها یک عکس
العمل حساسیتی (آلرژیک) نسبت به
قارچ هاست.
 زخم ها
یک مرحله پیشرفته تر عفونت می
باشد که می تواند همراه عفونت های
دیگر میکربی بش��ود .قارچ هائی که
تولید بیماری پای ورزشکار می کنند
نوعی آنتی بیوتیک تولید می نمایند
که باکتری های بی ضرر را از بین می
برند ،ولی اجازه می دهند که باکتری
های خطرناک وارد ش��وند و آن ها
هستند که به پوست حمله می کنند
و تولید زخم های دردناک می کنند
که ترشح هم دارند.

نشانه ها
پوست بین انگشتان پوسته پوسته
شده و تحلیل می رود.
پوسته های سفید رنگ به تدریج که
عفونت پیشرفت می کند ،بیشتر می
شوند
خارش

قرمزی پوست و احساس سوزش در
ناحیه عفونی
بوئی ناراحت کننده از پا متصاعد
می شود.

یادآوری

بیش��تر افراد مبتال ،نم��ی دانند که
آلودگی قارچی دارند چون هیچ گونه
عالئم از قبیل خارش و یا احس��اس
ناراحتی در پا ندارند ولی اگر پوست
الی انگشتان را معاینه کنند ،بیماری
را می بینند.

چه کسانی آمادگی بیشتر
برای آلوده شدن دارند؟

کس��انی ک��ه پاه��ای آن ها
ب��ه ش��دت ع��رق م��ی کند
()Hyperhidrose
افراد مبتال به مرض قند

اشخاصی که سیستم دفاعی آن ها
ضعیف شده و نمی توانند براحتی با
عفونت مقابله کند مانند دیابتیک ها،
کسانی که حامل ویروس ایدز ))HIV
هستند و افرادی که به بیماری های
مزمن و خطرناک مانند سرطان مبتال
هستند.
عوامل کمک کننده به آلودگی

 عدم رعایت نظافت پاها
پا برهنه راه رفتن در مناطقی که کف
زمین مرطوب اس��ت ،مانند باشگاه
های ورزشی ،رخت کن ها ،استخرها
و دوش های عمومی
 پوش��یدن کفش ه��ای تنگ و
جوراب های پالستیکی و نایلونی که
تولید یک محیط مرطوب می کنند.

پیشگیری

چکار کنی�م که به بیماری آلوده
نشویم؟
پیش��گیری از بیماری پای ورزشکار
بسیار مشکل اس��ت به عالوه بسیار
کس��انی که یک بار مبتال ش��ده اند
چند ماه بعد دوباره دچار می شوند
برایپیشگیریومخصوصاًپیشگیری
از بازگش��ت بیم��اری باید ش��رایط
بهداشتی زیر و همچنین دستورات
درمانی را به دقت اجرا نمود
دس��تورات درمان��ی را هرچن��د که
طوالنی هستند تا آخر درمان ادامه
دهید .حتا اگر عالئم بیماری کام ً
ال از
بین رفته باشند ،چون قارچ ها حاضر
هس��تند و در اولین فرصت خود را
نشان خواهند داد.
 رعای��ت کامل بهداش��ت بدن
بهترین وسیله پیشگیری از بیماری
پای ورزشکار است .پاها را باید تمیز و
خشک نگاه داشت.
 پس از خروج از حمام یا استخر
پاها والی انگش��تان را با یک حوله
خوب خشک کنید.
توجه داش��ته باش��ید ک��ه از حوله
شخص دیگری استفاده نکنید .زیرا
حول��ه آلوده می توان��د نفر بعدی را
آلوده کند.
 هن��گام راه رفتن در محیط
ه��ای مرط��وب عموم��ی ،مانند
محل تعویض لباس و دوش های
عموم��ی و اس��تخرهای همگانی
حتم��اً از س��ندل و دمپائی پالژ
استفادهکنید.

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

 از جوراب های کتانی (پنبه ای)
و یا پشمی استفاده کنید.
اگر پاهایت��ان زیاد ع��رق می کند،
ج��وراب ه��ا را در ط��ول روز عوض
کنید .غده های تولید عرق در پا که
حدود دویست و پنجاه هزار هستند
می توانند حدود یک فنجان (250
میلی لیتر) عرق ترش��ح کنند .باید
دانست که درمان های مختلفی برای
کم کردن فعالیت آن ها وجود دارد،
مانند داروهائی که پزشک شما می
تواند تجویز کند و یا داروئی که بدون
نسخه پزشک می شود تهیه کرد به
شما پیشنهاد کند.
 از کفش های ورزشی که پا می
تواند در آن ها به راحتی تنفس کند
استفادهنمائید
 در ص��ورت ل��زوم به پاها پودر
بزنی��د از پ��ودر تالک ی��ا پودرهای
داروئی ضد قارچ مانند Gold bond
و  Desenexکه رطوبت را جذب می
کنند استفاده کنید.
 در صورت امکان از یک کفش دو
روز پشت سر هم استفاده نکنید و اگر
می توانید کفی آن را بیرون بیاورید و
بگذارید خشک شود و پشت و روی
آن را پودر ضد قارچ بزنید.
 بع��د از درمان در ص��ورت لزوم
دوب��ار در هفته بر روی پا و ناخن ها
کرم ضد قارچ بمالید تا از زیاد شدن
قارچ ها و حمله جدید آن ها در امان
بمانید.
 از نگهداری و استفاده از کفش
هائی ک��ه عمر خ��ود را ک��رده اند
خودداری کنید

 آفتاب گرفتن برای
پاها مفید است و کمک
م��ی کن��د که خش��ک
بمانند.

فرا رسیدن سال  2010میالدی را به کلیه
هموطن�ان عزیز مخصوص� ًا خوانندگان
پیون�د تبری�ک ع�رض نم�وده ،آرزوی
بهتری�ن ه�ا را برایش�ان دارم .ضمن ًا از
فرصت استفاده نموده دریافت لوح تقدیر
و جایزه برای پیوند را به آقای رحیمیان
و همکاران و همچنین چاپ پنج جلد از
آثار دانش�مند فرزانه ایرانی دکتر پرویز
قدیریان که اس�تادی در سطح جهانی
هستند ،را به ایشان تبریک می گویم و
البته قب ً
ال هم کتب بس�یار نفیسی چون
اپیدمی پنهان و س�رطان به قلم ایشان
چاپ ومنتش�ر ش�ده و در اختیار مردم
قرار گرفته است.مقاالت علمی این استاد
بزرگوار هم در دنیای دانش کم نظیر است
و نیاز به معرفی بنده ندارد.
مقوالت�ی از قبیل دریافت ل�وح افتخار
از دس�ت نخس�ت وزیر کانادا برای یک
نشریه فارس�ی زبان در غربت و جایگاه
واالی علمی دکتر قدیریان در سطح بین
المللی ب�رای ما ایرانی�ان افتخار بزرگی
است و اینجانب بدینوسیله سپاسگزاری
خود را به این دو بزرگوار و سایر ایرانیانی
که هر یک به نوبه خود و به نوعی سهمی
در پیشرفت جامعه و فرهنگ و کسب نام
نیک برای میهنمان ایران را دارند تقدیم
می کنم
عطا انصاری

 و باالخ��ره مواظب
پاهایتان باش��ید و توجه
داشته باشید آیا تغییری
در رنگ پوس��ت و ناخن و فرم پاها
ایجاد شده است؟

درمان داروئی

اگر عفونت خیلی مهم نیس��ت ،می
توانید خوددرمانی کنید.
و اگ��ر درمان موثر نبود و وضع بدتر
ش��د حتماً با پزش��ک یا متخصص
پ��ا مش��ورت کنید و البته ش��رایط
بهداشتی ش��رح داده شده در باال را
هم رعایت کنید.
در ص��ورت ع��دم ش��دت عفون��ت
داروه��ای ضد قارچ بدون احتیاج به
نسخه پزشک را می توانید از داروخانه
تهیهکنید.
آن ه��ا ان��واع مختلف دارن��د پودر،
آئروس��ل ،لوس��یون و ...ک��ه دارای
ترکیبات��ی مانن��د Clorimazole
 )(Lotriminو ی��ا Ketoconazole
 )(Nizoralو ی��ا Tolanftale
)(Desenex , Tinactin
هستند و مسئول داروخانه می تواند
در صورت لزوم به شما کمک کند.
مدت درمان  2تا  4هفته است بسیار
مهم اس��ت که دارو برای مدتی که
برایش نوشته شده مصرف شود حتا
اگ��ر ظاهراً بیماری برطرف ش��ده و
عالئمی وجود نداشته باشد.
ای��ن داروه��ا معم��والً در  70تا 80
درصد موارد مفید واقع می ش��وند و
اگر بیماری بازگش��ت ،باید با همان

دارو مدت درمان را دو برابر کرد .باید
مسائل بهداشتی پا را که قب ً
ال توضیح
داده شد به دقت رعایت کرد و در غیر
این صورت شانس بازگشت بیماری
بسیار خواهد بود.
اگر مص��رف داروها مرتب و به موقع
و بهداش��ت پاها به طور جدی انجام
و بیماری بهبود پیدا نکرد ،با پزشک
تماس بگیرید تا داروهای ضد قارچ
دیگری از راه دهان پیش��نهاد کند،
مانند  Itraconazoleبرای مدت 14
روز و ی��ا Fluconazoleبرای مدت
 4ت��ا  6هفته و ی��ا Terbinatineبه
م��دت  14روز  .بعض��ی از داروهای
ضد قارچ ممکن اس��ت تولید اثرات
ثانویه نامطلوب مهم ،مانند مشکالت
روده ای ،عک��س العم��ل آلرژیک و
غیره بکنند که باید قبل از مصرف با
پزشک مشورت شود.
اگر یک عامل عفونی میکربی بر اثر
زخم بین انگشتان همراه تورم و تب
اضافه ش��ده باید عفونت میکربی با
آنتی بیوتیک قبل از عفونت قارچی
درمان شود.
تجربه شخصی من ،درمان با روغن
های طبی شامل روغن Melaleuca
و روغ��ن های دیگر را بس��یار مفید
نشان داده است و اثرات نامطلوب هم
ندارند.
همیشه شاد و همیشه خوش باشید
--------------------

گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران درباره
وضع بهائیان منتشر شد

مرکز اسناد حقوق بشر ایران حکومت
این کشور را به جنایت علیه بشریت
در برخ��ورد با جامع��ه بهائیان این
کشور متهم کرده است.
این مرکز در تازه ترین گزارش خود
از وض��ع بهائیان ای��ران اعالم کرد
حکومت ای��ن کش��ور در پی پاک
ک��ردن آثار دین بهایی در جامعه به
وس��یله بازداشت پیروان این دین از
شرکت در امور اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی است.
مرک��ز اس��ناد حق��وق بش��ر ایران
موسسه ای غیرانتفاعی و مستقر در
آمریکاست.
گزارش جدید مرکز اسناد حقوق بشر
ایران ،در ادامه دو گزارش پیش��ین
که "دیانتی ممن��وع :آزار و تعقیب
بهاییان ایران" و "جامعهای در تنگنا:
شرح مشقات بهاییان شیراز" عنوان
داشتند ،منتشر می شود.
گزارش این مرکز که "جنایت علیه

بش��ریت؛ حمله جمهوری اسالمی
ب��ه بهائی��ان" ن��ام دارد ،م��واردی
از "دس��تگیری ه��ای غیرقانون��ی،
بازداش��تهای طوالنی و ش��کنجه"
پیروان و رهبران این دین در ایران را
فهرست کرده است.
بر اساس این گزارش حکومت ایران
از سال " ۱۳۵۷عملیاتی عمدی" را
با هدف "خفه کردن و پاک کردن"
تمام آثار این دین به اجرا گذاش��ته
است.
بر این اس��اس ،در فاصله سال های
 ۱۳۵۷ت��ا  ۲۰۷ ،۱۳۶۵بهای��ی در
ایران به جرم پی��روی از این دین و
بدون رعایت تشریفات قانونی اعدام
شده اند.
_____________________
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
یکموسسهغیرانتفاعی
مستقر در آمریکاست
________________

مرکز اس��ناد حقوق بشر ایران علت
متهم ک��ردن حکومت این کش��ور
به ارتکاب جنایت علیه بش��ریت را
هدف قرار گرفت��ن غیرنظامی ها و
نقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی
و سیاس��ی ،حق��وق عرفی و حقوق
جنایی بینالمللی عنوان می کند.
دولت ایران اتهام نقض حقوق بشر در
این کشور را رد می کند.
مرکزاسنادحقوقبشرایرانهمچنین
خواستار محاکمه جمهوری اسالمی
و افراد صادر کننده دستور تعقیب و
آزار بهائیان در ایران به وسیله جامعه
بین المللی شده است.
مرکز اس��ناد حقوق بش��ر ایران در
اواخ��ر س��ال  ۲۰۰۴ب��ا کمک یک
میلی��ون دالری وزارت امور خارجه
آمریکا تاسیس شد.
وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرده
است در سال جدید کمک مالی در
اختیار این مرکز قرار نخواهد داد.
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

دوامی که باصراحتاش
خیابانها را تسخری کرد
تأثیر جنبش
زنان بر جنبش
آزادیخواهانهی
مردم ایران،
در گفتوگو با
پروین اردالن،
مهرانگیزکار،
اهله امانی

پانتهآبهرامی
تظاه��رات اخیر ۱۳
آبان را ش��اید بتوان
نقط��هی عطف��ی
در خش��ونتهای
نیروهای انتظامی در
مورد زنان دانس��ت.
نه تنه��ا پیکر زنان و
دخت��ران جوانی که
مورد ضرب و ش��تم
با باتوم قرار گرفتند،
بلک��ه تصاوی��ری
ک��ه از س��وی مردم
فرس��تاده ش��د ،به
خوبی نشاندهندهی
تغییر و روند افزایشی
برخ��ورد خش��ن
حاکمیت نسبت به
حرکت زنان بود.
برای بررس��ی چرای
آن باید در یک روند
تاریخی این جنبش
را م��ورد کن��کاش
ق��رار داد .در ای��ن
مطلب تالش دارم که
به تأثیر جنبش زن��ان در جنبش
آزادیخواهی مردم ایران پرداخته
و برخی از تجربیات این جنبش را
پررنگتر کنم.
در کش��ورهای دیکتات��وری ب��ه
خاطر نبود اح��زاب و در نبود یک
مبارزهی سیاس��ی برای مطالبات
اقش��ار و گروهه��ای مختل��ف این
نقش ناخواس��ته ب��ه جنبشهای
اجتماعی مثل جنبش زنان ،جنبش
دانشجویی و جنبش کارگری واگذار
میشود.
جنب��ش زن��ان در ای��ران البت��ه
تاری��خ پرب��اری دارد ،ولی بهخاطر
محدودیتهای زمان��ی از برههی
پس از انق�لاب در محدودهی این
برنامهمیگنجد.
پ��س از انق�لاب  ۵۷و با لغو قانون
خان��واده و ش��عار «یا روس��ری یا
توسری» که همچنین ممنوعیت
زن��ان در برخی از عرصهها ازجمله
ش��غلهایی چون قض��اوت و  ...یا
سرکوبهای اولیه و سرانجام قوانین
تبعیضآمیز در حوزهی طالق و حق
حضان��ت از فرزندان عم ً
ال جنبش
زنان را در سرآش��یب مقاومت قرار
داد.
--------------------------

پروین اردالن

بهتدریج با سرکوبها تغییراتی رخ
میدهد ،ول��ی عم ً
ال این حرکتها
از حوزههای ف��ردی به حوزههای
جمعی کشیده شدند.
عمومیکردن مس��ائل زنان در هر
حوزهای که باش��د ،نیاز به ارتباط
رودررو و چه��ره به چهره با آدمها
دارد .ب��ه نظ��ر من جنب��ش زنان
در ای��ران بع��د از انق�لاب و بعد از
سرکوبهای تظاهرات
زن��ان در س��ال ،۵۷
توانس��ت تا ح��دودی
بازیابی خ��ودش را در
دو نس��ل بعدی شکل
بدهد.
ببینیدمث ً
المادرمقاطع
مختلف تجمعات زنان
را داشتیم در پارکهای
مختلف ،ابتدا برگزاری
مراسم گوناگون هشت
مارس را در حوزههای
عمومی و بعد مشخصاً
خیابانی شد.
یا تجمع��ات زنان در
سالهای  ۸۴و  ۸۵که
به خشونت و سرکوب
کشیده ش��د .بعد هم
که بهوض��وح کمپین
یک میلیون امضاء.
به نظ��ر من اتفاقی که
افتاد این بود که ما در
جنبش زنان بلوغی را
دیدیم که سعی کرد از
موقعیتهابرایخودش
امکان فعالیت بسازد و
فضا را در اختیار بگیرد.
بنابراین در این حرکت
م��دام توانس��ت حضور
خ��ودش را در ح��وزهی عموم��ی
افزایش دهد و ص��دای خودش را
در ح��وزهی عموم��ی باالتر ببرد و
این الگویی بود برای این که بتواند
حضور خیابانی زنان را در عرصهی
گستر دهتر ش��کل دهد .در نتیجه
جنبشهای��ی مثل جنب��ش زنان
به نظر من توانس��تند در درازمدت
تأثی��رات خودش��ان را در جامعه،
ادبی��ات و در حوزههای اجتماعی
بگذارند.
ب��ه هرح��ال از نظر تأثی��ری که
در ایج��اد گفتمانه��ای گوناگون
داش��ت ،بهویژه دست گذاشتن بر
خواستهای مدنی جامعه به نظر
من نقش مهمی داشت.
در م��ورد جنب��ش س��بز هم که
ترجیح میدهم اسمش را جنبش
دموکراس��یخواهی بگ��ذارم و نه
صرفاً جنبش سبز ،چراکه معتقدم
حرکتهای نوپا را بای��د مداوم در
حین پی��شروی نقد ه��م کرد تا
به ص��رف حرکتهای اصالحطلب
محدود نشود.
رنگ سبز جا افتاده در این جنبش
که میتواند نمادی باش��د از شکل
اعتراض مردم��ی ،میتواند داللتی
رنگارنگ داشته باشد ،این جنبش
در واقع از دل بس��تری برخاس��ته
ک��ه از دل آگاهیهای زمینهداری
برخاسته بود؛ این حرکت رخدادی
یکشبه نبود و ما تنها محصولاش
را میبینیم.
-----------------------------

>> روزنامهنگار و فعال جنبش
زن�ان ب�ر این ب�اور اس�ت که
س�رکوبهای اولی�ه جنب�ش
زن�ان را از حوزهه�ای فردی به
حوزهه�ای جمع�ی و عمومی
کشاند:

مهرانگیز کار

 اولین برخورد زنان که به صورتجمع��ی و خیل��ی گس��ترده بوده
است را در سال  ۵۷میبینیم .بعد

>> مهرانگی�ز کار حقوقدان
معتقد اس�ت که جنبش زنان
ب�رای جنب�ش آزادیخواه�ی

آغاز سال نوی میالدی را به همه شما
تبریک گفته ،سالی سرشار از سالمتی،
شادی و سربلندی مردم ایران در سایه
صلح وآرامش را آرزو می کنیم!

الهه امانی

>> از فعالین حقوق بشر و زنان،
مبارزه علیه خش�ونت را یکی
دیگر از دس�تاوردهای جنبش
زن�ان میدان�د و آن را در روند
یک جنب�ش اجتماعی جهانی
ارزیاب�ی میکند .عالوه برآن او
بر س�ازماندهی افقی به عنوان
یکی دیگر از تجربیات جنبش
زنان تأکید میکند:
 جنبش زنان در فرهنگس��ازیو اشاعهی فرهنگ مبارزهی بدون
خشونت نقش داشته است .مبارزه
برای این ک��ه افراد و ش��هروندان
بخواهند از موض��ع قدرت ،حقوق
خودشان را تقاضا کنند.
تنه��ا در ایران نیس��ت ،یک روند
جهان��ی هم هس��ت که ام��روزه
اعالمیهی جهانی حقوق بشر یا سند
نهایی کنفرانس پکن یا کنوانسیون
رف��ع هرگون��ه تبعی��ض از زنان،
پیماننامهها و عهدنامههایی از این
دست در روند تغییرات بینالمللی
درواقع تنها در دس��ت کنش��گران
اجتماع��یای ک��ه از موضع قدرت
حقطلبی میکنن��د حیات فعالی
دارند .مطالبهی حقوقی که در این
پیماننامه آمده است حیات واقعی
و تجسم آنهاست.
البته این دینامیس��م با دینامیسم
مبارزاتی که در س��ی س��ال پیش
در سطح جهان و در خود ایران در
مبارزاتی که منجر به انقالب ش��د
میدیدیم ،کام ً
ال متفاوت است.
یکی دیگر از دستاوردهای جنبش
زن��ان پرهیز از هیرارش��ی قدرت،
ایجاد شبکههای افقی و اصوالً نت
ورک ،آن شبکه است .موهبتی که
همهی ما از آن استفاده میکنیم و
در عصر تکنولوژی مدرن قرار داریم.
با اس��تفاده از امکانات موجود این
{>> ادامه در صفحه}23 :

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه 10ژانویه

 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---به همه شما خوشامد می گوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

گزارش:مسینارکشتار14دانشجـوی
زندرپلیتکنیک

بسترسازی کرده و عالوه برآن
ب�رای اولین بار ب�ا مهاجمین و
ضاربین وارد یک گفتمان شده
است:
 جنبش زنان برای جنبش س��بزبسترسازی کرده است.
البت��ه م��دام که جنبش س��بز از
حرکات مسالمتآمیز انحراف پیدا
نکند .به نظر میرسد که نتیجهی
و محصول بسترس��ازی زنان است
برای این جنبش.
و از آن مهمتر در جوامع سنتی مثل
جامعهی ایران و همواره وقتی زنان
از خودش��ان حرکات شجاعانهای
نشان میدهند ،مردان تحتتأثیر
ق��رار میگیرند و مردان تش��ویق
میش��وند که آنها ه��م به نحوی
شجاعانه حرکت کنند.
ب��ه نظر م��ن آن ویژگی صلحآمیز
حرکات زنان را ما در جنبش سبز
دیدیم که به صورت ش��جاعانهای
در فیلمه��ا انعکاس پی��دا کرد ،به
ای��ن صورت ک��ه این زن��ان بودند
که با ضاربی��ن و با مهاجمین وارد
گفتوگو میشدند و کمتر از صحنه
میگریختند.
میایس��تادند و با پلیس گفتوگو
را ش��روع میکردن��د و این آغازگر
عصر تازهای اس��ت در ایران .ایجاد
گفتوگو با طرفی که مهاجم است،
اصل و اساس حرکت مسالمتآمیز
اس��ت که زنان دارند این اصل را به
جامعهی ایران آموزش میدهند.

جلسه آینده انجمن به مناسبت تعطیالت
با یک هفته تاخیر در تاریخ  10ژانویه 2010
برگزار می گردد:

سمینار  3روزه بیستمین سالگرد  6شد.
دسامبر کش��تار  14دانشجوی زن در ای��ن برنام��ه کارشناس��انی در
دردانشگاه پلی تکنیک مونترال ،که زمینههای:
روز ملی مبارزه باخشونت بر زنان در روانشناس��ی ،حقوق ،جرم شناسی،
و ...و ...وج��وه مختلف خش��ونت در
کبک شناخته شده است:
این س��مینار بی��ن المللی به همت خانواده ،در اجتماع ،در محیط های
مرکز تحقیقات زنان دانشگاه کبک کاری و غی��ره را در  35کارگاه مورد
و فدراس��یون زنان کبک با شرکت بحث و بررسی قرار دادند و در پایان
بیش از  500نفر زن و تعداد بس��یار گردهمائ��ی با ش��کوهی در میدان
مع��دودی از مردان عالقمند بر گزار امیلی گملن مونترال ،که دور تا دور
آن ب��ا پرچم های س��فید
تزئین ش��ده بود ،با حضور
مناب��ع خبری پرش��مار و
تعدادی از سیاس��تمداران
کبک و کانادا برگزار ش��د.
با توجه به باال گرفتن موج س�رکوب و این همایش با س��خنرانی
پایمال شدن حقوق اساسی زنان ایرانی رهبر فدراسیون زنان کبک
خصوصا س�ختگیری های بیش�تر در و....و ....با موس��یقی همراه
مورد حج�اب و مزاحمت های وارده بر بود.
خانم شیرین عبادی برنده جائزه صلح
نوبل و خانواده او مجلس ملی کبک بر انجم�ن زن�ان ایران�ی
حمایت خود از زنان ایرانی که بر علیه در مونت�رال ه�م بدین
خشونت مبارزه میکنند ،تاکید ورزیده مناس�بت کیوس�کی
و خواس�تار احترام به حق�وق پایه ای ب�ا تزئین پوس�تر هائی
همه انسان ها می باشد.
از مش�ارکت زن�ان در
_______________
مب�ارزات اخیر در ایران
>> این الیحه در تاریخ  4دسامبر  2009به همراه با بروش�ورهائی
ب�ه زب�ان فرانس�ه در
تصویب رسیده است.
باره اعدام ه�ای زنان و

مجلس ملی کبک:

سنگس�ار؛ قوانین زن ستیز در
ایران ،تهیه کارت پس�تال هائی
خطاب به نخست وزیر کانادا به
منظورفش�اربر دولت ای�ران در
ام�ر جلوگیری از اح�کام اعدام
و سنگس�ار ترتی�ب داده بود و
به بحث و گفتگو و روش�نگری
در زمین�ه مس�ائل زن�ان در
ای�ران پرداخته که با اس�تقبال
بی نظیرشرکت کنند گان روبرو
شد.
در این چن�د روز به جمع آوری
امضاء در حمایت از
کمپین یک میلیون امضاء برای
تغییر
جم��ع آوری امضاء برای کمپین
قانون بدون سنگسار
جمع آوری امضاء و در خواس��ت
از شهرداری مونترال برای نامگذاری
پارکی در مونترال بنام زیبا کاظمی،
قربانی خشونت و شکنجه در زندان
اوین که دادگاه او علیه رژیم اسالمی
در مونترال در جریان است.
نمایش فیلم زیبای سنگ ،خاکستر،
حسرت (که بیانگر سنگسار ،ساتی و
ختنه زنان نمونه هائی ازخشونت بر
جسم زنان است) پرداخت.

کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان

جنبشزنانایران:حتوالتسیاسیومبارزاتدموکراتیک
برنامهی بیست و یکمین کنفرانس
س��االنهی بنیاد پژوهشه��ای زنان
ایران
جنبش زنان ایران :تحوالت سیاسی
و مبارزات دموکراتیک
بح��ث ح��ول مس��ائل و مقوالت��ی
نظیر برابری زن و م��رد ،آزادیهای
فردی و جمعی ،دموکراسی ،حقوق
شهروندی ،رابطهی دین و دولت و...
سالهاست که در میان روشنفکران
و کنشگران سیاسی ایرانی ،از جمله
زنان ،در جریان بوده است.
خی��زش عمومی پ��س از انتخابات
ریاس��ت جمه��وری در خ��رداد
 ،۱۳۸۸که "مس��ئلهی زن" یکی از
سرچش��مههای پیدایش آن است،
کنشگران زن را -این بار در وضعیتی
بحرانی -رویاروی این مس��ائل قرار
میدهد.
بنیاد پژوهشهای زنان ایران ،فرصت
را غنیم��ت میش��مرد و کنفرانس
امس��ال را ب��ه مس��ائل و مقوالتی
اختصاص میدهد که برای جنبش
زنان ایرانی علیه تبعیض جنسی -و
الجرم برای سرنوشت ایران  -اهمیتی
انکارناشدنی دارد.
بیست و یکمین کنفرانس ساالنهی
بنیاد پژوهشهای زنان ایران
جنبش زنان ایران :تحوالت سیاسی
و مبارزات دموکراتیک

۱

 بررسی تحول موقعیت زنان درسالهای اخیر به مثابهی یکی از

عوامل زمینهساز خیزش مردم پس از
انتخابات ریاست جمهوری:
 در عرصهی آموزش ،حرفه ،قانون،فرهنگ ،هنر ،مطبوعات ،سیاس��ت،
فعالیتهای متش��کل (سازمانهای
غیردولتی و نیمه دولتی ،کمپینها)
و...
 بازت��اب ای��ن تح��ول در می��انفمینیس��تها و کنش��گران زن ،در
پرتو بررسی جهتگیریهای نظری
و عملی آنها
 گرایش رشدیابندهی فمینیسم درمیان مردان (به ویژه جوانان)

۲

ِ
شرکت کنشگران زن در خیزش
اجتماعیاخیر:
 برخ��ورد گرایشه��ای گوناگ��ونجنبش زنان به خیزش مردمی؛
 چالشهایی که این خیزش در برابرکنشگران زن قرار میدهد؛
 راهکارهای موجود در وضعیت فعلی:تأثیر تشدید سرکوب در فعالیتهای
زنان؛
 چشمانداز آینده :پیشبرد ایدهها وپروژههای زنان در وضعیت سیاسی
– امنیتی پس از انتخابات

۳

 رابط��هی جنب��ش زن��ان ب��اجنبشهای دموکراتیک ،صنفی
و سیاسی:
 جنب��ش دانش��جویان ،کارمندان،معلمان ،کارگران ،جنبشهای ملی
و قومی...
 -و در نگاه��ی کلیت��ر ،چگونگ��ی

رویک��رد جنبش زنان ب��ه مقوالتی
مانند آزادیهای ف��ردی و جمعی،
دموکراسی ،جدایی دین از دولت (و
مسئلهی تبعیض نسبت به پیروان
دیگر ادیان) ،عدالت اجتماعی ،حق
حاکمیت مل��ی ،مس��ئلهی ملی و
قومی...
 رابطهی جنبش زنان ایران با جنبشزنان کشورهای همجوار :زنان افغانی،
عراقی ،ترک...
"بنی��اد پژوهشهای زن��ان ایران"
همهی عالقمندان را به ش��رکت در
بیست و یکمین کنفرانس ساالنهی
بنیاد دعوت میکند.
از کسانی که مایلند مطلبی در این
کنفرانس ارائه دهند ،تقاضا میکنیم
چکیدهای از کار پژوهشی تازه و چاپ
نشدهی خود را (حدود  ۳۰۰کلمهی
تایپ شدهی فارسی) همراه با شرح
کوتاهی در معرفی فعالیتهای فکری
و اجتماعیش��ان (به انضمام نشانی
ای -می��ل ،فاکس ،تلفن و نش��انی
پستی) حداکثر تا  ۱۵مارس ۲۰۱۰
( ۲۵اسفند  )۱۳۸۸برای ما بفرستند.
کمیتهی برگزارکننده پس از بررسی
نوش��تههای دریافت شده ،تصمیم
نهایی خود را تا  ۱۵آوریل۲۶( ۲۰۱۰
فروردی��ن  )۱۳۸۹به اطالع نگارنده
خواهد رساند.
کمیتهی برگزار کننده ی بیست و
یکمین کنفرانس بنیاد پژوهشهای
زنان ایران دسامبر۲۰۰۹
iwsf2010@yahoo.com

24

 سال  16شماره  11  934دی 1388

___ ___ www.paivand.ca

24 PAYVAND: Vol. 16  No.934  jan. 01, 2010

عاشورا ،یک فرصت! یک خطر!
محسن حیدریان
کش��تار بیرحمانه معترضین
در ای��ام عاش��ورا ن��ه تنها در
تاری��خ معاصر ای��ران بکله در
تاریخ اس�لام بیسابقه است.
این رفتار لباس مش��روعیت
الهی و اس�لامی را از سیمای
والیت فقیه در اذهان میلیونها
عزادار حس��ینی در یک تکان
ناگهانی ،درید .اینک بر همگان
آشکار شده است که ولی فقیه
انگیرهای ج��ز غریزه حیوانی
حف��ظ قدرت ب��ه هر قیمتی
ندارد .اما دستگیری گسترده
شخصیتهای سیاسی کشور،
گام بلند دیگ��ری در تکمیل
کودت��ا و تبدیل ک��ردن نظام
سیاسی کش��ور به یک مدل
پاکستانیاست.
علیرغ��م روحی��ه تهاجم��ی
کودتاگران به رهبری خامنهای
باید دانست که کودتا گران از درون
متزل��زل و بش��دت سراس��یمهاند.
واقعیت این اس��ت ک��ه کودتا گران
نه تنها از نظر اخالقی و روحی بلکه
از نظر پایگاه اجتماعی نیز در میان
نخبگان ،سیاست ورزان ،روشنفکران
و نیز روحانیون سرشناس و چهرههای
محبوب ورزشی و فکری ایران ،پس
از عاشورا ،به نازل ترین سطح ممکن
سقوط کردهاند .بدنۀ سپاه و ارتش در
مقابل مردم نیستند.
با فروریزی اعتماد به آینده رژیم نه
تنه��ا در میان مردم بلکه در رهبران
نظام ،اینک ایران در برابر یک خطر و
نیز یک فرصت قرار گرفته است.
پس از عاش��ورا اما جنبش س��بز با
خطربزرگ چند پاره گی ،رادیکالیسم
و ش��ورش و انتق��ام ک��ور در براب��ر
تحریکات نیروهای امنیتی دست به
گریبان اس��ت .این خواست غریزی

کودتاگ��ران و ب��رگ برن��ده آنها در
تبدیل ایران به یک مدل پاکستانی
است .کودتاگران که در یک بن ِ
بست
هولناکی گیر افتادهاند ،در جنگهای
خیابانی ،تظاهرات شورشی و انتقام
جویان��ه جوانان عاصی ،ه��م برنده
این نبردهای نابراب��ر خواهند بود و
هم بعنوان حامی��ان امنیت  ،رفتار
وحشیانه خود را پوشش خواهند داد.
خطر آنجا است که جوانان خشمگین
و س��رخورده در مبارزه با نظام فاسد
بیاخ�لاق و برای مقابله با حاکمان،
اس��تفاده از ه��ر وس��یلهای را مجاز
بدانند.
اما از س��وی دیگر ب��ا از میان رفتن
مشروعیت دینی  ،فقهی و قانونی و
اخالقی س��ید علی خامنهای پس از
حادثه خونین عاشورا ،فرصتی پدید
آمده اس��ت که رهبران سیاس��ی ،
بجای خانه نشینی یا دنباله روی از
حوادث و احساسات ،راه حل وافعی
بازگردندان آرامش به فضای سیاسی

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا

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

با بیاعتبار شدن والیت فقیه
و دیگر نهاده��ای اقتدار گرای
درون نظ��ام و ب��ا ب��ه صحنه
آمدن مردم ،زمینه و دورنمای
ت��ازهای ب��رای ب��ه رفران��دوم
گ��ذاری مش��روعیت دولت و
ایجاد ی��ک دگوگونی مهم در
روبنای سیاسی جامعه فراهم
آمده اس��ت .این ی��ک راه حل
تجربه شده و سابقه دار در جمهوری
اسالمی است .طی سی سال گذشته
در ایران ،س��ه بار همه پرسی برگزار
ش��ده که در دو م��ورد آن آیت الله
خمینی نقش مستقیم داشته و در
یک مورد دیگر که بعد از درگذشت او
انجام شد ،نقشی غیر مستقیم داشته
است.بنابراین یک همه پرسی آزاد در
باره مشروعیت دولت ،میتواند مسیر
جدید حرکت ایران را تعیین کند .اما
شرط برگزاری همه پرسی در ایران
از جمله موافقت رهبری با آنس��ت.
مدیریت این مش��کل کلیدی اعالن
با فروریزی اعتماد به آینده رژیم نه
تنه��ا در میان مردم بلکه در رهبران
نظام ،اینک ایران در برابر یک خطر
و نیز یک فرصت قرار گرفته اس��ت.
تشکیل یک ش��ورای رهبری تازه از
سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
با مشارکت نظارتی شخص ولی فقیه
است .این خواستی شدنی است که
درچارچ��وب همین قانون اساس��ی
وازراههای سیاس��ی ومسالمت آمیز،
قابل تحقق است.
رش��د تاریخ��ی ایران ام��روز و موج
نیرومند جنبش سبز میتواند همه
پرسی درباره مشروعیت دولت را به
نقطه اتصال تازه حاکمیت با مردم در
یك فضای عمومی باز و با مش��اركت
عمومی مردم ،برای بازسازی اعتماد
مردم به نظام سیاس��ی تبدیل کند.
نباید ازنظردورداشت که رسیدن به
این توافق ،خ��ود کارو پیکا ِر بزرگی
اس��ت .بدون اینکه ه��دف رفراندم
آن باش��د که بود ونبود همه نظام را
زیرسوال ببرد.


جنبشها به صورت افقی و به صورت
ش��بکهای فعالیتهای خودشان را
پیش میبرند.
پروی��ن اردالن فع��ال حق��وق زنان
با توجه ب��ه تجرب��هی تاریخی ۵۷
براین باور اس��ت که در این خیزش
دموکراتیک نباید از مطالبات ویژهی
زنان صرفنظر کرد:
به ما میگفتند ک��ه اآلن دیگر حق
طالق مس��ألهای نیس��ت .اشتباه ما
آنجاس��ت که تصمی��م بگیریم و
بگوییم اول برویم سراغ فالن چیز و
بعد سراغ چیزی دیگر.
درحالیکهدریکحرکتدموکراتیک

هم��ه فع��االن
جنبش زنان با هر
>> ادامه از صفحه23 :
سطح مطالبات با
هر مطالبهای که
همه چیز تأثیر دارد .در این حرکت داش��تند ،به نظر من در این جنبش
جنبش زنان از مطالبات حقوقیاش ،باید مطالباتش��ان را مطرح کنند و
مطالباتی که برای حقوق اساسیاش اولویت قاطع را صرفاً به این حرکت
بوده ،پیگیری این مطالبات در قانون ندهند.
اساس��ی ،قوانین مدنی و کیفری ،از
هیچ کدام نباید کوتاه بیاید.
الهه امانی
باید تم��ام مطالباتی را که داش��ته
همچن��ان پیگیری کن��د .اما االن
س��طح مطالبات افزایش پیدا کرده
است .یعنی به همان اندازه که روی
ی تأکید میش��ود ،روی
حقوق مدن 
ی هم اصرار شود .به
حقوق شهروند 
ی و حق
همان میزان روی ح��ق رأ 
زیس��ت سیاس��ی .اینها هیچ کدام
دیگری را رد نمیکند.
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

منتشر شد:

سید آریایی

مجموعه داستان

اثر :ح .یزدانی
در مونتریال:
از تپش دیجیتال تهیه کنید.
متاس با نویسنده:

hy_tabriz@yahoo.com

EPIDEMIOSEARCH@yahoo.com

زنــان...

وست آیلند

کش��ور را پی��ش روی جامعه
ق��رار دهند .ای��ن یک فرصت
بیمانند اس��ت ک��ه رهبران و
شخصیتهای سیاسی درون
نظام وضع موجود را بشکنند
و دگرگون کنند .اینک بخش
مهمی از اصول گرایان معتدل
و نیز روحانیت کشور در برابر
انتخاب تازهای قرار گرفته اند:
مدیریت ایران با یک دولت آبرو
باخته و یک حاکمیت بیاعتبار
یا خواست تغییرات قانونی در
حاکمیت.

اس��تاد دانش��گاه در کالیفرنیا مدل
مب��ارزه علیه خش��ونت ب��ه صورت
مسیحوار را به چالش کشیده و وجود
ساختارهای چرخان برای پاسخگویی
به نیازهای عاجل را ضروری میداند:
ب��ه نظر من ای��ن حق انس��انی هر
فردی است که از خودش دفاع کند
و مس��یحوار نایس��تد که خشونتی
به او اعمال ش��ود .وقتی م��ا از این

حرکتهای شبکههای اجتماعی ،از
حرکتهای افقی در س��طح جهان
صبحتمیکنیم،مقاطعچالشهایی
هست که نیاز دارد ساختارهایی باشد
ب��رای تصمیمگیریهای ف��وری و
عاجل و این یکی از چالشهای این
شبکههای افقی است.
مث ً
ال ی��ک مورد خ��اص ،در جریان
«کمپین یکمیلیون امضاء» جایزهی
سیمون دوبوار بود ،مسأله این بود که
آی��ا این جایزه گرفته ش��ود یا نه ،یا
مبالغ داده شده به چه شکلی استفاده
شده و به کجا اختصاص پیدا کند.
برهههای��ی هس��تند در مقاب��ل
فعالیتهای اجتماعی و جنبش که
احتیاج هست ساختارهایی باشد که
بتواند آن س��اختارها به آن نیازهای
عاجل پاسخ دهد.
از این نظر ،بحث اینکه این ساختارها

دائمی نبوده و س��یال و متغیر باشد
برجس��ته میش��د .اگر مسئولیتی
هست بتواند در دورانهای مختلف
به افراد مختلف تعلق گیرد که همه
آن مهارتها را پیدا کنند .و ساختارها
قابلیتی داشته باش��ند که بتواند به
اشکال گوناگون عمل کنند
اما

پروین اردالن

روزنامهنگار مهمترین گفتمان را نه
بحث بر س��ر مطالبات ،بلکه روش
مح��وری را بح��ث ام��روز و عاجل
جنبش زنان میداند:
در ای��ن لحظ��ه به نظ��ر من بحث
زن��ان بحث��ی حیاتی اس��ت ،برای
این که جنبشه��ای دموکراتیک و
مسالمتجویانه را تجربه کرده است.
بهخصوص که م��ا تجربهی عینی،
روشن و ملموس کمپین را داشتیم.

بنابراین باید روی روش تأکید کنیم،
ن��ه الزام��اً روی مطالب��ات در حال
حاضر.
اکنون مطالبات آنق��در گوناگون و
متفاوت اس��ت که اگر دعوا سر این
مطالبات شروع شود ،ما نه تنها توان
دموکراتی��زه کردن ای��ن جنبش را
نخاهیم داشت ،بلکه خطر پاشیده
شدن جنبش هم جدی خواهد شد.
در این مقطع روشمحوری بس��یار
حیاتیس��ت .اگر م��ا بتوانیم روش
و ش��کل پیگی��ری مطالباتمان را
دموکراتیککردهواقدامیدموکراتیزه
در حرکتمان داشته باشیم ،میتوانیم
در آن هر مطالبهای را مطرح کرده و
پیش ببریم .این نظر من است.
________________
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در کشکول پیر...
نگرانی

غیبت پشت سر مرده

پیر خراسانی

اگر س��یر حوادث به همین ترتیب
جاری پیش برود و دستگاه خالفت
اسالمی سرنگون و خلیفه و اذنابش
را م��ردم الی نمد بپیچند و بمالند
و بساطش��ان را جمع کنند آن وقت
تکلیف برادرانی مانند حسن نصرالله
و چاورز و امثالهم چه می شود؟ که
به لطف و مرحمت آقایان دل بسته
بودند ،چه کسی باید از پس مخارج
برادران حزب الله بر آید؟ بسته های
 12ه��زار دالری آمریکائ��ی را چه
کسی باید برای تامین نیاز های آن ها
بپردازد؟ تکلیف بعضی از رسانه های
گروهی ،نعشریات ،رادیو و تلویزیون
های فارس��ی زبان خارج کشور که
س��الها در خدمت دولت اسالم ناب
بوده اند چه می شود؟

پیشگوئی

یکی دو ماه قبل در یک فقره رباعی
پیشگوئی کرده بودیم:
درماهدهمزسال  TwoThousandنُه
با آن همه ادعا و صد من اَه و اوه
آنبتبهدرکرفتوسپاهشپاشید
سیستم به تمام قد فرو شد در ُگه!
عصر روز جمعه «عاش��ورا» ،نازنین
دوستی که خود از اجله محاربین و
کفار حربی و مفس��دین فی االرض
می باشد ،به ما تلفن کرد و با اعتراض
فراوان خطاب به ما که پیر! با توجه
به حوادث جاری در میهن اس�لامی
در محاسبات ات  2ماه اشتباه کرده
ای!؟
گفتیم :دوست عزیز در یک داستان
س��ی و یکی دو س��اله  2ماه اشتباه
که چیزی نیست! ما را ببخش ولی
ب��دان که پیش بینی ما درس��ت از
آب در خواهد آمد فوقش با دو س��ه
ماه اختالف برای یک اشتباه به این
کوچکی که یک معامله سی و اندی
ساله را به هم نمی زنند! رفیق!؟

دو دو تا می شود پنج تا

سرتیپ عزیزالله رجب زاده ،فرمانده
نی��روی انتظامی تهران ب��زرگ در
گفتگو با مهر گفته است:
در تجمعات غی��ر قانونی و درگیری
های پراکن��ده! روز  16آذر در تهران
 204نفر دستگیر شده اند! از طرف
دیگر حجت االسالمحسین ابراهیمی
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد!
در همایش ائمه جماعات گفته است:
امروز در ایران اسالمی امامان جمعه
در روش��نگری امت اسالم و مسائل
مربوط به امور کش��ور بس��یار موثر
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هس��تند به طوری که شاهد بودیم
افرادی که فریب خورده هستند در
روز  16آذر بی��ش از  200نفر نبوده
اند!!
س��وال این حقیر از جناب تیمسار
رج��ب زاده این اس��ت که آن  4نفر
اضافه را از کجا آورده اند؟

کشف جدید و مهم
علمی
بنا به گزارش خبر گزاری فرانسه از
واشنگتن ،مجلس نمایندگان آمریکا
عصر روز سه شنبه  15دسامبر الیحه
تحریم فروش بنزین به رژیم تهران را
تصویب کرد.
مابه شما قول می دهیم و قسم می
خوریم و حتا حاضریم با شما شرط
هم ببندیم که به کوری چشم استکبار
جهانی بخصوص امریکای جهانخوار و
اذنابش مثل فرانسه و انگلیس و آلمان
(البته به غیر از برادران روسی و چینی
و مخصوصاً ونزوئالئی) در همین چند
روز آینده یکی از دانشمندان جوان
رژیم اسالم ناب که دختر دانش آموز
هفده هجده ساله ای خواهد بود! در
زی��ر زمین خان��ه اش موفق خواهد
شد که از ترکیب آب ،آب انبار نوروز
خان با اشک چش��م گوساله نر سه
ساله و ش��یر مرغ شش ماهه باکره،
بنزین بس��یار مرغوبی برای مصرف
در همه وس��ائل نقلیه تولید نماید و
تازه این همه قضیه نخواهد بود بلکه
این دانش��مند جوان با تالش شبانه
روزی و مطالعات و تحقیقات فراوان
در آزمایشگاه خانه اش کشف خواهد
کرد که اگر کسی دعای جوشن کبیر
را  14مرتبه بخوان��د و به تانکر این
بنزین تولیدی فوت کند تبدیل می
شود به بنزین س��وپر! واگر این دعا
خواندن و فوت کردن را تا  40مرتبه
ادامه دهد ،تبدیل می شود به سوخت
جت! بعد هم رئیس جمهوری چهل
میلیونی خبر این کشف علمی را در
یک مصاحبه مطبوعاتی و با حضور
خبرنگاران داخلی و خارجی به اطالع
همه مردم جهان خواهد رساند!؟

جتانس

مش��اورهنری رئی��س جمه��وری
محب��وب چهل میلیون��ی منتخب
حضرت رهبر معظم جانداری است
به نام جواد شمقدری!؟ چنانکه می
بینید سران و کارگزاران و طرفداران
و حامیان رژیم اسالم ناب ،نه قیافه و
سر و وضع شان به آدمیزاد می ماند،
نه رفتار وگفتار وکردارشان و نه حتا
اسم و فامیلشان!؟

گفت :نظ��رت راجع ب��ه آیت الله
منتظریچیست؟
گفتیم :آدم خوبی بود روانش شاد!
فقط یک عیب بزرگ داشت؟!
گفت :منظورت این است که مبتکر
و واضع ش��امورتی بازی مس��خره
«والیت فقیه» بود؟
گفتیم :نه
گفت :یکی از پایه گذاران رژیم ،و
ظلم و اجحاف به مردم ایران بود؟
گفتیم :نه گفت :جنایات و کش��تار
مردم توسط رژیم را در سالهای اول
پس از فتنه می دید و می ش��نید و
سخنی نمی گفت؟
گفتیم :نه در س��الهای آخر عمرش
از رژی��م برید و به ط��رف مردم باز
گشت.
گفت :پس چی؟
گفتیم :عیب بزرگ و خیلی هم بزرگ
آن مرد این بود که آخوند بود آن هم
آخوند شیعه!

احقاق حق

چندی قبل حضرت پرزیدنت چهل
میلیونی ب��ه معاون و مش��اور خود
اسفندیاررحیممشاعیماموریتداده
است تا مطالعه و بررسی کرده ،میزان
خس��ارت وارده از طرف کشورهای
غربی به ایران در جریان جنگ جهانی
دوم را محاسبه و اعالم نماید تا نسبت
به طرح شکایت در دادگاه های بین
المللی و استیفای حقوق ملت ایران
اقدام ش��ود!؟ ش��نیده ای��م که این
دستور حضرت پرزیدنت باعث ترس
و نگرانی شدید س��ران کشور های
غربی مخصوصاً امریکای جهانخوار
گردی��ده به طوری ک��ه اعضای + 5
 0یعنی اوباما و سرکوزی و گوردون
براون و خانم مرکل و برس��کونی به
سرعت در جلسه ای گرد هم آمدند و
پس از مذاکرات فراوان تصمیم گرفته
ش��د که هر یک از آن ها با توجه به
اوضاع بد اقتص��ادی در دنیای امروز
هر چ��ه زودتر و تا اون روی حضرت
پرزیدنت باال نیامده فع ً
ال النگوهای
همسران و فرش و خرسک و کاسه و
کوزه و بشقاب خانه شان را نزد بانک
های کارگش��ائی کشورهایشان گرو
بگذارند و وج��وه حاصله را روی هم
نهاده و بریزند به حساب نوچه رهبر
مسلمین و مس��تضعفین جهان ،تا
خود و کشور و کیان شان را از خشم
سردار اسالم و سربازان گمنامش در
امان نگه دارند و غائله را ختم به خیر
نمایند!؟

صدور انقالب

در خبر ها آمده بود که رژیم اس�لام
ناب و در راس آن حضرت پرزیدنت
چهل میلیونی جهت صدور انقالب
اسالمی در سطح جهان تصمیم به
تاسیس پایگاه نظامی و ایجاد منطقه

تسلیت

دوستان ارجمند،

خانواده های محترم ونکی ،عسکریان

ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن مادر گرانقدرتان ،شادروان بانو
صدیقه سادات ونکی در مونتریال ،خود را با شما و سایر وابستگان
داغدار شریک می دانیم و برای فردفرد شما عزیزان از درگاه خداوند
صبر و شکیبایی و بقای عمر آرزومندیم.

خانواده های رضائیان ،ابی و آرمان درویشعلی

نفوذ در شاخ آفریقا را دارند! توصیه
می کنیم اگر از پول های نفت مردم
ای��ران هنوز چیزی ته کیس��ه باقی
مانده تا دیر نش��ده در زیر دم اروپا و
باالی ناف استرالیا هم پایگاه نظامی و
منطقه نفوذ ایجاد بنمایند تا انشاالله
تعالی هر چه زودتر اسالم عزیز آقایان
در سر تا سر جهان توسعه پیدا کرده
و مردم دنی��ا از مواهب آن برخوردار
گردند چون انصاف نیس��ت که این
مواهب فقط نصیب ملت ایران بشود
و بقی��ه مردم جه��ان از آن بی بهره
بمانند؟!

نا«مرد»سال!

مجله تایم  Ben Bernankeرئیس
بانک مرکزی آمریکا رابه عنوان «مرد
سال» انتخاب نموده و عکس او را بر
روی جلد آخرین شماره امسال خود
چاپ کرده است .و این یعنی یک بار
دیگر اس��تکبار جهانی حق کشی و
پارتی بازی کرده اس��ت چون عارف
و عامی می دانند که این افتخار فقط
حق مس��لم پرزیدنت «منفور ابلهی
نژاد» رئیس جمهوری چهل میلیونی
منتخب مقام عظمای والیت می باشد
که در عقل و فهم و درایت و سیاست
و کیاست سرآمد همه سیاستمداران
جهان است!؟ پیشنهاد می کنیم حاال
که دیگر دیر ش��ده است ولی برای
عید نوروز س��ردبیر خودمان بیاید و
لوطی گ��ری کند و جناب پرزیدنت
را ب��ا توجه به عملک��ردش در حق

ملت ایران به عنوان «نامرد س��ال»
انتخاب نموده وعکس شش در چهار
تمام رنگ��ی اش را روی جلد پیوند
چاپ کند .البته اگر تا آن زمان ملت
قهرمان ایران مراسم سوم و هفتم و
چهلم آن عالیجناب را برگزار نکرده
باشند!؟

توفیق اجباری

ما که نه س��ر پیازیم و ن��ه ته پیاز،
ول��ی اگر ج��ای مخالفی��ن ادیان و
مذاه��ب بخص��وص اس�لام عزیز و
به وی��ژه مذهب ش��یعه حقه اثنی
عش��ری بودیم ،صمیمان��ه از آقایان
علمای اعالم و حجج اسالم تشکر و
سپاسگزاری می کردیم که با اقدامات
مشعشعانه خودشان امس��ال در ام
القرا بساط روضه خوانی و سینه زنی
و زنجیر زنی و قمه زنی در ایام محرم
و تاسوعا و عاشورا را جمع کردند و در
این چند روزه تا بوده فقط تظاهرات
و اعتراض بر علی��ه دیکتاتور یعنی
رهبر مسلمین و مستضعفین جهان و
عوامل و اذنابش بوده و بس!؟

دلیل تغییر
دکوراسیون

چند روزی اس��ت که عم��داً تغییر
مختصری در دکوراس��یون ظاهری
خودمان ایجاد کرده ایم و دوس��تان

کنج��کاو «منظورم��ان اص ً
ال فضول
نیست!» مرتب از ما علت آن را سوال
می کنند.
بنابراینالزمدیدیمتوضیحمختصری
در این باره بدهیم .می دانید که چند
روز قبل رژیم اسالم ناب دانشجوی
مبارز (مجید توکلی) را دس��تگیر و
با اجبار به او حجاب اسالمی شامل
چادر و مقنعه پوشانده و عکس و فیلم
تهیه نموده و در رسانه های رسوای
خود نشان داده و اعالم می کنند که
او خود ،لباس زنانه پوش��یده و قصد
فرار داش��ته اس��ت!؟ و با این عمل
خواس��تند او را به حساب خودشان
تحقیر کنند! که البته از این جانوران
بعید نیس��ت زیرا به باور این ارادل و
اوباش زن بودن فی النفس��ه تحقیر
آمیز اس��ت!؟ بعد هم عده زیادی از
مردان ایرانی با پوشیدن لباس زنانه
و حجاب اس�لامی ضمن حمایت از
مجید قهرمان رژیم را مورد تمسخر
و اس��تهزا قرار داده توی دهانش زده
و حرب��ه بی خردان��ه اش را بر علیه
خودش ب��ه کار بس��تند!؟ ما هم با
ای��ن عمل خودمان ضمن همدلی و
همراهی با مجید و همه مردم مبارز
ای��ران صریحاً اعالم میکنیم که باور
داریم زن بودن بخصوص زن ایرانی
بودن آن هم از نوع مبارز و قهرمانش
نه تنها باعث تحقیرو خفت و خواری
نیس��ت بلکه عین افتخار و مباهات
است.
شاد و آزاد و سربلند باشید!
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دیدگاه :جنبش سبز ...
داریوش همایون

آئینه تم��ام نمای انقالب دیدن��د و هر روز
بیشتر ،از آنچه شده بودند بهم برآمدند.
تلخی شکست ،چنان بود که به نومیدی و
شکست پذیری دامن زد ولی در همان حال
گش��تاور (تکان تند و پ��رزور) یک جنبش
بزرگ ملی گردید .ما به پائینترین هاویهای
که چنین ملت بزرگی میتوانس��ت افتاده
بودیم .دیگر پائینتر از آن نمیش��د رفت و
حرکت به سوی باال آغاز شد.

__________________
* گس��ترش یافته سخنرانی در نهاد آلمان-
امریکا ،هایدلبرگ ،دسامبر 2009
__________________
یک فرصت بیمانند به ما روی
آورده است .توده بزرگی ،به یک
معنی آن توده تعیین کننده ،که
میتواند وضع موجود را بشکند و
دگرگون کند برای بیرون آمدن از
هاویهای که در آن افتادهایم در
جامعه پدید آمده است

دومینچرخشگاه
امروز در گرماگرم دومین چرخشگاه تاریخی
این س��ه دهه هس��تیم با جنبش سبز که
میتوان��د از بزرگترین تح��والت زندگی
مل��ی ما در طول دو هزاره باش��د .جامعه ما
درسهای آن دو هزار سالهی بیشتر پلیدی
و شکست را گرفته است و اگر نگرفته است
وظیفه همه ماست که بگیریم.

_______________________
به جنبش س��بز از نظرگاهه��ای گوناگون
نگریستهاند و جای آن هم هست .من امروز
میخواهم این جنبش را که از هر نظر یکی
از مهمترین تکانهای اجتماعی و سیاس��ی
دوران ماس��ت در یک چش��م انداز تاریخی
بگذارم ،یعنی وظیفهای که هر نسل (به معنی
همه گروههای سنی) در رساندن جامعه خود
به باالترین سطح انسانیت روزگارش دارد.
ما امروز پس از انقالباسالمی سه دهه پیش
در گرماگرم یک چرخش��گاه دیگریم و این
هر دو میتوانند آن تکان قطعی الزم را برای
امروزین کردن ملت ما بدهند؛ میتوانند ما را
از پارگینی که بیشتر تاریخ ایران را در دوهزاره
گذشته فرو گرفته است ،بدرآورند.
ایران پس از دو س��ه سده خفقان سیاسی و
مذهبی شاهنشاهی ساسانی دست در دست
موبدان ،در س��دههای پنجم و ششم داشت
خود را برای یک شکفتگی فرهنگی و سیاسی
آماده میکرد ولی به ناگاه با هجوم بنیان کن
بیابانگردان روبرو شد و دیگر تا سده بیستم
جز آن "س��ه سده زرین تاریخ ایران" ( 10تا
 )13نتوانست کمر راست کند.
بدنب��ال آن هج��وم از باختر ام��واج پیاپی
بیابانگردان از خاور آمدند .آن بیابانگردان نه
تنها بیش��تر آنچه را که پیش از آن ساخته
بودی��م به تاراج و ویرانی س��پردند هر چه را
ه��م از خش��ونت و واپس��ماندگی زندگانی
چادرنشینی داش��تند در جامعه ما که خود
بهره کافی از هر دو داشت خالی کردند .از صد
سالی پیش کوششهای چهار نسل ایرانیان
میرفت که ما را در مسیر درستتری بیندازد
ولی رسوبات آن دو هزار ساله دیرپایتر بود و
بهمن انقالباسالمی بر کشور ما افتاد.
انقالب با جهان بینی خود ،با حکومتی
که از آن برآمد و با پیامدهای ناگزیرش
حتی برای بهترین و پرشورترین سینه
چاکان انقالب ــ از کشتار خاوران تا
دادگاه تلویزیونی ــ یک رقص هفت
پرده  stripteaseکامل ملی بود.
ایرانی��ان از همه رنگ و گرای��ش ،خود را در

میگذرانیم ــ پاالیش فرهنگ و سیاست،
پاالی��ش روانهای یکایک ما ــ و میتوانیم
به جنبش چنان نیروی اخالقی و سیاس��ی
ببخشیم که ما را به عنوان افراد و به عنوان
ملت از آن هاویه باال بکش��د؛ از آن بیماری
همه س��ویه که انقالباس�لامی دمل سرباز
کرده آن شد درمان کند.
زیرا بی هیچ پردهپوشی میباید بپذیریم
که یکی از بیمارترین جامعههای جهان
بودهایم.
جنبش س��بز به هر بهانه آغاز ش��د طغیان
بهتری��ن الیههای اجتماعی ای��ران بر وضع
موجود ما بود.
این وضع موجود را هر کس چنانکه خواسته
تعریف کرده است ،از دور افتادن از راه خمینی
تا رفتن تا پایان بر راه او.
اما این بس نیس��ت .وضع موجود ما به سی
س��ال و صد سال ،و به دو هزار سال کشیده
است .وضع موجود ما رخت بربستن خرد و
عنصر اخالقی از سیاس��ت و اجتماع است؛
خش��ونت و دیناندیش��ی اس��ت ،آن تفکر
مذهبی که (چه بی دین و دیندار) همه حق
را ب��ه خود میده��د و در ایمان و یقین کور
و کور کنندهاش میتواند از مرزهای حماقت
و جنای��ت به آس��انی بگذرد؛ ف��رو رفتن در
خرافات است ،مذهبی یا سیاسی ،که چشمها
و ذهنها را بر هر واقعیتی میبندند؛ روحیه
استبدادی و آن سوی دیگرش ،بندگی است
که به ویژه در روزگار ما سرامدان را هیوالها و
تودهها را زبالههای انسانی کرد.
یک فرصت بی مانند به م�ا روی آورده
است .توده بزرگی ،به یک معنی آن توده
تعیین کننده  critical massکه میتواند
وضع موجود را بشکند و دگرگون کند،
برای بیرون آمدن از آن هاویه در جامعه
پدید آمده اس�ت .ممکن است هنوز همه
دست در کارانش ندانند که با آن چه بکنند
و اصال دارای چنان قدرتی هس��تند؛ ممکن
اس��ت هنوز بیشمارانی در جنبش در ژرفای
روان خ��ود هن��وز از آن هاویه بیرون نیامده
باشند .ولی فرصت برای همه پیدا شده است.

ما به ی�ک معن�ی دوران پاالیش ملی را

عاشورایی که
آمریکــا را
تکان داد

با ورود حرکت های اعتراضی در ایران به مرحله ای
جدید ،موضع گیری های دولت آمریکا که ابتدا بسیار
محتاطانه بود نیز تغییر شکل پیدا کرده است.
روز دوش��نبه هفت��ه پیش ب��اراک اوباما تعطیالت
کریس��مس خود را شکس��ت و در برابر دوربین ها
ظاهر ش��د تا برخوردهای خش��ونت بار روز عاشورا
در ای��ران را محکوم کند .آقای اوباما رفتار حکومت
ایران را بیدادگرانه خواند و گفت سرکوب وحشیانه و
ناعادالنه حکومت ،آرمان های مردم ایران را از میان
نمی برد.
اوباما همان رییس جمهوری است که اولین اظهار
نظرش در باره انتخابات بحث انگیز اخیر ایران ،چهار
روز طول کشید ،تا بعد از این مدت هم با مالحظه
بس��یار بگوید از وقایع ایران ناراحت ش��ده .اما حاال
ش��ش ماه پس از آن روزها ،ابایی از محکوم کردن

وضع
موجود
دوهزار
ساله!
جنبش س��بز پوش��یده در رنج در هر گام،
درس��ت همان مرحله میانی ،پاالیشس��رای
" purgatoryکمدی الهی "،است که ما برای
درمان یکی از بیمارترین جامعهها که یکی از
ملتهای بزرگ جهان نیز هست ،الزم داریم
(ملت ما به آسانی در تعریف نمیگنجد).

«ویزیون» سبز
مس��ائل و هدفه��ای روزان��ه و کوتاه مدت
جنبش سبز هر چه باشد ــ با همه اهمیت
آنها ــ نمیباید بلندترین نگاه را از ما بگیرد.
هر جنبشی یک دید  visionمیخواهد .دید،
که با نگاه و نگرش تفاوت دارد ،از امر روزانه،
از آدمها و موقعیتها باالتر است .جلو بسیاری
کژرویها را میگیرد .آن را نمیباید به عنوان
ایدئالیسم خوار ش��مرد .در خود ایدئالیسم
هیچ چیز بدی نیست .ایدئالیسم انسان را از
آنچه هست واالتر و پستتر میگرداند؛ بسته
به اینکه مثال جامعه ش��هروندی باشد یا بی
طبقه توحیدی .میباید بیشترین و بهترین را
برای این کشور خواست .ما ظرفیت فرهنگی
و تاریخی آن را داریم و ظرفیت انسانیاش را
یافتهایم که به باالترین سطح انسانیت امروز
برس��یم که مسلما نه در کوههای هندوکش
است نه بیابانهای خاورمیانه نه فیضیه قم.
نبردی که در گرفته اس��ت برای رسیدن به
قلههای بلند اس��ت ،هر چند از ژرفاهای این
ویرانه به باال میجوشد.
***
من دو نمونه از این ژرفاها را در اینجا میآورم.
رویدادهائی بیاهمیت و در س��طح بس��یار
کوچک که ب��ا اینهمه نش��انههای بیماری
بزرگتری اس��ت که به درجات گوناگون ما
هم��ه از آن رنج میبری��م .طرفه آنکه هر دو
این رویدادها به کسی بر میگردد که من از

ش��دید اتفاقات ایران و درخواس��ت آزادی زندانیان
ندارد.
وقت��ی اعتراضات به نتیجه انتخابات برای اولین بار
به خشونت کش��یده شد ،خبرنگاران بارها وبارها با
مقامهای کاخ سفید بگومگو کردند که چرا واکنش
درخوری نسبت به کاربرد خشونت علیه معترضان
در ایران نش��ان نمی دهند .برخی مقامهای کنگره
آمریکا بارها رییس جمهوری را متهم به این کردند
که "مرعوب ایران" اس��ت ،اما ت��ا هفته ها آنچه از
واش��نگتن به گوش می رس��ید ،این بود که دولت
آمریکا نگران متهم شدن به دخالت در مسائل ایران
است.
تصاویر تکان دهنده کشته شدن ندا آقا سلطان ،اما،
باراک اوباما را یک گام به جلو برد .آقای اوباما صحنه
در خ��ون غلتیدن خانم آقاس��لطان را "دلخراش"
خواند و در تندترین اظهار نظرش تا آن زمان گفت
که در کنار مردم آمریکا س��وگوار تمام جان های از
دست رفته در اعتراضات ایران است.
در عین حال ،با ادامه اعت��راض ها در ایران ،تالش
های دولت اوباما برای به نتیجه رس��اندن مذاکرات
هسته ای ژنو هم ادامه داشت.
تاکید مقامهای آمریکا همواره بر این بود که اولویت
در این مذاکرات ،بحران هس��ته ای ایران است ،نه
حقوق بشر یا جنبش اعتراضی در این کشور.
در طول حدود یک سال که آغاز تالش های باراک

همان دوره آدمکشیهای زنجیرهای ریاست
جمهوری رفسنجانی س��تاینده مبارزات و
رویکرد دوری از انتقامجوئیاش بودهام.
گنجی و ساحت خودی ها....
در اعتص��اب غذائی که به ابتکار آقای اکبر
گنج��ی در برابر س��ازمان مل��ل متحد در
نیویورک بر پا ش��د آنها که میخواستند با
پرچم شیر و خورش��ید در همان اعتصاب
غذا و به همان منظور شرکت جویند اجازه
نیافتند ،و به آنها اخطار ش��د که س��احت
خودیه��ا را نیاالیند .اعتصاب غذا کوچک
مان��د و مزه تلخی در دهان جنبش س��بز
گذاش��ت که در خود ای��ران از این مراحل
دور ش��ده است و میتواند میان امر ملی و
شخصی و گروهی تفاوت بگذارد.
همان آقای گنجی هفته پیش در استکهلم
س��خنرانی داش��ت و گ��روه کوچک��ی از
کمونیس��تها و سلطنتطلبان با هیاهو و
سخنان ناشایست گردهمائی را موقتا بر هم
زدند.
این درست است که در نیویورک برخالف
استکهلم آزادی گفتار زیر حمله نبود ولی
ه��ر دو رویداد تاس��فآور از کاس��تیهای
فرهنگ سیاسی ما بر میخاست؛
دو روی یک سکه ،یکی بسیار زشتتر و هر
کدام دنباله دیگری (پرچم شیر و خورشید در
استکهلم نیز هوا شد).
________________________

آزادیخواهی قطره چکان
ندارد!

____________________
ما داریم آزادیخواه میش��ویم ـ از بابت همه
گروهه��ا مطمئن نیس��تم ـ و نمیدانیم که
آزادیخواه��ی برخ�لاف دمکراس��یخواهی
اختراعی نوآموختگان ،قطره چکان ندارد.
انسان نمیتواند تقریبا آزادیخواه باشد.
آزادیخواهی و جامعه ش��هروندی نخست از
برابر ش��مردن حقوقی همه افرادبشر با همه
اختالفاتی که دارن��د برمیآید و تا همکاری
در امر همگانی میرسد( .جامعه شهروندی،
جامعه اتباع یک کش��ور نیس��ت که از یک
نواندیش دینی به تندی تحول یابنده و رو به
تکاملشنیدم).
ام��روز در این گردهمائ��ی میخواهم از این
موقعیت بهرهای بگیرم و آن جامعه شهروندی
را که آرمان جنبش سبز است تا آنجا که به
من مربوط میشود پیشتر ببرم.
من گذشته ی هیچ کسی را ،حتی گذشته
ت��ا  16آذر او را ک��ه میبای��د نام بس��یج و
نی��روی انتظامی و "قان��ون" را لکه دار کند،
سزاوار کیفر نمیدانم (دادرسی و محکومیت
مجرمان امر دیگری اس��ت ولی برای ریشه
کن کردن خشونتی که دیگر آن را مانند هوا
تنفس میکنیم یک بار برای همیشه میباید
از کیفردادن گناهکاران چشم پوشید).
هر گرایش فاشیستی را به هر نام و برای هر
آرمانی باشد ،تازهترین جلوهاش در استکهلم،

اوباما برای مذاکره با ایران می گذرد ،تهران نشانه ای
از عالقه به عملی کردن توافق های اولیه در مذاکرات
ژنو از خود نشان نداده است.
رهبر ایران دستکم دو بار دست دوستی باراک اوباما
را "دس��تی چدنی در دستکشی مخملی" خوانده،
ایران از تاسیس��ات هسته ای قبال ناشناخته ای در
قم خبر داده و دس��تکم دوبار موشک های دوربرد
آزمایش کرده .این حرکتها به غرب نش��ان داده که
ایران اهل کوتاه آمدن نیست.
در واش��نگتن ،امید به موفقی��ت مذاکره با ایران بر
س��ربرنامه هسته ای این کش��ور بیش از هر زمان
دیگری رنگ باخته اس��ت و بحث تحریم ایران ،به
طور جدی در محافل سیاسی آمریکا مطرح است.
به عقیده بس��یاری از ناظران ،برخورد خشن و بی
انعطاف حکومت ایران نه تنها اعتراض های مسالمت
آمیز داخل کشور را به مرحله ای تازه کشانده ،بلکه
به نظر می رسد جایی برای مالحظه کاری و احتیاط
بیشتر مقامهای آمریکا نیز باقی نگذاشته است.
در روزهای اولیه بعد از انتخابات ریاست جمهوری
ایران ،خبرنگاری از س��خنگوی دولت پرسید" :آیا
حتما فرق کس��ی پیش روی شما شکافته شود تا
واکنش��ی صریح تر نشان بدهید؟" حاال به نظر می
رس��د تصاویر عاشورای خونین ایران به اندازه کافی
دولت آمریکا را تکان داده است.
بی بی سی ،واشنگتن

س��زاوار نکوهش و نیازمند اصالح و آموزش
میدانم.
به نظ��ر من هر کس را ک��ه به این جنبش
بپیوندد اگر چه تا نیمه راه میباید استقبال
کرد.
خانم عبادی ،آقایان گنجی و مخملباف
و مانندهای فراوانشان در بیرون ،خانم
رهن�ورد و آقایان حجاری�ان و ابطحی
و موس�وی و کروب�ی و خاتمی و باقی و
سحرخیزوصدهاوهزاراندیگر،رهبران
و اندیشهمندان مذهبی در درون و بیرون
ایران ،همه انقالبیاناسالمی پیشین که
اکنون در صف آتش به مبارزه پیوستهاند
و در خدمت این ملت کمر بستهاند زنان
و مردانی شایسته احتراماند و امیدوارم
تا پای�ان ب�ر آرمانهای جنبش س�بز
بایستند.
همه زندگی من نفی باورهای سیاسی پیشین
آنان بوده است ،با بسیاری از آنان در مسئله
اتمی و تحریم جمهوریاس�لامی موافقت
ندارم و مواضع آنان را گریز از برابر مش��کل
میدانم؛ ملیمذهبی نیس��تم و نمیخواهم
جمهوریاسالمی را نگهدارم .ولی اینکه آنان
با من مخالف باشند ارتباطی به اصولی که در
جنبش سبز برای همه ما یکی است ندارد.
اساس��ا آنچه موافق و مخالف میاندیش��ند
نمیبای��د کمتری��ن مداخل��های در
موضعگیریه��ای اصول��ی هیچ ی��ک از ما
داشته باش��د .کسانی هم که به گذشته این
شخصیتها میتازند یک صدم تاثیر آنان را
در پیشبرد امر ملی نداشتهاند.
ممکن است بگویند که بردن نام مبارزان در
ایران در چنین مجمعی وضع آنان را دشوارتر
میکند .اما کار جنبش سبز و کوشندگانش
از اینها گذشته است.
دیگ�ر نمیباید از این ترس�ید که دو
س�ر بیرونی و درونی جنب�ش به هم
بپیوندند.
نه آنها مسئول مایند و نه ما مسئول آنها.
راهی است گشوده شده و هر کس میتواند
گام در آن بگ��ذارد .ب��از بر میگ��ردم به آن
فرصت تاریخی ،به آن چرخشگاه و پاالیش
ملی؛ آن دید و ایدئال که ما را از این ژرفنا به
آن قلهها خواهد رساند.
س��خن گفت��ن در نه��اد آلمان-امری��کا و
نیوشندگان  audienceایرانی ،آلمانی مرا به
ی��اد همانندیهای تاریخ ایران و آلمان و نیز
روسیه میاندازد.
ما ملتهای تراژیکی هستیم و تاریخ
تراژیک�ی داریم .آلمان به رس�تگاری
رس�یده اس�ت ،روس�یه در کشش و
کوشش است و ما در آغاز کاریم.
ــــــــــــــــــــــ
حزب مشروطه ايران

The Constitutionalist Party of
Iran
http://www.irancpi.net/homayoun/
matn_271_0.html

یادمان کشتار
زندانیان سیاسی
دهه  60در ایران
مونتریال

ایمیل تماس با ما:

Koshtaredahe60
@gmail.com
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ایران :مرگ منتظری...

کسباعتبارتارخییازروحانیتمرتقی
به بهانه فوت آیت اهلل حسنی علی منتظری

برای کس��ب حیثیت خود از دست شکست نظریه بازگشت
دکترعطاهودشتیان نداده بودند ،هیچکدام
نه ش��جاعت و نه
به گذشته
مونتریال اعتب��ار و ن��ه نفوذ
 از ص��در مش��روطیت

خیزش پرتوان طبقه متوسط شهری
ساحت دروغین روحانیت
در ایرانَ ،
ارتجاعی در قدرت را از هم
بنیادگرا و
ٍ
دریده است ،و هر چه زمان میگذرد،
این روحانیت به اقلیتی کم اهمیت
تر و درمانده تر بدل میشود .برعکس،
روح مس��ئول و ذهنیت خردگرای
روحانیت مترقی برآن شده است تا
بار دیگر آبروی دین را باز خرید کند،
و خود را با تاریخ و تحول ناگزیرش به
سوی گشایش اجتماعی و آزادی در
ایران همگام نماید .آیت الله منتظری
واال ترین سمبل این همگامی بود.
مرگش ،همچون زندگیش ،آفریننده
و شورش برانگیز بود ،و خود در ایران
امروز بدل به پدیده ای اجتماعی و
همه جاگیر گردیده است.
منتظ��ری ب��ا آن کالم تن��د و بی
پروایش ،از دوران صغارت انسان بی
پناه ،محکوم و ب��ی بیان گذر کرده
بود .با زندگی این جهانی آشتی کرد،
با ملت رو به تحول خود آشتی کرد،
با خ��رد ورزی و نوگرای��ی و آزادی
آش��تی کرد ،لیکن در عم��ل و در
سخن نش��ان داده بود که با ارتجاع
مذهبی و روحانیت در قدرت هرگز
سر آشتی ندارد!
آن کالم مس��ئول و بی پ��روا از آن
مردی بود که از حاش��یه تاریخ آمد،
بر حاش��یه قدرت ُسکان گزید و در
حاشیه زیست ،لیکن شاهد زنده این
ستمگری ها بود؛ پس درود بر او! -
که از ابتدا و پیش از بسیاری دیگر،
زبان اعتراض گشود.

کسب اعتبار مجدد

 ادعا کنیم که اگر اینهمه بی
پردگی در کالم ،آنهمه شجاعت در
تصمی��م و بازآفرینی در عمل نبود،
چه بس��ا که تمامی اعتبار پیش از
این لگدم��ال ش��ده روحانیت ،که
درطول  30سال اخیر حیثیت اش
ب��ه ق��درت و پول و جنای��ت آلوده
شده بود ،به تمامی و برای همیشه
از میان میرفت .گویی برای کس��ب
اعتبار یک قدر ِ
قدرت یکه تاز را نیاز
بود .یک واالمق��ام .زیرا در میان آن
همه سخنگویان روحانیت پیشرو ،و
مسلمانان مترقی ،که البته هرگز در
ط��ول این  3دهه ،هیج موقعیتی را

آیت الله منتظری
را نداشتند!....
پس اگر منتظری را
"ساده لوح" خوانده
اند ،شاید از آن رو
بود که وی به اخالقیات آن آقایان و
دیپلماسی قدرت آشنا نبود؛ شاید از
آنرو بود که وی هرگز به روانشناسی
سیاس��ت و ُکده��ای کالمی قدرت
آلوده نش��ده بود ،و عقای��د خود را
ب��ی پروا ،ب��ی آنک��ه در زرق و ورق
های سیاسی بپوشاند و زینت قابل
پس��ندی برای آن فراهم کند ،بیان
میکرد .چرا که گویا نه به قدرت و نه
به چاپلوسان گرداگرد شمع آنقدرها
بهایی نمیداد ،و چه بسا هرگز به آن
همه دلبسته نبود.
او ب��ود که با والی��ت مطلقه دینی،
حذف فیزیکی معترضین و با اعدام
زندانی��ان دهه  60مخالفت کرد ،و
فراتر از همه اینها و به حیله انتخاباتی
خ��رداد  1388اعت��راض نم��ود .او
دلیران��ه از مبارزات م��ردم حمایت
کرده ،و سرکوب ها و دستگیری ها و
تجاوزات جنسی در زندانها را آشکارا
افشا نمود .و هنگامیکه میبینیم که
اینهم��ه در نزد او ،با ارجاع مداوم به
اس�لام متحقق م��ی گردید ،درمی
یابیم که اساسا او ،یعنی حسین علی
منتظری بود که آبروی روحانیت را
باز پس گرفت.
ب��ا اینحال الزم اس��ت بر یک نکته
تاکید کنم:
پس از فوت آقای منتظری ،بسیاری
از کوشش��گران و قلم زنان بدرستی
از وی س��پاس گ��ذاری و قدر دانی
کردند .با اینحال برخی در این قدر
دانی غلو کرده و از وی نویی ستایش
غیر واقعی ارائه دادند .واقعیت آنکه،
منتظ��ری یک دین گ��را بود که به
حاکمیت دین ،لیکن براساس رای و
خواسته مردم ،معتقد بود .زیرا اعتقاد
داش��ت که پیش از ظه��ور مهدی،
حاکمیت اسالمی بر اساس آرا و رای
مردم شکل می گیرد .او یک مرجع
ب��اور مذهبی ،لیکن نوگ��را و مردم
دوست بود.
او مدافع س�تمدیدگان بود .و از
همین رو نامش در تاریخ نهضت
رهای�ی بخ�ش ای�ران جاودانه
خواهد ماند.

ضرورتاعتصابعمومی
عطا هودشتیان

اکنون پس از قیام پر ش��کوه م��ردم قهرمان ایران در
روز عاش��ورا ،و مقاومت مشروع آنان در برابر خشونت
مس��لحانه نیروهای نظامی ،می بایس��ت در اندیشه
طرحی برای ادامه حرکات اعتراضی جنبش بود .برای
جلوگیری از س��رکوب وحشیانه نیروهای سرکوب ،و
نیز بمنظور تداوم دینامیس��م پویا و فعال جنبش ،از
پیشنهاد آقایان محسن مخملباف و بابک داد جهت
برپایی اعتصاب سراسری و عمومی در ایران پشتیبانی
کنیم.
اکنون که س��ران اولیه و اصلی جنب��ش ،آقایان میر
حسین موسوی و مهدی کروبی در شرایط بی امنی
کامل بس��ر میبرن��د ،و در محاص��ره و تهدید مداوم
نیروهای امنیتی و سرکوبگر حاکمیت قرار گرفته اند،
می بایست سکان قدرت پویا جنبش را به جلو برد و از
حرکت باز نایستاد.
حرکت خش��ونت آمیز مردم جان به لب رسیده مان
در برابر س��رکوب بی امان نیروه��ای نظامی در روز
قیام پرافتخار عاشورا دفاع از خود بود .نه مردم ما ،که
رژیم حاکم بر ایران مروج اصلی خشونت است .لیکن
پشتیبانی از آن دفاع مشروع ،ترویج فرهنگ خشونت
نیست
با اینحال آنجا که نیروهای سرکوبگر هیچ نوع امکان
حرک��ت آزادی را برای تظاهرکنندگان نمی گذارند،
آنجا که از س��اده ترین نوع اعتراض با ضرب و ش��تم
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ب��ه این س��و ،از آن روزگاران
پر س��تیز که ُدگم روحانیت
ارتجاعی و در راس آن شیخ
فضل الله ن��وری ،مخالفت با
س��ه اصل ،یعنی "عدالت"،
"آزادی" و "براب��ری" ،ک��ه از اصول
تجددگرایی آن عصر بود ،را در این
س��رزمین رواج دادند ،ریش��ه های
افراط گرای��ی در ایران پربار گردید.
ای��ن گرای��ش افراطی ک��ه بعدها
جمهوری اس�لامی را برپا نمود ،به
اصلی ترین مانع و اساسی ترین سد
فرهنگی در برابر نوگرایی و مدرنیته
در ایران بدل شد.
اکن��ون در قدرت ،این افراطیون نه
تنها در مقابل هرگونه نواندیش��ی و
مدنیت مقاومت کردند ،که مهمتر،
امکان��ات نظری و عملی بازگش��ت
به گذش��ته را نیز فراه��م نمودند.
که چنانکه مش��اهده کردیم ،بهمن
 1357از دیدگاه آنها تالشی بود در
مسیر بازگشت به گذشته .روحانیت
بنیادگرا و حامیان افراطی آنها ،پس
از کسب قدرت ،تمامی سرمایه های
کم نظیر این میهن و آخرین ذخیره
های ذهنی جوان م��ا را به باد داد،
تا در این گوش��ه خاکی ،شرایط را
برای ظهور آن نجات دهنده نادیده
فراه��م آورند .و ای��ن موهبتی بود
کم نظیر که کسانی ،اندک کسانی
همچون منتظری ،پیدا ش��دند که
از همان ابتدا و با شهامت در مقابل
این جهالت فکری و سیرنزولی تاریخ
ایستادگیکردند.
نظریه بازگشت به گذشته ،ایدئولوژی
بنیان گذار جمهوری اسالمی است.
و برآن است که ساختار امروز را می
توان و می بایست بر پایه کنش های
گذش��ته و موازین سنت و دین برپا
نمود .ای��ن ایدئولوژی مقاومتی بود
در برابر نفوذ ناگسس��ت مدرنیته و
نوگرایی در ایران.
اما ،برعک��س این ط��رح تخریبی،
حرک��ت اجتماعی مردم و نیازها ی
آن درس��ت برخالف ای��ن گرایش
بتدریج پایه میگرفت .در طول این 3
دهه ،سال به سال ایدئولوژی رژیم از
نیازهای مردم فاصله می گرفت.
و خوش��نودی آن ب��ود ک��ه در
خ��رداد  ،1388در اوج اعتراض��ات
آزادیخواهانه ،بخشی از دین گرایان

گسترده و مداوم استقبال میشود ،تظاهرکنندگان حق
دارند از خود دفاع مشروع نمایند.
ماجرای شورش عاشورا در روز  6دی ماه  1388چنان
بود که گویی مردم دیگر به حقیقت دست یافته اند ،و
آنکس که به حقیقت دست یافت را دیگر راه بازگشتی
نیست .مردم ایران گویی از صغارت خود گذر کرده اند،
و گام به گام نشان میدهند که برای کسب شرافت و
آزادی خود ،حاضر به از خود گذشتگی هستند.
پس آیا دیگر برای آنان راه بازگشتی مانده است؟
رهب��ران جنبش نباید حرکت گس��ترده اعتراضی را
بحال خود رها نمایند.
جنبش مردمی امروز باید از حالت خودانگیخته
خود خارج شود .نیازمند آن است که در مسیر
گام به گام اش بدرستی هدایت گردد.
از این��رو ،در ش��رایط امروز ،به جه��ت ادامه جنبش
عاشورا ،مناسب ترین ،کار آمد ترین تاکتیک ،اعتصاب
عمومی و سراسری است.
پس از پیشنهاد آقایان محسن مخملباف و بابک داد
جهت برپایی اعتصاب سراس��ری و عمومی در ایران
پشتیبانی کنیم ،و از رهبران جنبش در داخل کشور
بخواهیم اعتصاب عمومی اعالم کنند .از این طریق هم
روش های غیرخشونتی در صحنه جنبش گسترش
بیش��تری می یابد و هم آنک��ه ،به دلیل ویژگی های
خاص این تاکتیک ،اقشار وس��یع تری از مردم قادر
خواهند بود به صفوف جنبش بپیوندند.
هشتم دی ماه 1388
عطاهودشتیان
www.hoodashtian.com

مترقی همراه با مردم قرار گرفتند،
زی��را ب��ر آن بودند که پی��کار برای
ش��کوفایی دین شان را نه در مسیر
بازگشت به گذشته  -که آن گذشته
هرگز دیگر تکرار شدنی نیست -که
در جهت پاس��خ ب��ه نیازهای حال
مردم و جامعه باید سامان داد.
از ای��ن روس��ت که ام��روز جنبش
سراسری اقشار مردم و خصوصا طبقه
متوسط ایران ،که ندای نوگرایی در
گلو نهاده است ،از شهامت های آیت
الله منتظری قدرشناسی میکند.
دیدیم که در ش��هرهای کوچک و
بزرگ چگونه مردم دلیر ما خاطره
ش��جاعتهای وی را پاس داشتند.
شعار "وصیت منتظری -پایان این
دیکتاتوری !" شعار جوانان و تمامی
مردم در شهرها در این روزها بود.
اکنون اوباش��ان هرجایی ،با دشنه
های برهنه و خون آلود ،با پوشش
های بدلی ،بر سر هر عبور گاهی،
چشم تیز کرده اند تا در هر لحظه
دوب��اره قل��ب آزادی زخم��ی ،اما
پرامید را هدف قرار دهند.
س��رکوب ها ادام��ه دارد .اینهمه
تالش برای خفه کردن صدا و فکر
آنکس که  -زن��ده اش که هیچ -
م��رده اش نیز ب��رای حاکمان ،پر
خطر می نماید؟ ه��راس از مرده او
آنقدر اس��ت که برای نخستین بار
مرتجعین در قدرت ،حتی مجلس
ترحیم حسین علی منتظری ،یعنی
یک آیت الله صاحب کتاب را ،منحل
کردند .لیکن آیا اینهمه ،شعله های
خشم را گسترده تر نخواهد کرد؟
آری ،آیت الله منتظری یک روحانی
بود ،ن��ه ی��ک فیلس��وف و یا یک
روش��نفکرالئیک ،ی��ک دین گرای
واقع��ی ،لیکن مردم دوس��ت بود ،و
اینهمه برای رهروان دموکراتیسم و
الئیس��یته – که ما باشیم – و برای
پایه گیری جامعه مدن��ی در ایران
کمک شایان خواهد کرد .جایگاه و
سخنان آقای منتظری خود نمودی
بود از شکس��ت نظریه بازگشت به
گذشته حاکمان وقت.

چهار نقطه نظر در حتلیل
 از نقط��ه نظ��ر تاریخی ،دفاع
آی��ت الله منتظ��ری از حق طلبی
مردم ،چنان که آمد ،آبروی تاریخی
روحانیت را ،که بخش اعظم آن در
طول  3دهه طوالنی به قدرت آلوده
ش��ده بود ،خرید .از این نقطه نظر،
منتظری و همگام��ان روحانیش را
می بایست در ادامه حرکت روحانیت
مترقی در جنبش مش��روطیت که
ب��رای عدالت خواهی قی��ام کردند،
بحساب آورد.
 از نقطه نظر اجتماعی ،مواضع
و س��خنان وی نه فقط به گسترش
مب��ارزه مردمی ،ت�لاش در دفاع از
حقوق بش��ر و آزادی ف��ردی یاری
خواهد رساند ،بلکه جریان شکاف در
روحانیت و سنت گرایان را احتماال

 مرگ منتظری نزاع تاریخی میان دو اسالم
را شدت بیشتری خواهد بخشید.
 دفاع آیت اهلل منتظری از حق طلبی مردم،
چنان که آمد ،آبروی تاریخی روحانیت را ،که
بخ�ش اعظم آن در ط�ول  3دهه طوالنی به
قدرت آلوده شده بود ،خرید.
"وصیت منتظری -پایان این دیکتاتوری!"

تسریع ،و جناح اسالمیت مرتجع را
به نفع جمهوریت متزلزل تر خواهد
کرد.
استبداد حاکم در ایران مدعی اسالم
گرایی اس��ت .پس ب��ه آن دلیل که
مخالفت های منتظری با اس��تبداد
هم��واره با ارجاع م��داوم به موازین
اسالم صورت می گرفت ،به آن دلیل
که او خود در طرح این موازین یک
مرج��ع به تمام بود ،به آن دلیل که
اساس��ا او بود که والیت فقیه را در
جمهوری اسالمی مطرح کرد و بعد
ها خود او به منتقد آن بدل گردید.
بنابر این ،از دیدگان مردمان کوچه
و بازار ،قیام او علیه اس��تبداد حاکم
مشروع تر بنظر می رسد .پس فوت
منتظریومنععزاداریهواخواهانش
ازسوی رژیم ،میبایست اقشار وسیع
تری از گروهای سنتی و مردد را به
صفوف معترضین جلب نماید.
از اینرو ،مرگ وی نزاع تاریخی میان
دو اس�لام را شدت بیشتری خواهد
بخشید.
تکرارکنیم:
ن��ه آنکه تنها م��رگ او چنان کرده
است ،که رژیم خود ،باز با "شگردهای
جانانه" اش ،از طریق ایجاد محدویت
های بسیار زیاد برای طرفداران وی
در مراسم عزاداری ،درحال گسترش
چنین وضعیتی است .زندگیش به
کنار ،که آن همه اعتراض بود ،حال
مرگش خود به یک جنبش اجتماعی
به تمام بدل شده است.
 از نقط��ه نظر روان شناس��ی
اجتماعی ام��ا ،این وضعیت تحلیل
دیگری نیاز دارد .مرگ یک روحانی
که ویژگی های عمده و برجسته ای
چون پدریت ،روحانیت و تقدس (و

البته نه جباریت) ،را همه در خود
جمع کرده بود ،و بعالوه مورد ستم
حکام وقت نیز قرار گرفته ،با خاطره
جمع��ی و روحیات تق��دس گرای
برخی از اقشار اجتماعی ایران یک
پیوند ویژه ایجاد میکند.
نخست آنکه عدم روحیه جبار در
ن��زد منتظری ،ک��ه ترجمانش در
جامعه ،به صورت ضعف شخصیت
در سیاس��ت و در نح��وه بیان ،در
اذهان منتش��ر گردی��د ،اکنون در
هن��گام م��رگ از وی یک مظلوم
ساخته است .و مردم ایران مظلوم
دوست هستند .سپس آنکه ،مراسم
پ��س از مرگ او که اکن��ون مورد
نفرت حکام قرار گرفته ،و خصوصا در
هنگام��ه پر جوش و خروش محرم،
از او تصویری شبیه به یک شهید را
در ذهن ترسیم میکند .و گروههای
بسیاری از مردم ایران شهید پرست
هستند .که باالخره این همه باز هم
ِ
مشروعیت پیش از
بیشتر از گذشته،
این متزلزل شده رژیم را ،بی پایه تر
میکند.
 و سرانجام از نقطه نظر فلسفی،
رهاورد بعدی دیدگاه ها و گفته های
منتظری و یاران نوگرایش ،نش��ان
خواهد داد که اتفاقا سامان یابی آتی
مدرنیته در ایران – برخالف نظرات
برخی -نمیتواند تماما غربی باشد ،که
مدرنیتهدراینسرزمینهرچهبیشتر
پدیده ای بومی و ایرانی خواهد بود؛
زیرا به ناگزیر با محورهای ساختاری
و خصوص��ا فک��ری و فرهنگی این
مردمان و سنت ،که به ناگزیر از دین
منبعث است ،آمیخته خواهد گشت.
زیرا می بینیم که برخی از حامیان
س��نت و دین قادر اند ب��ه درایت و
هوش��مندی بخش��ی از مختصات
اصلی مدرنیته را – چون احترام به
حق��وق مدنی و فردی ،جدایی دین
از دول��ت ،جدایی ام��ر خصوصی از
عمومی  -درک نموده و با شهامت
حتی در تحقق تاریخی آن شرکت
فعال بکند...

و منتظری چنین بود !

سوم دی ماه - 1388
 25دسامبر 2009
دکترعطاهودشتیان

www.hoodashtian.com
--------------------------

بیانیه کانون نویسندگان ایران

كشتاروحشیانهیمردمحمكوماست!

در روزهای پنجم و شش�م دیماه («تاس�وعا و
عاش�ورا» ) حاكمیت كه برای حل بحران فراگیر
خود ،مانند همیشه ،پاسخی جز سركوب و اعدام
و سنگسار ندارد مردم معترضی را كه درخواستی
جز آزادی ندارند به خاك و خون كشید.
كانون نویس�ندگان ایران ،كه بنا بر منشور خود
وظیف�هی خود را دفاع بیقید و ش�رط از آزادی
بیان و قلم و اندیشه بی هیچ حصر و استثنا برای

همگان میداند ،این كشتار را محكوم میكند و
خواهان رس�یدگی به این جنایت و آزادی فوری
صدها بازداشتشده است.
كانون نویسندگان ایران
 8دیماه 1388
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مترجمرمسی

استخدام

آرزو حتویلداری
یکتـا

رفوکار قالی

نیازمندیهای

Carpet repair
>> part time

عضوجامعهمترجمان
رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری
 ترجمه کلیه اسناد
ومدارک،
 تنظیم دعوتنامه
رسمی و گواهی امضا،
تکمیلفرم هایمهاجرت
و سیتیزن شیپ و ارائه
خدمات مربوط

بهیکنفررفوکارقالی
ایرانی،باتجربهفورا
نیازمندیم.لطفاباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:
Raymond & Heller

call Joseph

Tel.: (514) 271-7750

514-730-7462
514-624-7581

تدریس فیـزیک
و شیمی

شهریاربخشی

ازدسامبر1

SPA

اسپا استه تیک

گیتـی

با سرویس های جدید
در آدرس جدید:
4875 Dufferin
)(Hampstead

514-726-7807
محرابی ازدسامبر1

جویایهمسر

جوانی هستم
35ساله ،قد ،1/75
ورزشکار ،زیبائی در
حد متوسط وخوب،
تحصیلکردهپاریس
در رشته ساختمان،
دارای هتل
شخصی ،با درآمد
عالی درمونترال،
خواهان ازدواج
با دخترخانمی تا
27سال از خانواده
خوب ،الغر ،مهربان
و اهل زندگی.
شماره تماس:

514-839-5781
514-768-9485

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

تدریس

تدریس دروس ریاضی
وفیزیک:دبیرستان
وکالجتوسطمتخصصان
ایرانی ،باسال ها تجربه
تدریس درایران وکانادا؛
>> و تهیه

CV(Resume),
admission letter
College/ University
application

جلسه اول :رایگان

ساعت تماس از2بعدازظهر

elmamouz@gmail.com

514-989-9245

متیزکردن محل
کار،خانه

 سرویس نگهداری
از کودکان و سالمندان
عزیز در خانه شما
 تمیزکردنمنازل
مسکونی ،دفاترتجاری،
پنجره
 فرستادن کودکیار
و پرستار به خانه شما،
بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن بطور
هفتگی در خانه شما

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

oct1upعلی خزائی

پرستارساملندان
خانم مجرب از
سالمندان و کودکان
شما در تمام مدت
شبانه روز (حتی
ویکندها) نگهداری
میکند:
514-768-9485

استخدام

به تعدادی کارگر زن
برای تمیزکردن منازل و
محل کار نیازمندیم:

مجری مراسم
عقد ایرانی

514-825-3170

استخدام

SANGAK PAZ
بهیکنفرنان
سنگکپز
با تجربه برای کار در
تورونتو
 با شرایط عالی
فورانیازمندیم:

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

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

استخدام

استخدام

farkhondeh>>120todec'09UP

به چند نفر پرستار
برای نگهداری سالمندان
نیازمندیم:

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

تاتوی دائم

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن
685-4777

نوشین:تامی2010پرداخت شد

به یک نفر خانم آشپز
برای ک ار در رستوران
فورانیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

رضانوشادجمال

(514) 690-6343

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

UPdjuly-sep08

6عدد پشتی ترکمن
عنابی مرغوب ،و قالی
تبریز 2در 3عالی
به بهای مناسب
بفروش می رسد
450-444-0209
alamain-dec01free

قابلتوجهخامنها

ازسپتامبرNikpour:

شرکتساختمانی

514-575-7080

فال قهوه
و ورق
توسط شادی
678-6451

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<
بالیسانس
RBQ CCQ
با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان
(514) 934-3192

متــرجم

ترجمه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

)(514

کالس های رایگان
فرانســوی
ویژه مهاجرین
Free French
Courses
The Shield of
Athena

تلفن اطالعات و
نامنویسی (خامن کریاکی)

(8117 274 )514
Apr15may01

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

514-889-8765
Pd:jun08

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق
امضاء
■ ترجمه کلیه اسناد و
مدارک با تضمین تائید
ادارات و سازمان های ایالتی
و فدرال

bagherinov-janUPak

خدماتکامپیوتر

تهران :کرج

آپارتماندوخوابه
باگاراژ ،با شرایط عالی،
برای فروش فوری
>> متقاضیان جدی
برای اطالعات بیشتر
لطفا باایمیل زیر تماس
بگیرند:
aleyla@live.ca

(آرش کشوری)

College,University
High-Shool

با سابقه tutoring
درمدارس مونترال و
تدریس در موسسات
کنکورتهران
*درصورتعدمرضایت
جلسهاولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2009Paid

برای فروش

آینه ،میز و صندل
آرایشگاه
بفروش می رسد
514-933-0763
REGENCY-DEC01Unpaid

ترجمهرمسی

 آموزش از مبتدی
تا پیشرفته
 تعمیر و عیب یابی
 نصب انواع ویندوز
 ویروس زدایی و نصب
بهترین آنتی ویروس ها
 طراحی صفحات وب
شرکتی و شخصی
 افزایش سرعت سیستم

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

www.systemexpert.ca

514-294-8242
hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

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

Auto
Glass

نصب و فروش
انواع شیشه ها و

آینه های همه نوع
اتومبیل

MOBILE

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

خیاطی

>> کلیه مقاطع:

514-624-5609
514-889-3243

smm_sh@yahoo.com

برای فروش

azjune15UP

رستوران عموجمال

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

)(514

کیمیـا

دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک

خدمات

پیتـزایی
برای فروش

DOUBLE PIZZA
رستورانپیتزایی
درناحیهمرکزشهر
 با ظرفیت  20صندلی به علت تغییر شغل با فروش خوب و  20سال سابقهبفروش می رسد
514-983-8536
shahabnov01-15UNpaid

TAILOR
Alteration

قابلتوجه
هموطنانعزیزایرانی
کلیهتعمیراتخیاطی
مردانهوزنانه،لباسشب،
کت شلوار و…
بانازلترینقیمت
درقلبمرکزشهر
مونتریال

514-961-2591
maryamazdec01free

رستوران

برای اجاره
WEST ISLAND

اوکازیون عالی

رستوران ایرانی در بلوار
«سن ژان» ،وست آیلند
>> با موقعیت عالی و
>> با کلیه وسائل نو
اجاره داده می شود:
514-952-7344

محضردارایرانی
elegancefromOct01toNov15

مونــا گالبی

اولین محضردار ایرانی
مونتریال
در
خود
کامپیوتر
Chambre des notaires

پیوند را مشترک
شوید:
514-996-9692

استخدام

به یک نفر راننده برای
کار در امور حمل و نقل
(دلیوری و جابجایی
«پالت») ،با گواهینامه
رانندگیمعمولی،
آشنا به شهر مونتریال و
آشنا به زبان های
فرانسوی و انگلیسی
فورانیازمندیم

(514) 704-7358
saeedoct01+15P

سالن آرایش

را Québec
فارسیduکنید

نامه،وکالتنامه،
وصیت
می خواهید
>> اگر
گواهیامضاء،امورمستغالت،
MS
 WORDرسمی
ازدواج و عقد

کامپیــوتر خود را
مونتریال
در مرکز شهر

gmail.com
فارسیکنید:
@mona.golabi
www.MonaGolabi.com
اضافی
برنامه
نصب
بدون
Tel.: 514-318-6373

514-963-5959
www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308 Metro: Guy

X :(514) 937-2888
Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
www.
??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

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.

29

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  11  934دی 1388

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

استخدام

به چند نفر کارگر
ماهر برای کار در امور
ساختمانینیازمندیم.
Tel.: 514-770-2309
acadianreno@hotmail.com Nov01UP

صابر جلیل زاده

514-585-6178
tilMar'10P

استخدام

PIZZA MAKER

به یک نفر پیتزامیکر
باتجربه ،برای کار در
ناحیه  NDGنیازمندیم.
514-266-1355
jalil:oct01+15unpaid

استخدام

PIZZA MAKER
DISH WASHER

به یک نفر پیتزامیکر
باتجربه و دیش واشر،
برای کاردرناحیه الشین
فورانیازمندیم.
آقای جیمی و یا جان

1380 Notre Dame
)Lachine (X 14th

514-364-1011
fromsep15unpaid

صــرافی
 5ستاره

2178 Ste-Catherine W.
514 -585 - 2345
514- 846--0221

شیراز
رستوران

514-485-2929

استخدام

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

اجارهآپارمتان

آپارتمان قدیمی دارای
 3اتاق خواب مجزا و
تراس بزرگ در بولوار
سن لوران ،نزدیک مترو
دوکاستلنو
$860
Tel.: 514-737-7483

استخدام

AKHAVAN
FOOD

به یک آشپز درجه یک
ایرانی نیازمند است.
Tel.: 514-334-2380

ARIANA
MOVING

shahbaz aznov01

استخدام

به یک کارگر خانم برای
کار در (وست آیلند)

قصابی رضا

نیازمندیم.
Tel.: 514-305-2130

پرستاررمسی
خانم ایرانی،

لیسانسه و کارآزموده،
مسلط به زبان
انگلـیسی ،آماده
نگهداری از سالمندان
و کودکان

514-996-7255
az aug15پروانه واعظ

استخدام

AKHAVAN
FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

آموزش سنتور
وعود

سینابطحایی

با  2سال سابقه تدریس

جلسهاولرایگان

آریانا مووینگ

اسباب کشی

وهرگونهحملونقلبار
با نازلترین قیمت
درخدمت شما
(رضا)
(514) 449-6930
mai-??09

شریف
ارز

TV channels

From Iran,
Afghanistan.
Tel.:
514-223-5589
)(Sergei

MOVING
کلیهامـور
حملونقل

 درمونتریال
به بهای مناسب
سرویس عالی

(514) 704-7358

رستوران

514-485-2929

استخدام
سوپر اخوان

>> جهت شعبات 1و2
در NDGو وست آیلند به
چند نفر Cashierو کارگر
ساده نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:

514-485-4744
514-620-5551

به یک خانم و یک آقا،
آشنابهزبانفرانسوی
برایفروشندگیدر
فروشگاه موادغذایی
نیازمندیم.
Tel.: 514-861-5681

سوپرخوراک
6125 Yonge
Tel: 416-221-7558

استخدام

به یک آرایشگر

برای کار در سالن
ایرانینیازمندیم.

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO
رفت و آمد
هرروزه

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

سالن آرایش

سیروس

>>  7روز هفته
514-333-7309

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

خدمات
ساختمانی

RENOVATION
احمـد

نوسازی آشپزخانه و حمام
سرامیک ،کفپوش چوبی،
رنگ و نصب کابینت
های آشپزخانه و نصب
کانترتاپ ،نقاشی ،تکمیل
زیرزمین
>> با بهترین کیفیت
>> و قیمت مناسب

Tel.: 514-298-1393
514-265-0973

خواننده
بتهــوون

NITY

(647) 822-2529

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

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

514-996-9692

لوئیزداداش زاده
13 RACHEL

پیونددرخدمتشما:
بن بست خامنه ای...

Tel.: (514) 288-4864
Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682

>> ادامه از صفحه5 :

الریجانی به دنبال آن هستند که این
افراد را از جنبش سبز جدا کنند و با
به انزوا کشاندن ساختارشکنان اینان
را مورد تعقیب و سرکوب قرار دهند.
البته کسانی هم هنوز داخل حکومت
هس��تند که راهه��ای مصالحهآمیز
را تبلی��غ میکنن��د و از حاکمیت
میخواهند به نحوی بحران موجود
را ح��ل و فصل کن��د .ولی با آن چه
که در روز عاشورا اتفاق افتاد به نظر
میرسد که دوران حل مسالمتآمیز
بحران گذشته است .علی خامنهای
چنان سرنوشت خود را در چند ماه
گذشته با احمدینژاد پیوند زده که

به س��ختی میتوان ادامه حضور او
را در ی��ک مصالحه ملی تصور کرد.
شعارهای روز عاشورا (و هفته پیشتر
از آن در مراس��م تشییع جنازه آیت
الله منتظ��ری) باید برای خود او نیز
روشن کرده باشد که دیگر حضور او
برای مردم ایران پذیرفتنی نیست .او
اگر کمترین ش��عور سیاسی از خود
نش��ان م��یداد و در برابر اعتراضات
اولیه به نتیجه اعالم شده انتخابات از
احمدینژاد فاصله میگرفت و مثال
ب��ه برگ��زاری دور دوم انتخابات تن
میداد شانسی برای ادامه حیات خود
در حکومت داش��ت .ولی امروز ،و به
خصوص پس از عاشورای  6دی این

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

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

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

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

•
•
•
•
•
•

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

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

•
•

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

کوتاه زیباتر است
برایمابنویسیداما...

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

مرکز شهر مونتریال:

شرکت ساختمانی

سیروس
تعمیراتساختمانی

------

مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<

تلفن اطالعات:
514-483-3196

saeedapr-june09

داروخانه

MONTRÉAL QC H3X 2H9

مراکز پخش پیوند

شادی آفرین
جشن های شما

رستوران
یــاس



Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

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

و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی
>> دلیوری روزانه
آقای قربان:
Montreal:
Toronto:

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

شانـــس اول را به
آنها بدهید!

بهای باورنکردنی

(514) 887-0432

PAYVAND

نیازمنــدیها

(آقاعباس)

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

سوی ارگانها و بلندگوهای مختلف
حکومتی مطرح شده حکایت از آن
دارد که س��رکوبهای ش��دیدتری
تدارک دیده ش��ده است .البته لحن
پیامها و اطالعیهها حاکی است که
در درون حکومت اختالف شدیدی بر
سر کیفیت و شدت سرکوب جریان
دارد .از یک س��و ،تندروان حکومتی
(که حسین ش��ریعتمداری سردبیر
کیهان سخنگوی نارسمی آنان است)
بر قلع و قمع ش��دید جنبش سبز و
از جمله «سران فتنه» یعنی آقایان
خاتم��ی ،کروبی و موس��وی اصرار
میورزن��د ،و از س��وی دیگر عناصر
«خردگ��را»ی حکومتی مانند علی

PARTICIPATE
inCOMMU

مصطفی اکتبر  1و...

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

514-333-7309

شیراز

استخدام

514-653-5665

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

Free to Air
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تکمیل زیرزمین ،ساخت حمام ،بازسازی
آشپزخانه ،صدمات آتش و آب ،ادعای
خسارت از شرکت های بیمه و...
Basement finishing,
bath & kitchen Renovation,
fire & water damage,
insurance claim,
Experience & reference

باغذاهای
خوشمزه
کار دیگر خیلی دیر شده است.
تظاهرات  ۶دی نش��ان داد که اوال
جنبش س��بز به رغم سرکوبهای
خشن حکومت به لحاظ کمی و کیفی
به صورت بیسابقهای گسترش یافته
است؛ ثانیا خواست اصلی مردم در نفی
والیت فقیه خالصه شده و تردیدی
در این مورد باقی نمانده است؛ و ثالثا
حاکمیت با سرکوبهای پیاپی خود
راههای آش��تی و حل مسالمتآمیز
بحران سیاسی موجود را بسته است.
خامنهای اکنون در یک بن بست قرار
گرفته اس��ت .اگر به اعمال خشونت
ادامه ده��د نتیجهای ج��ز افزایش
نفرت مردم نخواهد گرفت چیزی که
ممکن است در نهایت به حد انفجار
برس��د و او و بس��اط حکومتش را با

با لیسانس RBQ

8270-1566-18
member of APECQ

------------------------(514) 651-8826
(514) 962-7073
cyrusaznov15UP

هم بر باد دهد .اگر از راه مس��المت
درآید با افزایش مطالبات مردم روبرو
خواهد شد مطالباتی که تحقق آنها
تنها با نفی او از حکومت تحققپذیر
است .در تصویرهای منتشر شده از
تظاهرات روز عاشورا تابلوی نام یک
کوچه دیده میش��ود که کنده شده
است .بر تابلو میخوانیم «بن بست
خامنهای» .این تابلو به بهترین صورت
نمادین وضعیت فعلی خامنهای را به
نمایش میگذارد.
 ۱۷شهریور  ۵۷با وسعت تظاهرات،
با شدت ش��عارها علیه رژیم شاه ،و
با س��رکوب خونین مردم به وسیله
نیروه��ای رژی��م نقط��ه عطفی در
تحوالت انقالبی سال  ۵۷بود  .گفته
ش��ده اس��ت که در آن موقع ،ش��اه

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال،
شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو،UN-SAT ،
اتوکلیفتون و  ،NDGفتوشاپ ،المیزان،
نور ،آذین ،صادق ،پاسیفیک ،متروپولیس،
پارس تورز ،خضر ،کبابسرا و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،
عمروتراول ،ماهی ایمان و...
ریوسود :کوه نور ،وطن ،مراکزفرهنگی و...
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

کبک سیتی و اوتاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر
فروشگاه هایایرانی

تورونتو:
کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر

Distributed Free

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

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------در یک��ی از بالگردهایی ک��ه بر فراز
تظاهرات پ��رواز میکردند از نزدیک
شدت نفرت مردم از شخص خود را
دیده بود .شاید دیدن همین واقعیت
او را واداشت که پس از آن از در آشتی
با مردم درآی��د ،کاری که البته دیر
ش��ده بود .در روز یکشنبه این هفته
نیز بالگردهایی بر سر تظاهرکنندگان
در تهران پرواز میکردند .آیا ممکن
اس��ت علی خامنهای در یکی از این
بالگردها شاهد موجعظیمنفرت مردم
از خود بوده باشد؟ در این صورت ،او
چه سیاستی را در مدت کوتاه باقی
مانده از عمر خود در حاکمیت اتخاذ
خواهد کرد؟
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Latest Canadian
Immigration News
2010 has arrived, the holiday rush

is over and with it comes more cold
weather, hopefully all in good health and
happiness.
_______________________
Before I start my first article of the year,
let me congratulate our very own Mr.
Rahimian for the prestigious award he
received, I am sure this award came with
a lot of work and dedication on his part.
Thank You Mr. Rahimian for your involvement in the Iranian Community and
for putting out such a reputable newspaper twice a month, where Iranians
can turn to for the latest news whether it
be in Canada or in their home country.
Keep up the good work Mr. Rahimian,
we are so proud of you.
_______________________
Before we start talking about Investors,
There has been some concern on the
Federal Skilled Worker Applications that
have been received before February 27th
2008. These applications are being returned advising the potential immigrant
that they are not on the Federal Priority
List of Occupations. This has caused a
lot of concern to Potential Immigrants,
and my office has been receiving calls
with concerned clients, who have
received a refusal letter explaining that
the National Occupational Classification
(NOC) code is not on the Priority List….
and therefore the Government Fees are
being returned. What has happened is
that under the old regulations the NOC
code being used was different…
For example a Civil Engineer either
holding a Bachelor or a Masters the
NOC code would have been 2131, but
under the new regulations the NOC code
being used is 0711, which falls under
Construction Manager. As you know the
requirements for a Construction Manager is a Bachelor or Masters in Civil
Engineering.
Another example is for someone with
a Master in Economics. Under the old
regulations the NOC code used would
have been 4162. But under the new
regulations the NOC code is 0111, which
falls under Financial Managers (the
requirements is a Bachelor or Master’s
in Economics).
There is no need to panic.
The application just needs to be resubmitted. The only difference is that
there are more forms to submit and it is
being submitted to Sydney, Nova Scotia
instead of Damascus, Syria.
Once Sydney, Nova Scoria has approved
it, it will contact you to continue the
process with the Canadian Embassy in
Damascus, Syria.
The Ministere de l’immigration et des
Communautes culturelles (MICC) in
September 2009 was processing files
submitted for an administrative revision
from May 2009. They have worked very
hard on improving the processing times
of files submitted for administrative
reviews, which is now down to about 4
to 5 months.

The MICC had very ambitious Certificat
de Selection de Quebec (CSQ) targets
for 2009.
These targets translated into about 2,400
investments under the investor category
for 2009. Although the MICC admits
that meeting their initial targets will be
almost impossible for 2009, the targets
will nonetheless increase in 2010.
This means that they remain committed
to increasing the efficiency of processing
investor files and to waiving selection
interviews for about 30% of its present
inventory. This is good news for our
industry and for investor clients.
On the Federal Immigration News, Citizenship and Immigration Canada (CIC)
announced certain changes with regards
to the role of the immigration officers,
the medical officer and the applicants.
The change applies only in cases where
the medical officer has indicated that
excessive demands on social services
may be expected. An excessive demand
occurs when anticipated costs surpass
the average Canadian per capita cost for
health and social services, currently set
at $5,143.00 CAD.
Furthermore, immigration officers are
asked to review all information in a fair
and impartial manner.
In case the medical officer is of the opinion that excessive demand on Canadian
social services would occur, the medical
officer has to write a medical narrative
including a list of required social services and the overall anticipated cost. The
immigration officer will have to inform
the applicant by means of the procedural
fairness letter. This letter lists the required care and social services and asks
for a plan to obtain all those services and
manage the related costs. The applicant
may then challenge the decision, accept
the decision and submit a proposed plan
or accept the decision and not respond.
 A question that is asked by some
investors is:
Can funds deposited under the name
of an investor’s child be used in the
calculation of the investor’s net worth
requirement?
Assets in the name of an investor’s child,
whether he is a minor or of the age of
majority, cannot be considered. If the
funds were earned by the investor candidate but deposited in his child’s name,
the funds must be transferred to the investor’s account to be considered for the
calculation of the net worth requirement.
Wishing everyone a Happy 2010 full
of Health, Joy and Success, make sure
laughter is in your everyday life.
________________
Maria Cottone,
Certified Canadian Immigration
Consultant
www.mariacottone.ca
mariacottone@hotmail.ca
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In September 2009, 168 files were submitted for an administrative review.
From these files, 119 decisions of refusal
were maintained, which represent about
70% and about 90 files are still in processing.
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)ش��هرداری (هر کدام که بیشتر باشد
گرفته می شود و طریقه محاسبه آن به
:شرح زیراست

)یا محضردار (و همچنین انصافش��ان
.قیمت آنها متفاوت می باشد

%0.5دالر اولیه میزان آن50000 برای
 دالر تا50000دالر) از250( می باشد
 افزایش%1 دالر مقدار آن به250000
دالر250000 دالر) و از2000( می یابد
. می رسد%1.5 باالتر به
برای واضح تر شدن مطلب توجه شما
:را به مثال زیر جلب می نمایم
ف��رض کنی��د ملک��ی ب��ه قیم��ت
دالر خری��ده ایدکه قیمت312000
assessment roll ش��هرداری آن
 ش��ما باید، دالر می باش��د320000
 ای��ن مالیات،براس��اس قیم��ت باالتر
را بپردازی��د (قیم��ت ش��هرداری ی��ا
.)دالر320000
 ی��ا%0.5  دالر اولی��ه50000 ب��رای
50000-250000  ب��رای،دالر250
دالر) و برای2000( دالر یک درص��د
دالر70000 مقدار باقیمانده که معادل
 دالر) که در کل1050.( %1.5اس��ت
 مالیات نقل و انتقال،دالر3300 بای��د
:بپردازید

اگرمی��زان وام دریافتی از
درص��د ارزش مل��ک80
بیشترباشد تهیه بیمه برای
 هزینه این.وام الزامیس��ت
 درصداز3.5-0.5نوع بیمه
کل وام می باشدکه اغلب به بازپرداخت
.ماهیانه وامتان اضافه می شود

50000+200000+70000=
320000$
0.5%(250$)+1%(2000%)
+1.5%(1050$)=3300$

درضم��ن قب��ض ای��ن مالی��ات بین
هفته بعد از روز محضر به دستتان3-6
خواهدرسیدو چهارهفته فرصت دارید
.تا آن را پرداخت کنید
در م��واردی ای��ن مالیات مش��مول
معافیت می باشدکه تعدادی از آنها به
:شرح زیرمی باشند
 دالر ی��ا5000 اگ��ر قیم��ت مل��ک!کمترباشد
 اگرنقل و انتقال بین شما و همسرتان.باشد
، اگرمعامله بین شما با پدر یا مادرتان.و یا با پدر یا مادر همسرتان باشد
همچنین اگر این نقل و انتقال بین شما
و پدربزرگ یا مادر بزرگ خودتان و یا
.پدربزرگ و مادربزرگ همسرتان باشد
 اگر نقل و انتقال بین شما با فرزندتانو ی��ا فرزند فرزندتان و یا فرزند فرزند
. و یا همسران آنها باشد...فرزندتان ویا
ماه است که با دوست12 اگر حداقلپس��ر و یا دوس��ت دخترت��ان زندگی
میکنید و میخواهیدک��ه نقل وانتقال
ملکی را بین خودتان انجام دهید
ازپرداخ�ت ای�ن مالی�ات مع�اف
.هستید
.شادوسربلندباشید

مخارج جانبی
خرید ملک

بیمه وام.6

هزینه تهیه وام.7

 درازای تهیه،افرادمتخصص در اموروام
 م��ی توانند ازش��ماهزینه دریافت،وام
کنندولی اغلب اوقات سرویس خودرابه
صورت رایگان ارائه می کنندواین هزینه
راازمؤسسه تهیه کننده وام دریافت می
.نمایند
اسباب کشی.8

معموالًهزین��ه این مؤسس��ات که به
-100 ،ص��ورت حرفه ای کارمی کنند
دالردر س��اعت می باش��د (شامل50
کارگرویک ماشین ون) که درماههای3
)پرکار(ژوئیه
(البته باید از.گرانتر می باشند10-20%
)رزروشوند،ماههاجلوتر
بازرسی فنی.9

همیش��ه و همیش��ه ازی��ک ب��ازرس
تاییدشده ودارای مدرک وبیمه استفاده
 اغلب به نوع ملک،هزینه بازرسی.کنید
دالر برای خانه400-700(بستگی دارد
)معمولی
Transfer( مالیات نقل وانتقال.10
)Duties

 خریداربایداین،درصورت معامله ملک
.مالیات را پرداخت کند
تمام مناطق ش��هرداری در اس��تان
 مالیاتی را به عنوان مالیات نقل،کبک
و انتقال (که اغلب به اش��تباه مالیات
 نامیده میwelcome Taxخیرمق��دم
ش��ود!) از خریداران ملک دریافت می
.کنند
گرفتن این مالیات برای تمام،درگذشته
شهرداریها الزامی نبود و شهرداری ها
.درگرفتن این مالیات مختاربودند
،1991 دولت با وضع قانونی درس��ال
گرفتن مالیات نق��ل و انتقال را از اول
 برای تمام ش��هرداری ها1992ژانویه
.اجباری نمود
این مالیات براساس قیمت خریداری
ش��ده ملک و یا قیمت ارزیابی ش��ده

امیرسام

ب��ا س�لام و ع��رض تبریک به
مناسبت سال نو میالدی خدمت
.هموطنانعزیز
بنا برس��واالت مکرر خوانندگان
عزی��ز مبنی بر مخ��ارج جانبی خرید
 تکرار این قس��مت را که در ماه،ملک
ژوئن به چاپ رس��یده ب��ود را خالی از
.لطف ندیدم
معموالًهنگام خرید ملک باید مبلغی
 قیمت ملک ب��رای این2-4%مع��ادل
:هزینه های جانبی در نظرگرفت
هزینه ارزیابی ملک.1

مؤسسه مالی که شما از آن وام ملک
را تهیه می کنید(اگر مقدار وام ش��ما
)کل قیمت ملک بیش��تر باشد%80از
ممکن است که از شما تعیین قیمت
خانه تان را توسط ارزیاب قسم خورده
ًوتأییدشده درخواست کند که معموال
. دالر متفاوت است400-600 بین
مالیات شهرداری و مدرسه.2

بس��ته ب��ه ن��وع پی��ش پرداخ��ت
مؤسس��ه مالی که وامتان راتهیه،اولیه
ممکن اس��ت از شما بخواهد،می کند
تا مالیات ش��هرداری و مدرس��ه را به
مقداربازپرداخت ماهیانه وامتان اضافه
اگر شما بخواهید که این مالیات.کنید
 مؤسسه،را مستقیماً پرداخت نمایید
مالی می تواندهر سال رسید پرداخت
.این نوع مالیاتها راازشمادرخواست کند
بیمه ملک.3

میزان بیمه خانه مس��کونی بستگی
)به ارزش خانه(ساختارومحتویات آن
داردکه مؤسس��ه مالی تهی��ه کننده
آن را از،وام ازطری��ق محض��ردار
.شمادرخواستخواهدکرد
هزینه های نصب.4

دربرگیرنده هر نوع سرویسی است که
کابل،مانند برق،نیاز به هزینه اتصال دارد
.... تلفن و،تلویزیون
هزینه محضردار.5

 نیازبه یک وکیل،تمام معامالت امالک
یا محضردار برای انجام دادن کارهای
قانونی مربوط به ثبت خواهدداش��ت
که بس��ته به نوع ملک وتجربه وکیل

AMIR SAM

AFFILIATED REAL ESTATE AGENT

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

www.paivand.ca
!قای بیزنس شما

در خدمت ارت
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ایران:سبز...
هشدار جدى
“جرس” به
ملت ايران
درباره توطئه تازه
كودتاگراندروغگو
هشدار جدى «جرس»
به ملت رشيد ايران درباره
توطئه تازه كودتاگران دروغگو
>> ش��بكه جنب��ش راه س��بز
(جرس) در نخستين ساعات بامداد
چهارشنبه نهم ديماه بيانيه مهمى
خطاب به ملت ايران صادر كرد.
در اين بيانيه ضمن تاكيد بر پرهيز
ج��دى از خش��ونت آم��ده اس��ت:
درشرايطى كه دولت كودتا به گونه
ناباورانه اى در روز عاش��ورا تظاهرات
مسالمت آميز مردم را به خاك و خون
كشانده است  ،دست پيش را گرفته و
براىپوشاندنجنايتيزيدىخويش،
با استفاده ابزارى از مقدسات مذهبى،
موضوع "حرمت ش��كنى محرم" را
مطرح مى نمايد و با اين دس��تاويز
كه گوئى كسانى سوت يا دست زده
اند! مى خواهد در فضاى فريبى كه
ايجاد كرده اقدام به سركوب خونين و
دستگيرى هاى گسترده تر نمايد.

منت كامل بيانيه

در فرهنگ مذهبى م��ا ،نعل وارونه
زدن و قرآن س��رنيزه ك��ردن هاى
فريبكارانه براى تحريك احساسات و
عواطف دينى توده هاى نا آگاه شيوه
اى كامال شناخته شده است.
رژيم استبدادى سلطنتى نيزاز اين
ترفندهاى توطئه گرانه همواره تغذيه
مى كرد؛ نسل ديروز به خاطر دارند
كه چگونه س��اواك و دس��تگاههاى
س��ركوب ،تالش كرد قي��ام مردمى
 ۱۵خرداد س��ال  ۱۳۴۲را با حمله
به اتوبوس ها و م��دارس دخترانه و
آتش زدن سينماها مشكوك نمايد وبا
دستگيرى و محاكمه و اعدام افرادى
از جنوب شهر ،آن را حركت كورى
از ناحيه متعصبان مذهبى و اوباش
و چاقوكشان عليه حقوق زنان جلوه
دهد.
در آستانه انقالب اسالمى  ۲۲بهمن
سال  ۱۳۵۷نيزهمگان شاهد آتش
زدن بانكها ،سينماها و برخى اماكن
دولتى توسط ساواك و عوامل مشكوك
حكومتى بوده ايم.

"كارناوال عاشوراى  "۱در تهران عليه
دولت آقاى خاتمى در سال ۱۳۷۶را
هم نس��ل امروز بخاطر دارند و مى
دانند تماميت طلبان از هيچ شيوه اى
براى حفظ قدرت خويش فروگذارى
نمى كنند.
اينك درش��رايطى ك��ه دولت كودتا
به گونه ناباورانه اى در روز عاش��ورا
تظاهرات مس��المت آميز مردم را به
خاك و خون كش��انده اس��ت ،دست
پي��ش را گرفت��ه و براى پوش��اندن
جنايت يزيدى خويش ،با اس��تفاده
ابزارى از مقدسات مذهبى ،موضوع
"حرمت ش��كنى مح��رم" را مطرح
مى نمايد و با اين دستاويز كه گوئى
كسانى س��وت يا دست زده اند! مى
خواهد در فض��اى فريبى كه ايجاد
كرده اق��دام به س��ركوب خونين و
دستگيرى هاى گسترده تر نمايد.
جنبش سبز ملت ايران در اعتراض
به دروغ و تقلب در انتخابات رياست
جمهورى آغاز ش��د ،ام��ا با توجه به
عمق نارضايتى عمومى از حكام بى
تدبير به جنبش��ى ضد اس��تبدادى
براى احقاق حقوق به يغما رفته ملت،
برقرارى دموكراسى و احياى اصول
فراموش ش��ده قانون اساسى تبديل
شد.
متاس��فانه رهبر و پاسداران استبداد
دينى اعتراض مسالمت آميز و حق
طلبانه ملت ايران را  -كه حق قانونى و
شرعى آنان است  -به تعابير نادرست
"فتنه" و "اغتشاش" تعبير كرده ،خود
را حق مطلق پنداشته و همانند همه
ديكتاتورهاى تاريخ هرگونه اعتراض
به خود را توطئه اجانب و ش��ورش
بى بند و بارها عليه مقدسات دينى
اعالم كردند و با سناريوهاى نخ نماى
پاره كردن عكس بنيانگذار جمهورى
اس�لامى در تظاهرات دانش��جوئى
 ۱۶آذر و ب��ه راه انداختن "كارناوال
عاشوراى  "۲در روز يكشنبه مقدمه
فريب افكار عموم��ى را فراهم كرده
اند .احياگران شيوه هاى "اموى" ،با
حيله هاى "عمروعاصى"" ،پيراهن
عثمانى" عليه جنبش س��بز علوى

علم كرده اند.
آرى در عاشوراى  ۸۸حرمت ماه حرام
توسط ماموران بدنام لباس شخصى
حكومت هتك شد و جان بيش از سى
و هفت انسان بيگناه -كه به فرموده
قرآن كريم حرمت هر يك با حرمت
جان تمام آدميان برابر است  -به ناحق
گرفته شد .خشونتهاى اعمال شده در
يكشنبه خونين تهران و شهرستانها
توسط ماموران لباس شخصى صورت
گرفته است و عزاداران سبز حسينى
كمترين دخالتى در آن نداشته اند.
رژيم دروغ و تزوير باانتساب اعمالى
كه خود تدارك ديده بوده به معترضان
مسالمت جو ،برخى اذهان ناآگاه را
فريفته و با تدارك راه پيمائى سراسرى
قصد س��ركوب گسترده ترى گرفته
است.
ملت رش��يد ايران با سوابق تاريخى
خوي��ش با اين س��ناريوها و س��از و
كارهاى سركوب گران بخوبى آشنائى
دارند و با چني��ن تحريكاتى در دام
ددمنشان نمى افتند و با هوشيارى و
مراقبت همگانى مانع ازابراز خشونت
متقاب��ل و واكنش ه��اى انفعالى و
انعكاسى مى گردند.
مطالبات جنبش سبز كامال مشخص
اس��ت :احياى اصول منس��ى قانون
اساسى و پاكسازى جمهورى اسالمى
از استبداد دينى .روش جنبش سبز
مسالمت آميزو ضد خشونت است.
جنبش سبز بر اساس تعاليم حسينى
و منطبق بر اصل ام��ر به معروف و
نهى از منك��ر و برعليه مظالم اموى
و شيوه هاى يزيدى به راه پر افتخار
خود ادامه خواهد داد.
مك��ر و حيله و كيدهاى ش��يطانى
همواره به خودشان بر مى گردد .اين
وعده الهى اس��ت كه او نقش��ه هاى
خائني��ن را به هدف نميرس��اند (ان
الله اليهدى كيدالخائنين) و كسانى
كه با پوش��اندن حقيق��ت وافترا به
حق طلب��ان و آزادى خواهان عليه
مردم توطئه مى كنند ،خود در دام
كيدش��ان گرفتار مى شوند (والذين
كفروا هم المكيدون).

------------------------------------------------------------------------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.
------------------------------------------------

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

Nun’s Island: $318,000. 1 bdrm
condo in Verrière VI. Very sunny,
indoor pool, A/C.

Le Château: $978,000. Luxurious condo
completely renovated w/taste. Situated
right in the heart of Downtown. 3 bdrms,
2+1 baths, wood fireplace

Tropiques Nord: Pierre Dupuy. $588,000
or $3,950/m., 2 bdrms, 2+1 baths, 2 garages, 2,047 sq. ft.

FOR REN

T

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

Sud Ouest: 2 condos. $628,000 and
$348,000. 2 bdrms condo converted into 1,
1 garage or 2 bdrms & 2 baths, 2 garages,
fireplace. Both in 3rd floor with indoor pool,
near canal Lachine & Atwater market.

فدراسیون بیناملللی جامعه های حقوق بشر ()FIDH

خونبارترین سرکوب از زمان تظاهراتهای ماه ژوئن
 ۲۸دسامبر ۲۰۰۹
پاری��س – فدراس��یون بینالمللی
جامعه های حقوق بش��ر ( )FIDHو
جامعه دفاع از حقوق بش��ر در ایران
( )LDDHIبا قاطعیت تمام ،سرکوب
تظاهرکنن��دگان توس��ط نیروهای
امنیتی و انتظامی جمهوری اسالمی
را در روز یکش��نبه  ۲۷دسامبر ،که
طی آن ده ها تن کشته و در حدود
هزار نفر دس��تگیر ش��دند ،محکوم
میکنند.
ده ها هزار تظاهرکننده روز یکشنبه
 27دس��امبر به خیابان های تهران
و دیگر شهرهای بزرگ ایران آمدند
تا مخالفت خود را با حکومت نشان
دهند .این تظاهرات به ش��دیدترین
نحو از سوی نیروهای پلیس و شبه
نظامیان بس��یجی که مردم را مورد

ضرب و ش��تم قرار م��ی دادند و به
طور مس��تقیم به سوی آنان شلیک
می کردند ،مورد سرکوب قرار گرفت.
دس��تگیری ها در فردای تظاهرات
دنبال شد که از آن میان می توان به
دستگیری عمادالدین باقی ،بنیانگذار
جامعه دفاع از حقوق زندانیان و برنده
جایزه مارتین انالز در س��ال ،۲۰۰۹
اشاره کرد .از طرف دیگر ،برخوردها و
درگیری های جدیدی میان نیروهای
امنیتی و مخالفان صورت گرفت.
عبدالکری��م الهیج��ی ،نایب رییس
فدراس��یون بین المللی جامعه های
حقوق بش��ر و رییس جامعه دفاع از
حقوق بش��ر در ایران ،در این رابطه
اظه��ار داش��ت" :ای��ن خونبارترین
س��رکوب از زمان تظاهراتهای ماه
ژوئن است .به نظر میرسد جنبش

معترضان به مرحله جدیدی رسیده
و می توان تصور کرد که س��رکوب
های شدیدتری از سوی دولتمردان
در دستور کار قرار گیرد و نگرانی ما از
این است که بخواهند دریایی از خون
راه بیندازند".
فدراس��یون بین المللی جامعه های
حقوق بش��ر و ریی��س جامعه دفاع
از حق��وق بش��ر در ایران خواس��تار
تضمین سالمت روحی و جسمانی
و همچنین آزادی هرچه س��ریعتر
تمامی اشخاصی هستند که به طور
خودسرانه بازداشت شده اند .این دو
سازمان خاطرنش��ان می سازند که
مس��ؤولیت هرگونه کوتاهی در این
زمینه متوجه دولتمردان جمهوری
اسالمی خواهد بود.

St-Sauveur: $1,250,000. Very Spacious
Viceroy cedar property located on lake
Leonard. Amazing waterfall w/water basin,
natural pool & spa. 3+2 bdrms, 3+1 baths.

Beaconsfield: $459,000 Immaculate
home, 3+1 bdrms, 3 ½ baths, fireplace.

مریم خالقی

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

1361 Greene Avenue

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

Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG,

since3
199

MONTRÉAL QC H3X 2H9

Tel.: 514-996-9692

Fax:514-422-8996
Vancouver: (604) 921-IRAN; R. Mahjouri

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

دکتر ریموند رضایی

پزشک خانواده
 ماهه6 ختنه کودکان >> تا

بدون وقت قبلی

www.circumcisionmontreal.com

>> Montreal >> Brossard:

مسکونیوجتاری:مشاور امالک
تهیه وام مسکن

>>

ارزیابی رایگان

___________________

>>

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

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

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

>> Pierrefonds >> Greenfield Park:

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

 انواع چای مساله، مرغ، گوساله،½ گوشت گوسفند تازه
 انواع برنج، مرباجات و شیرینی جات، ترشیجات،جات
 میوه جات خشک،باسماتی
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
... افغانی تازهDVD  وCD½

½
½
½
½

 شب همه روزه10  صبح تا9 :ساعات کار

پروانه زندی

Tel.: 514-683-8686

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

____________________
2550 Lapiniere (Brossard)

Parvaneh ZANDI
Ramier Realty

4689 Papineau
Tel.: (514) 521-5555

بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

www.paivand.ca

Email: Paivand@videotron.ca

فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد

Cell.: (514) 909-4765

Tel.: (450) 676-9550

 داغونDJ کریسمس ایرانی >> با
18:دسامبر >> ص26>>

پارستورز

!بااریان اری هب اریان ربوید
2010

Pars Tours Inc. head Office
Montreal:
1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Quebec, H3G 1Y7
Tel: 514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

Toronto Branch:
7368 Yonge St., Suite PHA,
Thornhill,
Ontario, L4J 8H9
Tel: 905-762-0700
Fax: 905-762-0800
email: toronto@pars.ca

زماسیب

Vancouver Branch:
1410 Lonsdale avenue,
N. Van. BC,V7M 2J1
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

وست آیلند

NDG

.99

10

.99

11

برجن مرغوب
Adora

 پوندی10

برجن مرغوب
>> سیال

)(سفید

کیلویی4

 خوشمزه و آبدار رسید،انار درشت
، لیرتی4 و3مساور
متاماتوماتیکرسید

بهولیموشیرینعالی
ی با اقالم
وی میالد
شواز سال ن
>> West Island:
ت اخوان
ی
پ
به
15760 boul Pierrefonds
سوپرمارک
مرغوب در
Pierrefonds (Facing Rona)
Tel.: 514-620-5551

www.akhavanfood.com

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

