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 g gارسال ارز به ایران و برعکس
 g gتبدیلارزهایمعتبر
____________________

ارز

نمایندگان  ۵۶کشور در شورای حقوق
بشر سازمان ملل ،با امضای بیانیهای از
دولت ایران خواستند در مورد سرکوب
اعتراضهای خیابانی در یک سال اخیر
تحقیقکند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،به هنگام
قرائت این بیانیه توس��ط نماینده نروژ
در جلسه روز سهشنبه  15جون شورا
در ژنو ،نماینده ای��ران با مطرحکردن
«ایراده��ای آئیننام��های» برای چند
ساعت از خواندهشدن متن جلوگیری
کرد.
چن��د کش��ور از جمله چی��ن ،کوبا و
پاکس��تان نیز ب��ه این بیانی��ه که به
پیش��نهاد آمریکا و نروژ نوشته شده،
اعتراض کردهاند .از س��وی دیگر۱۶ ،
عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل،
و تمامی  ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا
در میان امضاکنندگان دیده میشوند.
در قس��متی از ای��ن بیانی��ه آمده که
نشست ش��ورای حقوق بشر سازمان
ملل را «نمیتوان بدون اشاره به سالگرد
وقایع پس از انتخابات در ایران برگزار
کرد».

جنگ

یک جنگ در گلوی جهان گیر
کرده است ،جنگی فراتر از
جنگهای «کوچکی» ،که این
سو و آن سو در جهان برپاست؛
جنگی فراتر از جنگ عراق یا
افغانستان:

جنگ ایران!

در مونتریال
MEKIC

شهبازخنعی

>> 5

دکترانصاری

Cote vertu, Bus 121 E

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

منشور موسوی :جنبش سبز با سرعت هرچه متامتر
گفتمان حاکم بر جمهوری اسالمی را دگرگون میکند.
>> ص8 :

 ص22:

 ص18:

رضا زرین
اندی درمونتریال
26جون21 :

>> ص35 :

Head Office
Montreal:

1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Qc, H3G 1Y7

Tel: 514-938-7277 2178 Ste-Catherine W.

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

Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

با  ۱۰سال جتربه
در کمترین زمان
و بهترین بها و بدون کارمزد

جنب دانشگاه کنکوردیا :Guy

514-844-4492

1155 Rene Levesque w. #2500
Montreal, Qc., H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

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

Luciene
l'Allier

Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029
Toll Free:1-866-989-2229
Email: info@khazarexchange.com
www.khazarexchange.com

پارستورز
&TRAVEL
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Unisex

____________________

3363 Cavendish

(514)487-0800

Tel.: 514-485-4744

 AMIR SAMامیرسام

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

Chartered Real Estate Agent

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

Cell.: 514-702-2309

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

DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca



1405 Maisonneuve W.

Pointe-claire, Qc, H9R 4S2

!FLYANY TIME,ANY WHERE

•6170 Sherbrooke W.

جراح دندانپزشک

خدمات ارزی

6600 Trans-Canada, Suite 750

صرافیخضر

مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

دکتر شریف نائینی:
ی وایز در مرکز شهر
شعبه سابق مان 

با 18سال سابقه کاری در کانادا

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
برای شرکت ها و اشخاص
 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده
از سیستم های حسابداری

مونتریال ،تورنتو ،ونکوور

Tel.: 514-620-5551
NDG:

fhemmatiyan@sutton.com

955 St. Jean Blvd.
Pointe Claire, QC, H9R 5K3
ninousgivargiznia@hotmail.com

لیسانس در رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

درخدمت هموطنان سراسرکانادا

West Island:
•15760
boul Pierrefonds

Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

نینوسگیورگیزنیا

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

با 18سال سابقه درخشان

زماسیب

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

www.sutton.com

Cell.: (514) 816-4080

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امور ارزی

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Cell: (514)827-6364

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
مدیریت بازاریابی بین املللی
Office: (514) 990-4666 X594
Res.: (514) 696-5169

انتقـال ارز

در مونتریال و South shore

فیروز همتیان

تب داغ جام
جهانی را شهر را

Agent Immobilier Affilie

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

مشاور امالک و مستغالت

!FEVER

Ninous Givargiznia, BSc.

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

FIFA

 و دنیا را -درشوری غریب فرو
برده است...

سیروس
یحیی آبادی
>>4

>> 28

____________________________________________
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

31st
edition
from June 25 to July 6, 2010

27جون

پیر...

صرافی  5ستاره

St-Laurent, QC H4N 1C8

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

از راه میرسد ،قدر بدانید،
بخصوص شبهای داغ و پرشور را!

درمونتریال

در کشکول

پزشکی26 >> ...

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

تابستانزیبایمونتریال

بنیامین

امیرسام:
امالک21 >>...

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

www.ic-pacific.com

! . . .r e m e m b e r m e

افغانستان :لشکرکشی برای صدور دموکراسی!

I.C.P. Inc.

PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 16, No. 958, juin 15, 2010

20جون:روزپدرمبارک!

4438, rue de la Roche
Tel: 514-373-5777
pg.: 7

>> 6

___________

حالاقتصاد ایران چطوراست؟

جهانبگلو

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

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

اعتراضبهسرکوبمعترضانخیابانیدرایران
کشورهاییکهاینبیانیهراامضاکردهاند،
اعتراض خود را نس��بت به «سرکوب
خش��ونتآمیز مخالفان ،بازداشتها و
اعدامهای بدون ط��ی مراحل قانونی،
تبعیض شدید علیه زنان و اقلیتها از
جمله بهائیان ،و محدود کردن آزادی
بیان و مذهب» اعالم کردهاند.
ضمی��ر اک��رم ،نماینده پاکس��تان در
ش��ورای حقوق بشر نیز ،به نمایندگی
از کش��ورهای عضو سازمان کنفرانس
اسالمی در واکنش به این بیانیه گفت
«انگشتنما کردن یک کشور ،منصفانه
نیست».
پیشتر ،کاترین اشتون رئیس سیاست
خارج��ی اتحادیه اروپ��ا طی بیانیهای
وضعیت حقوق بش��ر در ای��ران را «به
ش��دت وخیم» اع�لام ک��رد و گفت
«مخالفان در ایران ،فراموش نشدهاند».
پ��س از ص��دور این بیانی��ه ،مدیرکل
سیاسی بینالمللی وزارت امور خارجه
ایران در دیدار با س��فیر اسپانیا ،بیانیه
اش��تون را «سیاس��ی ،پیشداوران��ه،
غیرواقعی و غیرسازنده» خواند.

گـروه پـاسیفیـک

7روز هفته

www.amirsam.ca

2
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2007 MercedesBenz E63 AMG
price 75000

2007 Mercedes-Benz
B200 Turbo
starting price from
17500

2006 Mercedes-Benz
CLS500
price from 42000

2007 Mercedes-Benz
B200
18500

2007 Mercedes-Benz
GL450 , 9 passenger
from 39900

2006 Mercedes-Benz
C55 AMG
29150

2007 Mercedes-Benz
ML350
$39,500

NEW
2009 Mercedes-Benz
CLK350 Cabriolet
59900

2007 Mercedes-Benz
S550 4M Long
Wheelbase
from $59,500

2007 Mercedes-Benz
E280 4matic Sedan
from 27500

رضا زرین

New and
Pre-owned
cars

Reza Zarin

Assistant pre-ownde
Sales Manager
Tel.: 514-735-3581
Ex.: 494
Diract call: 514-993-7085
___________________
Automobiles Silver Star
Montréal Ltd.

7800 boul Décarie

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Montréal, QC H4P 2H4

Tel.: (514) 735-3581

rzarin@silverstar.qc.ca

www.silverstar.ca

%
0

وام بـا
نرخ بهره

Financing
for certain cars only

در خدمت هموطنان گرامی

2
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www.paivand.ca
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ایران هسته ای و جهان...

امحدی نژاد:قطعنامهجدید شورایامنیتبی نتیجهاست!

محم��ود احم��دی ن��ژاد ،رئی��س
جمهوری ایران با تأکید بر بی نتیجه
بودن قطعنامه جدید شورای امنیت
علیه این کش��ور ،گفت که ایران به
زودی ش��رایط خود را برای گفت و
گو با غرب اعالم می کند.
آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه ۱۶
ژوئن در یک س��خنرانی عمومی در
شهر کرد گفت که کشورهای غربی
بالفاصله پ��س از تصویب قطعنامه
جدید در ش��ورای امنیت ،به ایران
پیشنهاد گفت و گو دادند تا وانمود
کنند که اهل مذاکره هستند ،اما باید
بدانند که ش��رایط دولت ایران برای
این کار تغییر کرده است.
به نظر می رس��د اش��اره او به نامه
کاترین اشتون ،مس��ئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا باشد که حدود
دو روز پیش در نامه ای به س��عید
جلیلی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی
ایران خواهان مذاکره با مس��ئوالن
ایرانی شده بود.
آقای احمدی نژاد کشورهای غربی را
به "بداخالقی و بدقولی" متهم کرد و
گفت که ایران شرایطی برای مذاکره

½
½
½
½
½
½
½
½
½

مجلس ایران آمادگی دارد تا بودجه
و امکانات بیش��تری برای برداشتن
گام های بلندتر در مسیر استفاده از
حقوق هسته ای صلح آمیز را تامین
کند.
نمایندگان مجلس ایران همچنین از
دولت خواسته اند که با هر کشوری
که کش��تی های ایرانی را متوقف و
بازرسی کند ،مقابله به مثل کند.
همچنی��ن روز ۱۶ژوئ��ن طرحی با
مضامی��ن این قطعنام��ه در صحن
علنی مجلس ایران مطرح ش��د که
فوریت آن به تصوی��ب نمایندگان
رسید .ش��ورای امنیت سازمان ملل
متحد چهارشنبه گذشته قطعنامه
جدیدی علیه ایران را تصویب کرد.
قطعنامه جدید ب��ه دولت ها اجازه
می دهد کش��تی هایی که احتمال
می رود حاوی کاالهایی برای برنامه
اتمی ایران باشد را متوقف و بازرسی
کنند.
ع�لاوه بر این افراد و ش��رکت های
بیش��تری در فهرس��ت اش��خاص
حقیقی و حقوق��ی مرتبط با برنامه
هسته ای ایران قرار گرفته اند.

م��ی گذارد تا آنها را به دلیل این بد
اخالقی "ادب" کند.
او در بخش دیگر سخنانش خطاب
به رئیس جمه��وری آمریکا گفت:
"اول به فکر خودت باش! این کاری
که تو کردی ما را به فکر واداش��ت
که اع�لام کنیم ک��ه از این به بعد
یکی از خواس��ته ه��ای اصلی ملت
ایران ،نجات مردم آمریکا از حکومت
غیر دموکراتی��ک و زورگوی آمریکا
باشد".
همزم��ان خبرگ��زاری ایلنا گزارش
کرده است که  ۲۴۱نماینده مجلس
ایران با انتشار بیانیه ای قطعنامه اخیر
شورای امنیت را محکوم کردند.
امضا کنن��دگان ای��ن قطعنامه به
کش��ورهای ایاالت متحده آمریکا و
بریتانیا و "برخی دیگر از قدرت های
بزرگ" اخط��ار داده اند که اگر می
خواهند از صدور قطعنامه به عنوان
اهرم فشار در مذاکرات استفاده کنند
باید بدانند که هیچ کس حق ندارد
از "حقوق هسته ای صلح آمیز"مردم
ایران" صرف نظر کند.
در ادامه این قطعنامه آمده است که

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی

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

مونتریال
تظاهرات در سالگرد
 ۳۰خرداد

یک سال از بخون کشیدن ندا ،سهراب ،ترانه ،و دیگر
مبارزان راه آزادی و دمکراسی و سرکوب وحشیانه
جنبش مردم ایران گذشت؛
ی از مردم ایران
در سالگرد این روز و برای پشتیبان 
و افشای هر چه بیش��ترین رژیم از کلیه آزادگان
و آزادیخواه��ان دعوت میکنیم تا در روز ش��نبه
۳۰خرداد برابر با
 ۱۹ژوئن از ساعت  ۴تا  ۶بعدازظهر

درمحل میدان دکتر بتیون

Place Bethune:
corner of Guy & Maisonnave
Metro Guy
ما را یاری دهید

همایش ضد سرمایه داری
همزمان با نشست G20
درتورونتو

هموطنان
در روزهای  26 ،25و  27ژوئن امسال سران کشورهای
گ��روه  G20 - 20و  - G8در ش��هر تورنت��و گردهم
می آیند و این نشست نیز همانند گردهمایی های آنان
در جهت برنامه ریزی برای بقای نظام استثمار جهانی
سرمایه و چپاول هرچه بیشتر خلق های جهان است.
جالب این که بیشتر از یک میلیارد دالر از کیسه مردم
کانادا برای تامین امنیت این نشست هزینه شده است!
ما همصدا با زحمتکشان کانادا و نیروهای مترقی بین
الملل��ی و در کنار آنان در روزهای یادش��ده در ش��هر
تورونتو به اعتراض برخواهیم خواست.
بدینوسیله از کلیه عالقمندان شرکت در این همایش
ضد سرمایه داری دعوت می کنیم تا جهت هماهنگی
ب��رای این برنامه و تدارکات مس��افرت ب��ا ما تماس
بگیرند.
____________________

________________
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه  60در ایران مونتریال – کانادا

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه  60در ایران مونتریال – کانادا

Tel.: 514-569-2233

Tel.: 514-569-2233

Koshtaredahe60@gmail.com

Koshtaredahe60@gmail.com

خدمات حسابداری و دفترداری

Criminal
& penal

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
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سرورصدر

law
Lida Sara Nouraie
Tel.: (514) 397-9284
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











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

GESTION FINANCIERE LOYALE

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

Tel.: 514-777-3604

5263, boul Cavendish,

Montreal, Quebec, H4V 2R6,
Email: loyale.accounting@gmail.com

نسرینعینالهی

درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

مشاور امالک:

>>

مسکونی و جتاری
خرید و فروش
امالک و مستغالت

در سراسر مونتریال بزرگ

>> برآورد رایگان

مسکن و جتاری

cell: (514) 839-7978 Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

$263,900 NDG
Benny street.

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

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

Minoo Eslami

Agent immobilier affilié
Email:
minoo.eslami@century21.ca

امیرکفشداران

www.masoudnasr.com

مسعود نصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

_______________

630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.

Montreal, QC H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
Fax: 514-303-6522
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
www.ak-law.ca email: info@ak-law.ca

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

وکیل دعاوی

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

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:زندانیانعقیدتی...

پایان
محاکمه
هفت رهبر
بهائی

نماینده ارش��د جامعه جهانی بهائی
در سازمان ملل روز گذشته ،دوشنبه
خبر برگزاری جلسه دادگاه هفت رهبر
اقلیت بهایی زندانی در ایران را تایید
کرد.
جامعه
ارش��د
ه
نمایند
دوگال،
بان��ی
ٔ
ٔ
جهانی بهائی درباره پرونده این هفت
بهایی ورودی 25 :دالر (دانش��جویی
 15دالر ) که از دوس��ال گذشته را در
زندان گذراندهان��د ،گفت که در حال
حاضر «هیچ اطالع بیش��تری در این
زمینه نداریم».
وی افزود« :بر اس��اس شنیدههای ما
به نظر میرسد که این دادگاه خاتمه
یافتهاست».
به گزارش س��رویس خب��ری جامعه
بهائی ،این هفت نفر صبح ش��نبه ۲۲
ش��عبه  ۲۸دادگاه انقالب
خ��رداد در
ٔ
حاضر و سپس به زندان اوین بازگردانده
شدند .بنابه این گزارش دادگاه سه روز
پشت سر هم برپا شده است.
دادگاه انق�لاب رهبران بهائ��ی را به
«جاسوسی به نفع بیگانگان»« ،فعالیت
تبلیغی علی��ه نظام» و هم��کاری با
اسراییل متهم کرده است.
فریب��ا کمالآب��ادی ،جمالالدی��ن
خانجانی ،عفیف نعیمی ،سعید رضائی،
بهروز توکلی و وحید تیزفهم ،شش تن
از رهبران جامعه بهائیان هستند که
 ۲۵اردبیهشت ماه سال  ۸۷در منازل
شخصیشان بازداشت شدند.

مه��وش ثابت ،یکی دیگ��ر از رهبران
جامعه بهائیان نیز  ۱۵اسفند ۱۳۸۶
بازداشت شده بود.
ش��عبه  ۲۸دادگاه انق�لاب جمهوری
اس�لامی ،این گروه را به «جاسوسی
به نفع بیگان��گان»« ،فعالیت تبلیغی
علیه نظام»« ،راهاندازی و گس��ترش
تش��کیالت غیرقانونی» و همکاری با
اسراییل متهم کرده است.
«مش��ارکت در جم��ع آوری اس��ناد
طبقهبن��دی ش��ده و ارائ��ه آن ب��ه
بیگانگان»« ،تبانی و اجتماع با هدف
اقدام علیه امنی��ت داخلی و خارجی
ای��ران»« ،مخ��دوش نم��ودن چهره
جمهوری اس�لامی ای��ران در عرصه
بینالمللی» و «افس��اد فی االرض» از
دیگر اتهامات این افراد است.
جامعه بهایی میگوی��د که این گروه
اولیه
پیش از دس��تگیری به «ام��ور ٔ
جامع��ه بهائیان
اجتماع��ی و معنوی
ٔ
ایران» رسیدگی میکردند.این هفت
نفر همچنین در جلس��ه اول دادگاه
اتهامات وارده از جمله «جاسوس��ی»،
«فعاليت تبليغی عليه نظام اسالمی»
و «افس��اد فی االرض» را «مطلقاً» رد
کردند.
در س��ومين جلس��ه دادگاه ،رهبران
بهایی دراعتراض به آنچه «حضور افراد
غير مسئول» در دادگاه میدانستند از
مشارکت در جريان محاکمه خودداری
کردند و دادگاه تعطيل شد.
هماکنون بیش از  ۳۰۰هزار بهایی در
ایران زندگی میکنند .بهائیت از زمان
انقالب  ۵۷به اینسو ،در قانون اساسی
ایران ب ه رس��میت شناخته نمیشود.
تحصیل اقلیت بهائی در دانشگاههای
رس��می کش��ور امکانپذیر نیس��ت.
بسیاری از جامعه بهائیت بنا به آنچه
«اعمال فش��ار جمهوری اسالمی» و
«تبعیض» می دانند ایران را به مقصد
کشورهای دیگر ترک می کنند.
فعالیت جامعه بهائیان از سال ۱۳۶۲
در ایران ممنوع اعالم شده و در حال
حاضر ،نزدیک به ۴۰بهائی به اتهامهای
مختلف در ایران زندانی هستند.
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

سیروس
یحیی آبادی

انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

ش هــر
نبه و
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ش
ن
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ناه
ـ
ـ
ـ
ـار:
آبگوش
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غذا آماده
take
برای out

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

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

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

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

PAIVAND
Published: since1993

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

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

خدمات حسابداری و دفترداری
HARINDER SINGH

Personal Income Tax Returns
Corporate Tax Returns
Company Registration
Payroll Services
GST/PST Reports
Bookkeeping
Oath Commissioner Services

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



Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE








_____________
Tel: 450-656-0724

1005 Geoffrion,
Greenfield Park, Qc J4V 3E7
Fax: (450) 462-2197
Email: Singh_hp55@hotmail.com

MONTRÉAL QC
H3X 2H9



514-996-9692
Fax:

514-313-5656

Email:
Paivand@videotron.ca

www.paivand.ca
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

Vancouver:

Voyages Lexus

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

چای قهوه

514-996-9692

سایت مجموعه آثار

کلبهعموجمال
کیـــترینگ
جمـــال

آگهی :پیوند

•
•
•
•
•

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.:

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 پیوند نیست.
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.

■ توضیح مهم:

بهدلیلهماهنگی،شمارهگذاری
دوهفتهنامهپیوندمونتریال،باپیوندو
نکوور(کهبصورتهفتگیمنتشرمی
شود)تنظیممیگردد.

•



(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

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

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

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

_________
برایمابنویسیداما...
کوتاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از 500کلمه
بیشتر نشود .نوشتارهای خود
راترجیحابامایکروسافتوردفارسی
تایپ ،سپسایمیلکنید.

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, 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)
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افغانستان

لشکرکشیبرایصدور
دموکراسی! ایران:درراهآزادی...
خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق

شهباز خنعی

آی�ا باورت�ان می
شود که افغانس��تان فقیر،
فلکزده و ویران ش��ده براثر
نزدیک به نیم قرن جنگ و
آشوب و تنش و اشغال بیگانه
ک��ه بیش از یک چه��ارم از
جمعیت آن به عنوان پناهنده
در دنیا – عمدتا پاکستان و ایران –
سرگردان و آواره اند،
بر ثروت��ی به ارزش
بیش از هزار میلیارد
دالر نشسته باشد؟!
آی�ا باورت�ان می
ش�ود که کشاورز
بینوای افغ��ان که
ب��ا ابتدای��ی ترین
ابزارهای متعلّق به
هزاره ه��ای پیش
پوس��تهء زمی��ن را
می خراشد تا درآن
خش��خاش بکارد و
از آن تریاک بگیرد
و ب��ه بقیه دنیا – از
جمله میهن بالزده
ما – بفرس��تد تا این سوغات مرگ
ریش��هء جان جوانان را ویران کند و
خانواده ها را ازهم بپاشد ،بطور بالق ّوه
ثروتمندی همتراز شیخ های عرب
مالک چاه های نفت در عربس��تان
سعودی باشد؟!
آیا باورتان می ش�ود که کشوری
که بالفعل یکی از فقیرترین سرزمین
های دنیاس��ت و حتی برای تأمین
نیازهای غذایی مردم خود به کمک
های نیروی بیگانهء اشغالگر میهن
خود چش��م دوخت��ه ،مالک ذخایر
بزرگ��ی از فلز گرانبهای لیتیوم ،که
در ساخت باتری تلفن های همراه و
رایانه های لپ تاپ کاربرد دارد باشد
و در این زمین��ه همان مرتبه ای را
داشته باشد که عربستان سعودی در
زمینه نفت دارد؟!
باور کردنش بس��یار دشوار است ا ّما
بهتر اس��ت بر ناب��اوری خود چیره
ش��وید زیرا روزنامه پرتیراژ و معتبر
"نیویورک تایمز" در تاریخ دوشنبه
 14ژوئ��ن  ،2010ب��ه نقل از منابع
بس��یار موثّق ،همه این م��وارد باور
نکردنی را تأیید می کند.
در این گزارش ،نیویورک تایمز می
نویسد« :زمین شناسان امریکایی در
افغانستان منابع معدنی و زیرزمینی
استخراج نشده ای کشف کرده اند

که ارزشی بالغ بر هزار
میلی��ارد دالر دارد.
منابع گسترده آهن،
مس ،کبال��ت ،طال،
لیتیوم و نیوبیوم ،می
تواند به شکل اساسی
وضعیت اقتصادی و
حتی جن��گ در این
کشور را تغییر دهد».
مقام های امریکایی به نیویورک تایمز

از افغانستان ،نقشه ها و جدول ها را
در خانه ه��ای خود پنهان کردند و
در سال  ،2001با سرنگونی حکومت
طالب��ان آنها را دوب��اره احیا کردند.
گزارش نیویورک تایمز چنین نتیجه
گیری می کند که« :درآمد ناش��ی
از این گنج زمینی می تواند اقتصاد
افغانس��تان را که تا امروز به تریاک
وابسته بوده ،کامال نوسازی کند».
پل برینکل��ی ،یک مقام
ارشد نظامی امریکا که
تحقیق درب��اره منابع
معدنی افغانستان را به
عهده داشته ،می گوید:
«مردم افغانس��تان به
این نتیجه رس��یده اند
که کشورش��ان از یک
سرمایه استخراج نشده
برخوردار است و اگر به
درستی توسعه یابد ،در
بهبود شرایط اقتصادی
این کشور کمک خواهد
کرد».
وحید عمر ،سخنگوی
حام��د ک��رزای رییس
جمهوری افغانستان به خبرگزاری
آلمان می گوید که دولت افغانستان
مأموری��ت تحقیق پیرام��ون گنج
زمینی را به محققان امریکایی داده
ب��ود .خود حامد کرزای نیز چندی
پیش گفته بود که وی طی ارزیابی
هایی به این نتیجه رسیده که منابع
معدنی این کشور می تواند بین هزار
تا سه هزار میلیارد دالر ارزش داشته
باشد.
توسط دولت افغانستان
سال گذشته ّ
بهره برداری از معادن مس افغانستان
به شرکت های چینی واگذار شد و
امریکایی ها وزیر معادن افغانستان
را مته��م کردند که ب��رای واگذاری

گفته اند که افغانستان درنهایت به
یک��ی از مهم تری��ن مراکز معدنی
جهان تبدیل می شود .لیتیوم ماده
خام اصلی در ساخت باتری موبایل و
کامپیوترهای لپ تاپ است .نیوبیوم
نیز که فلزی نرم است در تولید فوالد
رسانا کاربرد دارد.
ژنرال دیوید پتریوس ،فرمانده ستاد
مش��ترک نیروهای امری��کا نیز به
نیویورکتایمزگفتهاست«:پتانسیل
بالق ّوه عظیمی در افغانستان نهفته
اس��ت» .ای��ن ذخای��ر معدنی در
توس��ط گروه کوچکی
افغانس��تانّ ،
از مقامات پنتاگ��ون – وزارت دفاع
ایاالت متحده – و زمین شناس��ان
امریکایی و با اس��تفاده از جدول ها
{>> ادامه در صفحه}8 :
توسط
و اطالعات جمع آوری شده ّ
کا ر شنا س��ا ن
معدن ش��وروی
بهنامآفریدگارعشق
س��ابق درزمان
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و زندگی را با مهر
اشغال افغانستان
در ده��ه 80
مجری مراسم زیبای
میالدی کش��ف
شده است.
نیوی��ورک تایمز
می گوید زمین
لیلیصمیمی
شناسان افغانی
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)
درزم��ان ه��رج
514-825-3170
و م��رج پ��س از

عقد ایرانی

خدماتصدورفاکتوروبایگانی
مهناز زجنیرزنی

صدور فاکتورو پیگیری آنها
برای کمپانی های کوچک و متوسط
دسته بندی و منظم کردن اسناد،
مدارک و فاکتورهای اشخاص و شرکتها
استفاده از روشهای جدید

قیمت مناسب

Mahnaz Zanjirzani
Invoicing and following–up invoices
and payments of small and medium sized companies
Organizing documents and bills of individuals and
companies
Using computerized new methods

Tel.: 514-483-3919

اسفندیارباهری

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

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

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

یک سال گذشت!
یکسالگذشت؛
بر من و بر شما،
چقدر تلخ توانس�تیم
یکدیگر را بیابیم.
ب�ا س�الیان دور از هم
زیس�تن ام�ا در کنار
هم ،آیا ندا باید س�ینه
اش گلوله میخورد تا ما
یکدیگررابشناسیم؟
آیا بای��د «تران��ه» در آتش لهیب
جنون و جنایت آدمکشان جزغاله
میشد تا ما با هم ترانه آزادی را در
خیابانهابخوانیم؟.
آی��ا باید «به��اره» از مقام معلمی،
چون طعمه ای شکار ش��ود ،به او
دست درازی میش��د؟ تا ما دست
یکدیگر را بگیریم و زنجیر انسانی
خود را تشکیل بدهیم و بگوئیم ما
همه با هم هستیم؟
آی��ا باید س��هراب ها ،اش��کان ها،
کیانوش آساها ،آرش ها ،رامین ها
و فرزاد ها ش��یرین ها و
هزاران دل��داده آزادی بر
خاک بوس��ه زنن��د تا ما
بگوئیم ،تا شقایق هست
زندگی باید کرد؟
نه،ماآمدهبودیم،همچنان
در روزه��ای پی��ش از
انتخابات ،تا پاسی از شب،
در کوچه ها و پس کوچه
ها باهم می خندیدیم با
کودکانمان ،ب��ا پدران و
مادرانمان ،س��ر خوش و
شاد ،در پوست خود نمی
گنجیدیم،درپوستشهر
هم نگنجیدی��م ،در فکر
اینکه دری گشوده شد،

گشوده خواهد شد و ما باز در نی نی
چشمان هم از درد گذشته ،اشک و
شادی ،را از هم بچینیم و لبخند را
بر لبان آماسیده خود میهمان کنیم.
ما آماده این لحظات بودیم و تا صبح
با س��تارگان ،آن شب هزاران یاد و
خاطره را مرور کردیم.
صبح ،دمید .صبح ما نبود .از ما ان
صبح ،نزدیک س��حر،تک تک ما را
دزدیدند و چون کاروان دزد زده بهم
می نگریستیم و میگریستیم.
خان��ه ب��ه خانه ،کوچه ب��ه کوچه،
خیابان به خیابان رودی از انس��انها

شدیم و در شهر جاری گشتیم.
آنان همیشه ما را می پائیدند ،و زیر
نظر داشتند .میدانستند که ما از آنان
سالیان سال است چیزی را مخفی
میکنیم و با آنان نیستیم.مدتها بود
که دیگر شانه به شانه هم
در خیابانها با آنها نبودیم
 .بین ما دیواری را بوجود
آورده بودند و پش��ت آن
دیوار به کار خود مشغول
بودند .آنها نمی دانستند
که ما از ان س��وی دیوار
با خبر هستیم و هر روز
که میگذش��ت بیش��تر
ب��ه دوری از ه��م عادت
میکردی��م .ام��ا آن روز
 22خرداد روزی بود که
بای��د تصمیم میگرفتیم
عادتمان را ترک کنیم و بگوئیم:
نه ،ما آن روز نه گفتیم .با یک برگ
کاغ��ذ ک��ه روی ان نوش��تیم و در
صندوق انداختیم .با دست های خود
و به اختیار خود،آنها دست های ما
را در انتخاب ما نادیده گرفتند و ما با
پاهایمان آمدیم به خیابان تا ببینیم
در شهر چه خبر است.
هم��ه آمدی��م ،پی��رو ج��وان ،ب��ا
کودکانم��ان ،ب��ا پدرب��زرگ ه��ا،
مادرب��زرگ ها ،بی هی��چ صدائی،
{>> ادامه در صفحه}26 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

فتو شاپ

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

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

Tel.: (514) 697-0225
با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

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

Tel.: (514) 846-0221
Metro: ATWATER
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حمل و نقل پارس ماریتایم

ایران...

جنگ برای بازار و بازرگانی
هستند ،بهره میبرند تا علیه
خود دمکراسی وارد عمل
ش��وند .در یک جامعه
باز و در یک س��اختار
آزاد و دمکراتی��ک
نمیتوان هم��ان گونه
علیه مخالفان دمکراسی
وارد عمل شد که یک رژیم
خودکامه و دیکتات��ور در جوامع
بس��ته علیه مخالفان��ش وارد عمل
میش��ود .دمکراس��یها به قوانین
دمکراتیک پایبندند و چهارچشمی
از س��وی احزاب ،رس��انهها و افکار
عمومی کنترل میشوند.
نمونهای غیرسیاسی برای شما مثال
میزنم.
هش��ت س��ال پیش یک جوان ۲۷
ساله در آلمان پسر یازده ساله یک
بانک��دار آلمان��ی را دزدید و به قتل
رساند و پولی هم از خانواده وی که
فکر میکردند فرزندشان هنوز زنده
است دریافت کرد .پس از دستگیری
اما مته��م حاضر نش��د محلی که
پسرک را مخفی کرده بود لو بدهد.
پلیس نیز برای نجات جان پسرک،
قاتل را «تهدید» به ش��کنجه کرد.
بعد معلوم شد که کودک دیگر زنده
نیست و قاتل نیز در دادگاه به حبس
ابد محکوم شد .رییس پلیس اما به
دلیل آن «تهدید» بالفاصله استعفا
داد و سپس در دادگاه محکوم شد.
آیا این ضعف دمکراس��ی است؟ نه،
ش��کنجه و تهدید به شکنجه طبق
اصول حقوق بشر و قوانین آلمان به
درستی ممنوع است و مجازات دارد.
ضعف دمکراس��ی در اینجاست که
وکیل قاتل این مورد را به دادگاه عالی
اروپا کشاند و پس از هشت سال اگر
چه دادگاه عالی اروپا روند دادرسی و
حکم دادگاه آلمانی را کامال حقوقی
دانس��ت ،لیکن آن قاتل میتواند به
دلیل همان «تهدید» شکایت کرده و
احتماال غرامت دریافت کند! در مورد
مسائل سیاسی ،از جمله با ممنوعیت
احزاب و گروههای راست افراطی یا
اسالمیستها به مراتب با حساسیت
بیشتری برخورد میشود.
مهمترین نقطه ضعف سرمایهداری
اما ،در لجامگس��یختگی بیکران و
بیم��رزی آن اس��ت .بحرانهایش
نیز عمدتا زائیده همین ویژگی آن
اس��ت .تنها نیروهای خردمند خود
سرمایهداری و نیروهای مدافع عدالت
اجتماعی هستند که میتوانند هر
بار بر آن لگام زده و با توزیع مجدد
س��رمایه ،آن را در مسیری هدایت
کنند که به بازآفرینی خود بپردازد .تا
کی؟ کسی نمیداند ،چرا که تجربه
دمکراسی و سرمایهداری به نسبت
تاریخ اجتماعی بشر ،تازه آغاز شده
است.
هیچ کدام از این حساس��یتها در
نظامیمانندجمهوریاسالمینهتنها
وجود ندارد ،بلکه شکنجه ،سنگسار،
اع��دام و قصاص به وحش��یانهترین
اش��کال ممکن ،کامال قانونی است.

یک جنگ در گلوی جهان گیر
کرده است .جنگی فراتر از
جنگهای «کوچکی» که این
سو و آن سو در جهان برپاست.
جنگی فراتر از جنگ عراق یا
افغانستان:

جنگ ایران!

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
ساعات کار:
½ تنظیمدعوتنامهرسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
>> دوشنبه تا جمعه
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
پرداخت هزینه ناچیز)
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه
های تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های
__________________________________
دسته جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
سیب چینی و غیره

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

دفاع از نظر یا از جنایت؟
من معتق��دم دمکراس��ی و اقتصاد
بازار آزاد از نظر سیاسی و اقتصادی،
توانستهاند رفاه مادی و امنیت ذهنی
جوام��ع آزاد را بیش از هر ش��کل و
س��اختار دیگری تأمین کنند .این
دو باالترین حدیس��ت که تا کنون
جامعه بش��ری در پی یک تاریخ پر
از خش��ونت و بیعدالتی و استثمار
به آن رسیده است .کسی نمیداند
ظرفیت دمکراس��ی و ب��ازار آزاد در
مقابل��ه ب��ا بحرانهای سیاس��ی و
اقتصادی کی به پایان خواهد رسید.
کسی نمیداند بحرانهایی که هر بار
به دلیل پیشرفت این دو از درونشان
زاده میشوند ،تا کجا میتوانند مهار
گردن��د .آیا ای��ن دو آن گونه که تا
کنون بوده است ،همواره میتوانند
نی��روی جدی��دی از درون خ��ود
بازآفرینیکنند؟
درباره همه اینها میتوان نظر داد و
بحث کرد ،بدون آنکه بتوان درستی
یا نادرستیشان را اثبات کرد .آن هم
در شرایطی که بر سر گذشتهای که
تمام ش��ده و رفته ،نمیتوان به یک
نتیجهگیری اثبات شده رسید ،چه
برسد درباره آنچه هنوز تجربه نشده
است .در علوم سیاسی و اجتماعی،
اح��کام ایمانی و اعتق��ادی و کتاب
مقدس وجود ندارد.
لیک��ن ه��م دمکراس��ی و ه��م
سرمایهداری ،ساز و کاری بی عیب
و نقص نیستند.
دمکراس��ی ،در هر شکل آن ،همان
گونهنقاطضعفداردکهسرمایهداری
با مش��کالتی دس��ت و پنج��ه نرم
میکند که از سرش��ت آن میزاید.
یک عیب بزرگ دمکراسی همین که
به سادگی مورد سوءاستفاده کسانی
قرار میگیرد که علیه آن هس��تند.
یعنی کس��انی از امکان��ات و فضای
باز دمکراتیک و هم چنین قوانین و
اصولی که دمکراسیها به آنها پایبند

آینه شمعدان

سرویس آئینه و دو عدد
شمعدان نقره ،قلم گل نیم
برجسته اعالء اصفهان ،با
عیار  ،84همراه با فاکتور به
فروش میرسد.

آئینه با وزن  1345گرم و هر
عدد شمعدان با وزن  927گرم:

(514) 481-8596

 ص18 :

انحص��ار قدرت سیاس��ی
و اقتص��ادی و ح��ذف
خشن غیرخودی نیز
در ه��ر دو عرص��ه،
رژی��م را از آنجا که
ظرفی��ت بازتولی��د
نیروهای مدافع خود را
ندارد ،به بنبست کشانده
است .انحصار ،چه در سیاست و
چه در اقتصاد ،همواره مرگبار است.
شوربختی اینجاست که این انحصار،
درست مانند سنگی عظیم که به پای
جامعه بسته شده باشد ،بنیه آن را در
تالش روزانه و دست و پا زدن برای
غرق نش��دن در فالکت همه جنبه
تحلیل میبرد .نجات این جامعه به
رهایی از قید و بندهای مناس��باتی
گره میخورد که این انحصار در آن
ش��کل گرفته است :نظام سیاسی و
اقتصادی حاکم .نظامی که س��ایه
س��نگین «امام خمینی» حافظ آن
است .بحث بر سر دلبستگی شخصی
به یک فرد و یا یک «رهبر» نیست،
بلکه بر سر درک یک مانع تاریخی
و ی��ک دوره خونی��ن و جنایتب��ار
اس��ت .این مانع تاریخی و آن دوره،
هنوز و همچنان نقطه پیوند عمیق
اصولگرایان و اصالحطلبان است .این
تناقض ،بخش مهمی از وزن همان
س��نگ عظیمی اس��ت که به پای
جامعه بسته شده است .سنگی که
دیگران ،اصولگرایان و اصالحطلبان،
در جنگ قدرتی که با هیچ ترفندی
نمیت��وان آن را انکار ک��رد ،به پای
جامعه زنجیر کردهاند.
«ام��ام خمین��ی» ی��ک رهب��ر
«رهاییبخش ،مترقی ،آزادیخواه و
عدالتطلب» نبود .نماد این مفاهیم
عالی هم نبود .آخر چه کسی را توان
آن اس��تدالل و منطق هست که به
من به عن��وان یک زن ایرانی بتواند
بقبوالن��د که خمین��ی «مترقی» و
«آزادیخ��واه» بود! مگر آنکه از من
بخواه��د عقل و تجرب��ه و زندگی و
تاریخی را که به چشم دیده و لمس
کردهام ،نادیده بگیرم .سخنان خود
خمینی که ثبت و ضبط اس��ت (از
جمله در مقاله هفته پیش) علیه وی
ش��هادت میدهند .به سود طرفین
جمهوری اس�لامی است که جهت
جلب جامع ه جوانی که برای خمینی
تره هم خورد نمیکند ،او را دستاویز
ق��رار ندهن��د و وی را ب��ه قضاوت
تاریخ بس��پارند .امروز سخن گفتن
از «ام��ام خمینی» فراتر و پرمعناتر
از یک ابراز نظر و اعالم دلبس��تگی
صادقانه است .صرف «تأثیرگذاری»
یک رویداد «در سرنوش��ت جهانی
و منطقهای» خود به خود کیفیتی
مثبت ب��ه آن نمیبخش��د .به ویژه
آنکه «تأثیرگذاری» انقالب اسالمی
در «منطقه و جهان» اندکی به پای
انقالب اکتبر و هم چنین نازیسم و
فاشیسم در منطقه و جهان نمیرسد!
{>> ادامه در صفحه}10 :

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

>>

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

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

کانادایی ها بیش از گذشته
از کمبود وقت رجن می برند

آژانس مسافرتی

سخنرانی

رامینجهانبگلو
در مونتریال

مرکز فرهنگی «مکیک» از ش��ما دعوت می
کند تا در سخنرانی آقای رامین جهانبگلو،
اندیشه گر ،نویسنده و استاد دانشگاه تورونتو
شرکتنمایید.
موضعسخنرانی:

جامعه مدنی و خشونت پذیری
در ایران

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

½
½
½
½

آژانس پذیرش
ساملندان کارول
توسط گروه متخصص و
 باتجربه  20ساله
________
برای آگاهی بیشتر

لطفا با خامن هلن تماس بگیرید:

ارسالارز

Tel.: 514-620-5195
Cell.: 514-894-5195

1112 boul Saint-Laurent

helenabedian@hotmail.com

 ارسال ارز به ایران و هر نقطه دنیا

Email:

Tel.: (514) 871-1119
در کوتاه ترین زمان

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos

N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

انتی
با گار

حتویل در
مح
ل :رایگان

رضا امیری

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

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی
Darius Hozhabr
Zandi

Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA (reg
7575 TRANS-CANADA
HWAY, SUITE 500
ST-LAURENT, QC H4T 1V6

Tel.: 514-652-4887

رمهای مالیات
 تنظیم ف  )Personaبرای
l In
( come Taxهاجرت نموده به
م
ایرانیان تازهسال اول 15 :دالر
کانادا برای
می باشد.
نه حسابداری
 هزی  )Bبرای شرکت ها
( ookkeepingرایگان می باشد.
برای ماه اول

Montreal, QC, H4A2C2

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

personal tax preparation,
Corporate tax preparation,
Payroll Services,
QST, GST, WCB,
Incorporation Services,
Business advisory,
Business plans,
General Business
management










www.ZandConsulting.com

Fax: 450-937-3654

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
Driving School

>>

ید کبک:
د

ج

قانون
با  21سال سابقه کار
مخصوص
یمتهای
>>سواالتفارسیامتحانرانندگی ق
طنانعزیز
رایگان در اختیار شماست...
برایهمو
مربی ایرانی:

تئوری آموزش کامپیوتری

iving
12 hrs Dr :
exam
+ Car for x.
ta
$300.00 +

>>

621-3456

>>

)Tel.:(514
________________________

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

C.P. 63597 Van Horne
Montreal, QC H3W 3H8

شیراز

Plamondon

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

رستوران

اسپشیال ناهار:

2سیخ کوبیده باپلو

.99

7 485-2929

فقط

دلیوری :رایگان

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

514

با مدیریت:

5905 Upper-Lachine

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

برگزاری
م
ج
ا
ل
س
و
مهمانی
هایشما:
 با
هر بودجه
و در هر
ش
ر
ا
ی
ط
ی

____________________
Pièces d'Autos NDG

نشـــانی :

Montréal, Québec H3B 3C6

4438, rue de la Roche
Metro: Mont-Royal
Tel: 514-373-5777

هفته ،شیفت های گردشی یا شبانه
مشغول بکار هستند ،زیاد است.
نسبت کانادایی های بین  20تا 64
ساله که به ان شکل کار می کنند،
از 22درص��د در س��ال  ،1992ب��ه
28درصد در س��ال  1999رسیده ،
اما در سال  ،2008به حد 25درصد
رسید.
در بخش دیگری از این گزارش آمده
است ،با توجه به تمایل مشتریان به
ارائه س��رویس در روزهای تعطیل
و آخ��ر هفته ،کارفرمای��ان ،به افراد
بیش��تری جهت کار مداوم در طول
هفته و سال ،نیاز پیدا کرده اند.
در این مطالعه نتیجه گیری شده که
میزان صرف وقت با اعضای فامیل و
خانواده  ،روز به روز کمتر شده و الزم
اس��ت در این زمینه سیاست های
جدی��دی ب��رای کارفرمایان تدوین
گردد.

فرنازمعتمدی

1170 Place Frère André

تاریخ :جمعه  ۲۵جون ساعت  ۶تا  ۸شب
مکان :
ایرانتو:کاناداییهایبیشتری،گرفتار  2005افزای��ش یافته
کمبود وقت برای دیدن خویشاوندان است.
بیش��تر اینگونه افراد را
و یا مالقات های کاری شده اند.
مؤسس��ه  Canadian Index ofوالدین مجرد با فرزندان
 Wellbeingروز  15جون گزارشی جوان تش��کیل می دهند .در عین
را منتش��ر کرد که به بررسی شیوه حال ،احساس کمبود وقت در زنان
اس��تفاده از زمان برای امور کاری و به نسبت مردان بیشتر بوده است.
تفریحی طی  15تا  20سال گذشته افزایش مراقبت از سالمندان:
بس��یاری از افراد بالغ ،از جمله زنان
پرداخته است.
آن��ان دریافتند که تع��داد مردان و وقت خ��ود را ب��رای نگه��داری از
زنانی که از محدویت و فشار زمانی سالمندان صرف می کنند.
گالیه می کنن��د ،از 16.4درصد در در مطالعه مذکور ،از هر  4کانادایی،
سال  ،1992به 19.6درصد در سال یک��ی از آنه��ا ،س��رگرم مراقبت از
س��المندان ب��وده و از
هر  5نف��ر نیز یک نفر
مسئولیت پرستاری از
کودکان یا سالمندان را
بر عهده دارد.
تعداد کمی از کانادایی
ها ساعت های طوالنی
پذیرش سالمندان عزیز
کار می کنند ،اما تعداد
کس��انی که در ساعت
در محیطی گرم و صمیمی
های غیر مجاز مثل آخر

7

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح
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«منشوری»برایجنبشسبز
 15ژوئیه 2010

حسین باقر زاده

hbzadeh@btinternet.com
جنبش سبز در یک ساله گذشته راه
درازی را پیموده است.

این جنبش ابتدا در جریان فعالیت
انتخاباتی میرحسین موسوی شکل
گرفت ،و س��پس به ی��ک حرکت
اعتراضی ب��ه کودتای انتخاباتی ۲۲
خرداد تبدیل شد .با سرکوب خونین
تظاه��رات  ۲۵و  ۳۰خرداد س��ال
گذش��ته ،جنبش به لحاظ کمی و
کیفی تعمیق یافت.
از یک س��و خواستهای جنبش از
محدوده لغو و تجدید انتخابات فراتر
رفت و به خواستهای دموکراتیک
تحولخواهانه و ساختارشکنانه ارتقا
پیدا کرد،
و از سوی دیگر جنبش مورد حمایت
بیش��ترین و متنوعترین اقش��ار و
نیروهای سیاسی و مدنی و اجتماعی
در داخل و خارج کشور قرار گرفت.
عالوه ب��ر این ،جنب��ش در پویایی
خود در طول یک س��ال گذش��ته
ش��کاف درون حاکمیت را عمیقتر
کرد ،بس��یاری از رهب��ران و فعاالن
اصالحطلب را به بازنگری در مواضع
خود واداشت و گفتمان دموکراتیک و
حقوق بشری را در متن فعالیتهای
سیاسی ایران قرار داد.
جنبش سبز در عین حال از دو نقیصه
مرتبط به هم رجن میبرد.

یکی ،فقدان یک رهبری منسجم و
جامع االطراف بود که بتواند اعتماد
و حمای��ت اکثریت قاط��ع فعاالن
جنبش سبز را جلب کند ،و دیگری
ابهام در آرمانهای جنبش سبز بود
ک��ه از جامعیت الزم ب��رای تأمین
خواستهای مشترک نیروهای فعال
آن برخوردار باشد.
البته از ابتدا بخش بزرگی از فعاالن
ای��ن جنب��ش ،آقای موس��وی (به
تنهایی یا مشترکاً با آقایان خاتمی و
کروبی) را به عنوان رهبر(ان) جنبش
میشناختند ،ولی نیروهای دیگری
ب��ه خص��وص در بین س��کوالرها
وجود داش��تند که ب��ا دید انتقادی
به مواضع این افراد مینگریستند و
صالحیت آنان را زیر سؤال میبردند.
با گذشت زمان و گسترش گفتمان
دموکراتیک در جنبش س��بز ،این
رهبران و به خصوص آقای موسوی
به تدری��ج مواضع صریحت��ری در
حمایت از ارزشهای دموکراتیک و
حقوق بشری اتخاذ کردند ،و این امر

همراه با مقاومت تحسین
برانگیزی که آنان در برابر
فش��ارهای حاکمیت از
خود نشان دادهاند بخش
وس��یعتری از جنب��ش
سبز را به حمایت از آنان
کشانده است.

اس��تخراج معادن مس 30 ،میلیون
دالر از چینی ها رشوه دریافت کرده
است.
بدبختی های افغانستان محدود به
فقر ،جنگ ،ترور و کشتار و اشغالگری
نیروهای بیگانه نیست .فساد دولتی
و اداری نیز بیداد می کند و قوز باالی
قوز است .سال گذشته دولت امریکا
– که دولت افغانس��تان عمال دست
نش��انده آن اس��ت – ضرب االجلی
را تعیی��ن کرد تا دولت افغانس��تان
ظرف  6ماه مبارزه با فساد اداری را
ش��دت دنبال کند و نتایج آنرا در
به ّ
اختیار کاخ س��فید قراردهد .در ماه
می گذش��ته نیز یک هیئت  6نفره
از سناتورهای امریکایی به افغانستان
رفتند .سناتور برمن ،رییس کمیته
امورخارجی س��نای امریکا ،با اشاره
به شیوع فساد در دولت افغانستان
گف��ت« :تازمانی که م��ردم امریکا،
مبارزه علیه فس��اد و سوء استفاده

جنبش سبز با سرعت هرچه
متامتر گفتمان حاکم بر جمهوری
اسالمی را دگرگون میکند.

بیانیه  ۱۸آقای موس�وی[ ]۱که به
مناسبت سالگرد تظاهرات عظیم۲۵
خرداد منتشر شده از تحول بیشتری
در مواض��ع او حکای��ت میکن��د و
صریحتر از همیش��ه ب��ر ارزشهای
دموکراتیک و حقوق بش��ری تأکید
دارد .در این بیانیه ،آقای موس��وی
«منش��وری» ب��رای جنبش س��بز
پیش��نهاد کرده و آن را «قدم اول»
نامیده اس��ت تا س��پس در «سیر
تکاملی خود  ...کاملتر و زیباتر» شود.
آقای موس��وی ه��دف از تهیه این
منشوررا«هماهنگیوهمدلیبیشتر
و تقویت هویت مش��ترک جنبش
س��بز» اعالم ک��رده و میپذیرد که
«متن پیشنهادی نتواند پاسخگوی
همه س��لیقه ها و مطالبات باشد»،
و به این ترتیب خواس��ته است که
سایر فعاالن جنبش سبز به تدقیق
و تنقیح آن کمک برسانند .او از این
که تبادل اخبار و اطالعات و نظر و
تحلیل در «ش��بکههای اجتماعی»
جنبش س��بز ب��ه ص��ورت «کامال
دموکراتیک» جریان داش��ته اظهار
خوشوقتی میکند و معتقد است
که «جنبش س��بز موجی از گفتگو
درباره مسائل مهم و سرنوشت ساز
در حوزه عمومی بی��ن مردم ایجاد
کرده که در تاریخ معاصر ما بینظیر
بوده است».
بیانیه آقای موسوی پس از مقدمهای
در باب مقاومت همراه با تحمل زجر
و ش��کنجه جنبش سبز ،و رسوایی
بی��ش از پی��ش حاکم��ان در برابر
مردم ،به تشریح منشور پیشنهادی
او میپ��ردازد و از اهداف و راهکارها
و ارزشهای جنبش س��بز س��خن
میگوید.

سخن آقای موس�وی البته هنوز در
قالب گفتمان جمهوری اسلامی و
قانون اساس�ی آن جریان دارد و با
یک گفتمان س�کوالر که الزمه یک
حرک�ت ملی و دموکراتیک اس�ت
دارای فاصله است.

ولی در درون این قالب ،او بیش از هر
زمان دیگر به ارزشهای دموکراتیک
نزدیک شده و بر آنها تأکید میکند.
عالوه بر این ،آقای موس��وی سعی

افغانستان :لشکرکشی...
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دارد با تأکیدات مکرری از قبیل این
که ایران متعلق به همه ایرانیان است
بر جامعیت ایرانی جنبش سبز تأکید
کند و ب��ر واقعیت تکث��ر در درون
جنبش سبز انگشت بگذارد.
در عین حال ،تعلق ایدئولوژیک
و سیاسی آقای موسوی به نظام
جمهوری اسالمی باعث شده است
که جابجا ایش��ان نسبت به اهداف
«انقالب اس�لامی» و قانون اساسی
این نظام به اظهاراتی بپردازد که با
واقعیت یا تأکیدات دیگر او تناسبی
ندارد.

برای مثال ،معلوم نیس�ت که
ایشان به اس�تناد چه سندی
مدع�ی اس�ت ک�ه برق�راری
آزادی و «براب�ری» از اه�داف
«انکارناپذیر» انقالب اسالمی
است.
در جریان انق�لاب« ،برابری» نه در
شعارهای انقالب شنیده میشد و نه
در قانون اساسی این نظام اثری از آن
وجود دارد.

به عکس ،مشخصه اصلی جمهوری
اسالمی ،نابرابری بر اساس عقیده،
جنسیت و قومیت است که ساختار

آپارتاید مضاعف این نظام را ش��کل
داده است .ایشان به درستی تصریح
میکن��د که «جنبش س��بز نیز بر
ضرورت دس��تیابی ب��ه آن [آزادی
و براب��ری] تاکی��د دارد» ،ولی چه
ضرورت��ی دارد که این خصوصیات
به انقالب اسالمی ،آن هم به صورت
«انکارناپذی��ر» تعمیم داده ش��ود؟
همچنین ،ایش��ان «اجرای تمامی
اصول قانون اساس��ی» را «هدف و
خواس��ت تجدید ناپذی��ر و حتمی
جنبش سبز» دانسته است.
باید پرسید که از دید آقای موسوی،
کدامین بخش جنبش سبز خواهان
اجرای اصولی از قانون اساسی است
که تبعیض عقیدتی یا جنسیتی را
به رس��میت شناخته و یا ولی فقیه
را بر کلیه شئون کشور مسلط کرده
اس��ت؟ میتوان بر اص��ول ناظر بر
حقوق ملت (فصل س��وم) که آقای
موس��وی تحت عنوان «ویژه» از آن
یاد میکند تأکید کرد ،ولی به طور
قطع جنبش س��بز خواهان اجرای
{>> ادامه در صفحه}23 :

>> ادامه از صفحه8 :

از قدرت دولتی در افغانس��تان را به
چشم خود مشاهده نکنند ،برادامه
کمک مس��تمربه افغانستان راضی
نخواهند ش��د .این مسئله را آقای
کرزای بهت��ر از هرکس دیگری می
تواند درک کند».
ا ّما به خالف انتظار سناتور امریکایی،
آقای ک��رزای این موضوع را نه تنها
"درک" نم��ی کن��د ،بلک��ه با یک
فرافکنی آنرا بردوش حریف انداخته
و چیزی هم طلبکار می ش��ود .در
ماه دس��امبر سال گذش��ته ،حامد
کرزای در یک کنفرانس ملّی مبارزه
با فساد در کابل گفت« :کمک ها و
قراردادهای خودس��رانه خارجی ها،
افغانس��تان را ضعیف کرده و راه را
برای فس��اد هموار کرده است» .دو
م��اه پیش از این گفته های کرزای،
دادستان کل افغانستان اعالم کرده
بود که فهرس��تی را در اختیار دارد

که نشان دهنده دست داشتن مقام
های بلندپایه دولتی در فساد اداری
است .سال گذشته نیز یک دادگاه
در افغانس��تان ،ش��هردار کابل را به
جرم فساد مالی به چهارسال زندان
محکوم ک��رد ا ّما برغم حکم دادگاه،
حامدکرزای از او دفاع و حمایت می
کند.
انتقاد ایاالت متحده امریکا از شیوع
فس��اد در دولت حامدکرزای ،یعنی
دولت��ی که خ��ود بوج��ود آورده و
سازماندهی کرده ،نشانگر عیار باالی
ری��اکاری در زمام��داران امریکایی
است .همان عیار باالی ریاکاری که
به جرج دبلیو بوش نیز امکان و اجازه
داد تا ظاهرا بدون اطالع و آگاهی از
وجود منابع عظیم معدنی در خاک
افغانستان ،در اکتبر سال  2001تنها
با نیت خیرخواهانه مبارزه با تروریسم
و صدور دموکراس��ی ب��ه خاک این
کشور لشکرکشی کند!

آژانس هواپیمایی اسکای الن
با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

برای آگا
کلیه هی بیشتر در مورد
نیاز
با مشا های مسافرتی خود
ور
مجرب فارسی زبان

یامسین

8-1588
Phone: 514-38
Ex.: 259

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.
_________________
Edmonton Office
72A-4003-98 Street
Edmonton ,AB T6E 6M8
Phone: 780-468-3331
Toll free: 1-866-845-8472

Head Office:

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

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

مسکن و جتاری

Cell.: 514-951-7266

یلدافصیحالزمان

Yalda Fasih Al Zaman

groupe sutton - royal inc.
Courtier immobilier agréé
3869 Boul. des Sources #110
DDO QC H9B 2A2 Tél.:(514) 421-7888

کودک 11ساله
مونتریالی،
جوان ترین
عضو تیم ِفراری
ایرانتو :تیم فرم��ول  1فراری ،یک
کودک  11س��اله اهل مونترآل به
ن��ام " لنس اس��ترول" را به عنوان
جوان ترین عضو آکادمی رانندگان
خود پذیرفت.
 Luca Baldisserriرییس آکادمی،
در جریان مسابقات  Grand Prixدر
مونترآل ب��ا اعالم این مطلب افزود،
او شاید بسیار جوان باشد ،اما از هم
اکنون اس��تعداد درخش��ان خود را
نشان داده است.
وی اضاف��ه کرد ":ما ق��دم به قدم ،
لن��س را در برنامه ه��ای آمریکای
شمالی ،دنبال خواهیم کرد و بزودی
در دوره های��ی ک��ه در Maranello

برگزار می شود ،شرکت خواهد کرد.
راننده جوان مونتریالی پیش از این
دو جای��گاه قهرمان��ی را در جریان
مس��ابقات قهرمانی مل��ی کانادا در
ش��اخه  Rotax Mini Maxبدست
آورده و س��ال گذش��ته نیز جایگاه
شش��م را در فینال مس��ابقات بین
المللی  Mini Rocدر ایتالیا و جایگاه
دوم را در مس��ابقات Rotax Micro
 Maxفلوریدا کسب کرد.
لنس همچنین در س��ال  ،2008از
سوی فدراسیون اتومبیل رانی کبک
ب��ه عنوان بهترین راننده تازه کار و
سال بعد از آن به عنوان راننده برتر،

شاهنامه خوا نی

بابیان دکتر نقیب نقوی

برگزیده شد.
فراری ،از قدیمی ترین و موفق ترین
تی��م های اتومبیل ران��ی در جهان
محسوب می شود و از سال گذشته،
ی��ک آکادمی برای تربیت رانندگان
جوان ،از مرحله ابتدایی تا رسیدن به
فرمول وان ،تأسیس کرده است.
راننده کهنه کار کبکی به نام Gilles
 ،Villeneuveاز سال  1977تا زمان
مرگ خ��ود در س��ال  ،1982برای
فرمول وان افتخار آفرینی کرد و در
س��ال  1997نیز عنوان " father of
 "world champion Jacquesرا
کسب کرد.

زمان :یکشنبه 20ژوئن
ساعت  3پس از نیمروز
جا :دانشگاه کنکوردیا
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها

ترین های
جام جهانی
2010
در آستانه شروع جام جهانی فوتبال،
ترینهای ای��ن جام یعنی پیرترین
و جوانترین مربی��ان و بازیكنان و
همینطوربلندقدترینوكوتاهترینها
معرفی شدند.
بر این اساس اتوره هاگل  ،سرمربی
آلمانی تیم ملی فوتبال یونان كه از
او با عنوان شاه اتو یاد میشود ،با 71
س��ال و  10ماه سن ،پیرترین مربی
جامجهانی نوزدهم است .جوانترین
مرب��ی جامجهانی هم روی نیمكت
اسلواكی مینشیند .والدیمیر وایس
با  45سال كمسن و سالترین مربی
حاضر در آفریقایجنوبی به ش��مار
میرود\.
نی��كالس زیگیچ  ،مهاجم تیم ملی
صربس��تان با  202س��انتیمتر قد،
بلندترین و خوزه فرانسیسكو تورس
از تیم ملی آمریكا و همچنین آرون

لن��ون از تیم ملی
انگلیس ب��ا 165
سانتیمتر ،كوتاه
قدترین بازیكنان
در آفریقایجنوبی
.
هس��تند
فرانسیسكو تورس
و آرون لن��ون هم
درحالی به عنوان
كوتا هترینه��ای
جام معرفی شدند
كه لیونل مس��ی،
مهاج��م تیم ملی
آرژانتین و باشگاه
بارسلونا نیز با 169
س��انتیمتر ق��د،
جزو كوتاهقدترین
بازیكن��ان ج��ام نوزدهم به ش��مار
میرود.
كریستین اریكس��ون دانماركی هم
كه  14فوری��ه  1992به دنیا آمده،
جوانتری��ن بازیك��ن جامجهان��ی
ی جنوبی اس��ت .وینس��نت
آفریقا 
ابوبك��ر و جوئل ماتیپ (ه��ر دو از
كامرون) ،كری��س وود (نیوزیلند) و
چردان (سوئیس) دیگر بازیكنان 18
ساله جامجهانی هستند.
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مشاور مهاجرت به کانادا

ماریا
کُـتنه

CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION
CONSULTANT
---------------------------پیرتری��ن بازیكن جامجهانی هم به
 40س��ال نمیرس��د ،اما  5بازیكن
 39ساله در جامجهانی حاضرند كه
هیچكدام در فاصله  11ژوئن تا 11
ژوئیه جشن تولد  40سالگیشان را
برگزار نخواهند كرد .تمام  5بازیكن
مسن جامجهانی  ،2010دروازهبان
هس��تند :دیوید جیم��ز (انگلیس،
 39س��ال و  10ماه) ،ساندر بوشكر
(هلند) ،ماركوس هانمان (آمریكا)،
مارك شوآرتزر (استرالیا) ،اسكار پرس
(مكزیك).

Contact me in English,
French, Italian
or PERSIAN

 خبر مهم

_______________
وب سایت ما را به عالقمندان به مهاجرت،
در ایران معرفی کنید

www.mariacottone.com
_______________

جهت خدمت بی
دروطن از خانم شتر به عزیزان خود
الهه
اسالمی منوچهری
که وکیل پایه یک دا
دگ
س
تر
ی در تهران
می باشند ،د
که نمایندگی عوت به عمل آوردیم
ما
بگیرند .ایشان را در تهران به عهده
ف
رد
ی
مو
رد
اطمینان،
کاردان ،دلس
هموطنا وز و آماده خدمت به
ت ن خویش می باشد.
لفن های تماس:
0912-388-8486
021 4465-3922

کامی منفرد

امــور ایرانیان

مدیر
رایگان جدید زیر در
ن با خط مستقیم و
کماکا
ود می باشد و ساعات
ت هموطنان عزیز خ
خدم
تا جمعه و از ساعت
این خط از دوشنبه
با
تماس
وقت ایران می باشد
 7تا  11بعد از ظهربه
ماره واز شهرستان
تهران بدون پیش ش
( از
+کد تهران )

(021)8806-408

داخلی0/ 8182 :

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

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

mariacottone@hotmail.com

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
کانال
ه
ا
تر
ی فا
ا کی ،عرب رسی
ز
ب
ا
ی ،آس ن،
رمنی
و
و
ر
.
.
ی
.
،
گیر
نده های را بر
ر
و
دیجی ی
کیفی
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
 0یلم و سریال ایرانی
و صدهاف
بان درسراسردنیا
رادیوهای فارسی ز
 دسترسی به کلیه

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

ترسی به  24شبکه

دس

رضا
زرین

صداو سیمای ایران

Tel.: 514-571-6564
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ندامت انقالب سازان پیشین و...
آری ،باز هم

اينچنني است

برادر!
در پاسخ به نامه
مصطفی تاجزاده

بيژن صفسری

ام��روز در پيچاپي��چ کالمهای ب��ودار و
نفسگي��ر ،وقت��ی ح��رف از عذرخواهی
انقالبيون س��ابق از ملت به ميان میآيد،
با حس��رت از يکديگر میپرس��ند ،چرا
امروز؟ چرا وقتی که ديگر حتی حرمتها
را هم میشکنند به صرافت چنين کاری
افتادهاند؟ و چرا اينهمه دير .چرا در همان
زمان وق��وع تخلف و ش��اهدبودن بر آن
تخلفه��ا و خيانتکردنها به آرمانهای
انقالب ،اينچنين سربهدارانه لب نگشودند
تا مان��ع از عينيتيافتن اين ضربالمثل
ش��وند که تخم مرغدزد ،عاقبت شتردزد
میشود؟
بیگم��ان بايد به فال نيک گرفت که هر
روز يک��ی از خيل انقالبيون دو آتش��هی
س��ال  ،۵۷يکی پ��س از ديگ��ری برای
تحققنيافتن آرمانه��ای انقالب از مردم
پوزش میطلبند که مقاله اخير مصطفی
تاجزاده ،معاون سياسی وزارت کشور دولت
محمد خاتمی و عضو جبهه مشارکت و
س��ازمان مجاهدين انقالب اس�لامی که
دلنوشتهاش ،بيشتر شبيه خطبه معروف
به خطبه شقش��قهی حضرت علی (ع )
را می ماند ،آخري��ن آن نيز نخواهد بود؛
آنچنانکه پيش از انتشار نامه مصطفی
تاجزاده ،اين سياستپيشهی منصفی که
طی نوشتاری صادقانه ،ضمن برشمردن
خطاه��ای منجر به بیراه کشيدهش��دن
انقالب ،با ش��هامت ستودنی ،خود را هم
بهعنوان ف��ردی از نس��ل انقالب مقصر
دانسته و در کمال خضوع ،از نسل امروز
پوزش میطلبد .اگر چه پيش از اين ،در
طی ده س��ال گذشته ،شاهد اعترافهای
بس��ياری ديگر از انقالبي��ون چون اکبر
گنجی و دکتر سروش و ديگران هم بوديم
که هر يک با مشاهدهی پيمانشکنیهای
همرزم��ان خود ،و حتی از نقش هر چند
کمرنگ خ��ود ک��ه احيانا در ب��ه بیراه
کشيدهشدن انقالب داشتند ،از مردم ،چه
ب��ه صراحت لهجه ت��اجزاده و چه با زبان
توجيهنمودن اعم��ال توجيهناپذيرخود،
مانند دکتر سروش که هنوز ماجرای نقش
ايش��ان در انقالب فرهنگی و بستهشدن
دانش��گاهها در ذهن و خاطره ملت به جا
ماندهاست و هنوز بسياری بر اين باورند که
او زمانی بهعنوان تئوريسين نظام هر روز
در جعبههای جادويی منازلش��ان ظاهر
میشد و همگی س��راپا گوش میشدند
تا بلکه کلمهای از دريای معرفت و فضل
اين دانش��مند را درک نماين��د...؛ و حال
همگی به نوعی از آنچ��ه بوده و کردند

توفان در فنجان...

اگر «کمونیس��م» توانست با وجود
شکست«سوسیالیسمعمالموجود»
به حیات نظری خود در ذهن برخی
ادام��ه دهد لیکن کار فاشیس��م به
آنجا رس��ید که در مقابله با هرگونه
ابراز وجودش ،قاطعانه گفته میشود:
فاشیسم ،نظر نیست ،جنایت است!
در ایران نیز «نظر» بود که به جنایت
رس��ید .از همین رو دف��اع از دوران
خمینی به هر دلیلی باشد ،دفاع از
نظر نیست ،دفاع از جنایت است.
جنگ ادامه سیاست یا اقتصاد؟
ای��ران برای جس��تن از خطری که
آن را تهدی��د میکند ،بای��د از زیر
س��ایه خمینی و جمهوری اسالمی
برهد .بح��ران بازارهای مالی جهان
ب��ا پیشپ��رده بحران مس��کن در
آمری��کا و اینک با صحنه دراماتیک
بحران ی��ورو در اروپا ،خبرهای پیدا
و پنه��ان جابجاییه��ای نظامی ،از
جمل��ه و به ویژه پیرامون ایران و در
خلیج فارس ،توافق جهانی نه تنها
با مش��ارکت روس��یه و چین بر سر
پنجمین قطعنامه علیه برنامه اتمی و
چهارمین قطعنامه تحریم اقتصادی
علیه جمهوری اسالمی ،بلکه با تأیید
داللهای دست چندمی مانند ترکیه
و برزیل که برای آنها نیز از نمد برنامه
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برائ��ت میجوين��د تا
بدانجا که برخی از اين
انقالبيون دو آتش��هی
سالهای اوليهی انقالب
به دليل پوزش از ملت،
با وجود سالها خدمت
ب��ه نظ��ام و س��ابقهی
انقالبیبود نش��ان،
کارش��ان به زندان هم
کش��يد حتی آنهائی
که هرگز تصور زندانی
شدنشان نمیرفت که
همين نکته حکايتی را بهيادم میآورد.
میگويند در سالهای اول انقالب ،يکی
از انقالبي��ون به ديدن صاحب منصبی از
رژيم گذشته که در زندان گرفتار بود رفت
و از او حال و روزش را پرسيد .زندانی که
چاق و تنومند بود از تنگی س��لول خود
ش��کايت کرد .مرد انقالبی با خنده گفت
اين سلولها را خودتان ساختيد .زندانی
با تمس��خر جواب داد :بله ،اما شما سعی
کنيد سلولهايی که میسازيد بزرگتر از
اين باش��د ،چون شما هم مثل من چاق
هستيد.
الغرض انتش��ار چني��ن نامههايی از قضا
قبول
حس خوب��ی را بهخاطر ش��هامت ِ
اشتباه نويسندهی آن ،در مخاطب ايجاد
میکند اما با اين همه پرسشی را هم در
بين اذهان عمومی مطرح میسازد ،که در
جمع خود ،در خانه و دکان و کوچهبازار،
دهان به دهان میچرخد ،از مهمانیهای
خانوادگی ،گرفته تا شب چرهگیهائی که
سابق بر اين ،با شاهنامهخوانی و خواندن
حاف��ظ  ،دل را ف��ارغ از غمه��ا ،صفايی
میدادن��د؛ ام��روز در پيچاپيچ کالمهای

بودار و نفسگي��ر ،وقتی حرف
از عذرخواهی انقالبيون سابق از
ملت به ميان میآيد ،با حسرت
از يکديگ��ر میپرس��ند  ،چرا
امروز؟ چرا وقتی که ديگر حتی
حرمتها را هم میش��کنند به
صرافت چنين کاری افتادهاند؟ و
چ��را اينهمه دير .چرا در همان
زمان وقوع تخلف و ش��اهدبودن
بر آن تخلفها و خيانتکردنها
به آرمانهای انقالب ،اينچنين
سربهدارانه لب نگشودند تا مانع
از عينيتيافتن اين ضربالمثل شوند که
تخم مرغدزد ،عاقبت ش��تردزد میشود؟
چرا وقت��ی آن س��يد خدایجويی که با
پش��توانهی ۲۰ميلي��ون رای با تس��اهل
بیدلي��ل و غير قانونی خ��ود ملتی را با
وعدههای پوش��الی به ي��اس و نااميدی
کش��اند ،تا زمين��هی خطاک��ردن برای
تشنگان قدرت فراهم گردد ،همچنان در
سايهی سکوت نشستند و تماشاگر بودند؟
و عاقبت با همين س��کوتکردنها ،حق
ملتی را ضايع کردند؟ که به قول مرحوم
مدرس ،چنين سکوتی حکم نماز بیقضا
را میمان��د .و از طرفی حال امروز که لب
گش��وده و از خطاها میگويند ،چرا گناه
اينهمه خطاها و تس��اهلها و سکوتها
را به دوش نس��لی میگذارن��د که تمام
تقصيرش عاش��قی بود ،نسلی که فقط با
اعتماد به م��ردان خدایجويی که وقتی
از کوچ��های تنگ رد میش��دند از پير و
جوان به احترامش��ان میايستادند تا اول
آن عالمان حقطلب گذر کنند ،غافل که
روزی خود به دست خود ،حرمت خود را
خواهندشکست.

{>> ادامه در صفحه}32 :

دکتربهرامجانمعینی
کلینیکپزشکی

 پیشگیری از بیماری های مسافرتی و واکسیناسیون
 بیماری های مفصلی ،عضالنی و ناشی از ورزش
 پزشکی زیبایی و جراحی های کوچک و درمان واریس

 توجه:

کلینیک  Nuns' Islandدکتر معینی
به نشانی زیر انتقال یافته است.
Clinique medico-Chirurgical
55 Rue de l’Église, Local 32
Verdun, H4G-3E7

Tel.: 514-769-5500
جنب در متروl’Église :

www.clinicmoini.com
moini_clinics@sympatico.ca

>> ادامه از صفحه6 :
اتمی رژیم ایران ،کالههای میلیاردی
دوختهشد،گزارشآژانسبینالمللی
ان��رژی اتمی درب��اره ظرفیت ایران
جهت تولید بمب اتمی و هم چنین
خبر ادامه و گس��ترش غنیسازی
اورانی��وم ،ه��م چنی��ن تهدیدهای
تک��راری و مداوم علیه اس��راییل ،و
عالوه بر همه اینها ،تبلیغات سیاسی
گس��ترده در اروپ��ا و آمری��کا علیه
جمهوری اسالمی در آستانه سالگرد
اعتراضات آزادیخواهانه مردم ایران
و «جنبش سبز» ،همگی نشان از هر
چه داشته باشد ،قطعا نشان توافق و
همراهی و صلح جهان با رژیم ایران
نیست.
قرن بیستم شاهد جنگهایی از نوع
دیگر بود .جنگهایی که از پوشش
ایدئولوژی��ک و ایمانی بیرون آمده و
رنگ و بوی سیاس��ی گرفته بودند.
جنگ اول جهانی توانست مناسبات
اقتصادهای مل��ی را که وارد مرحله
جدیدی از رش��د تولی��د و تکنیک
ش��ده بودند ،در مرزهای کشورهای
قدرتمند به گونهای تنظیم کند که
هر یک به رشد خود مشغول باشد.
اگرچه منجر به پدیدهای ش��د که
میرفت تا هفتاد سال نفس جهان
س��رمایهداری را بیهوده در س��ینه
حبس کند و بعد خود اتفاقا به دلیل

نداش��تن کیفیتهای سرمایهداری
از درون فرو بپاش��د :اتحاد جماهیر
شورویسوسیالیستی.
جن��گ دوم جهانی ت�لاش نمود تا
با ایدئولوژی فاشیس��م و نازیس��م،
لجام گسیختگی سرمایهداری را در
کش��ورهای قدرتمند ،نه مهار ،بلکه
ب��ه خدمت اروپا ب��ه مرکزیت و زیر
س��لطه مطلق آلمان نازی در آورد.
س��رمایهداری جهانی اما هم از نظر
ایدئولوژی سیاس��ی (دمکراسی) و
ه��م از نظر اقتصادی (لیبرالیس��م)
بس��ی قدرتمندتر از فاشیس��م بود.
آلمان هیتلری در حالی که همه را از
درون خود تارانده بود ،در خارج نیز
تنها ماند و با پایان جنگ ،گذشته از
پیامدهای روانی و فرهنگی که هنوز
ادامه دارد ،چنان شکستی را متحمل
ش��د که حتی از داشتن یک ارتش
منظم و کالسیک نیز محروم گشت
و تا فرو ریختن دیوار برلین و پایان
جنگ س��رد ،زیر نظارت ش��وروی،
آمریکا ،فرانسه و انگلیس باقی ماند.
جنگ س��رد با پایان جنگ جهانی
دوم ،اقدام به تنظیم توازنی میان دو
ی »شرق»
قطب سیاس��ی و اقتصاد 
و «غرب» نمود که بنا به سرش��ت
سرمایهداری (که کمونیسم نیز خود،
زاده و فرزند مرتد و سرکش آن بود)

از خودمان...
ستان ساکن ایران شعر
دو
چند روز قبل یکی از مرا در یاد اس�ت" را
ت
"هر چند س�وابق ی که این دوست عزیز
ایم ایمیل کرد ،از آنجای
بر
م فی البداهه دو بیتی
اس
را از سالها قبل میشن ل و قالی کردیم" به
ش�ت رییس قی
"درپ رسید و برایش فرستادم.
ذهنم
دم که اگر او جواب مرا به
بعد پیش خود اندیشی او پاسخ بگویم ،هر یک
به
شعر بدهد و من هم موعه آن شد ابیات زیر:
چه خواهیم نوشت .مج

پنداشته ای که موقع فریاد است؟
اندیشه عزیز و گفتمان آزادست؟
حتما نشنیده ای تو ای همره سبز
کاز دست زبان سرخ سر برباد است

شعر...

رضاعلیدوستی

سر گر نرود به باد در خاک شود
در بند و خوراک مارضحاک شود
خوش آن سرپر شرر که بر نیزه ی خصم
خورشید زمین و فخر افالک شود
حیف است نکو ی چون تویی زود رود
در غایله ای سخیف و بی سود رود
جنگل چو به آتش است گل را چه رسد
گر داخل قلب شعله و دود رود؟
با کندن یاس عطر و بو را نکشند
با بردن جام می ،سبو را نکشند
با منع کتاب جستجو را نکشند
با کشتن شمع کور سو را نکشند

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب

در پشت رئیس قیل و قالی کردیم!
از مرحمتش چه عشق و حالی کردیم
خسته است دو دست و این زبان می جنبد
با هر سه چقدر پاچه مالی کردیم!

"در مسلخ عشق جز نکورا نکشند
روبه صفتان زشت خو را نکشند
گر عاشق صادقی ز مردن مهراس
مردار شود هر آنکه اورا نکشند"

قیقه :نان
قه تا  7د
فره شما!
ی
یک دق غ بر سر س
سنگک دا

در قلب NDG
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل

___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.
Tel.: 514-894-8372

____________________

نمیتوانس��ت بی��ش از همان چند
ده��های دوام آ َو َرد که عمال آورد .از
آن پس ،یعنی از حدود بیست سال
پی��ش ،مقدمات جنگ س��وم خود
به خود فراه��م میآمد .جنگی که
ممکن اس��ت هرگز به شکل جنگ
جهان��ی اول و دوم در نگیرد ،لیکن
عمال در جریان است.
این جنگ برای حفظ مرزهای اقتصاد
ملی نیس��ت .این جن��گ ،برخالف
ادع��ا و تحلی��ل س��نتی جمهوری
اس�لامی ،برای تسلط بالمنازع یک
قدرت جهانی و یا دفع آن نیس��ت.
این جنگ ،مانند جنگ سرد ،برای
حفظ ت��وازن سیاس��ی و اقتصادی
بین کشورهای قدرتمند و اقمار آنها
نیس��ت .این جنگ اتفاقا برای این
است که اقتصاد ملی معنای خود را
از دست داده است .این جنگ برای
تسخیر بازار بدون مرز جهان است.
ب��ازاری که در آن یک کارگر خیاط
پاکس��تانی به همان ان��دازه حضور
دارد که یک کارگ��ر کارخانه چرخ
خیاط��ی صنعتی در آلم��ان .بدون
آنکه این دو به دلیل شرایط به شدت
متفاوت زندگی سیاسی و اجتماعی،
از حقوق و امکان��ات اقتصادی برابر
برخوردار باش��ند .بازاری که در آن،
کارگ��ر «جه��ان س��وم» و «جهان
چهارم» به سوءاستفاده از نیروی کار
خود تن میدهد ،چرا که اگر چنین
نکن��د ،هیچ امکان و مح��ل درآمد

دیگری برای ادامه زندگی ندارد .این
مناسبات به شکلی تلطیف شدهتر و
در سطحی باالتر ،در همه کشورهای
جهان ،از جمل��ه جوامع باز و مرفه،
وجود دارد.
جنگ س��وم ،جنگ بازرگانی است.
جنگ داد و س��تد است .جنگ بازار
اس��ت .جنگی است که حقیقت آن
از دهان هورس��ت کوهل��ر ،رییس
جمهوری آلمان پرید ،و به استعفای
داوطلبانه وی انجامید .کوهلر ،نه از
عرصه سیاست ،بلکه از جهان اقتصاد
و به عنوان یک شخصیت برجسته
و آش��نا به سیاست مالی جهان ،به
باالترین مقام سیاسی آلمان رسیده
بود .کالوزویتس ،نظریه پرداز ارتش
و جنگ در اوایل قرن نوزدهم آلمان
اعالم کرد« :جنگ ادامه سیاست با
ابزاری دیگر است» چرا که وی هدف
هر جنگی را تحمیل خواست خود
به طرف مقابل میدانست و معتقد
بود سیاس��ت است که این خواست
را تعیین میکند ،بدون آنکه توضیح
دهد سیاس��ت چرا و با کدام هدف
باید بخواهد «خواس��ت» خود را به
طرف مقابل تحمیل کند؟! هورست
کوهلر اما ،رییس جمهوری که بیش
از ه��ر سیاس��تمداری در آلمان با
اقتصاد آشنایی داشت ،این خواست
را به طور ش��فاف بیان کرد ،اگرچه
بع��د توضیح داد ک��ه منظورش بد
فهمیده شده است.

بهنظرمیرسدمیتوانجملهمعروف
کالوزویتس را نه تنها با جنگهای
قرن بیستم و شرایط آغاز قرن بیست
و یکم بلک��ه تقریبا با هر جنگی در
طول تاریخ به این شکل تغییر داد:
جنگ ،ادامه به��رهوری اقتصادی با
ابزاری دیگر است!
اگر در دورهای این «بهرهوری» همانا
استفاده مس��لم از «غنائم جنگی»
ب��ود که زنان و کودکان نیز جزو آن
به ش��مار میرفتند ،امروز دستیابی
به منابع س��وخت و تأمین انرژی و
همچنین یافتن بازار مصرف در صدر
سیاس��ت حکومتهای جهان قرار
گرفته است ،بجز در حکومتهایی
مانن��د جمه��وری اس�لامی که در
کشوری که از منابع انرژی و نیروی
انسانی و بازار مصرف سرشار است،
س��ودای خام ابرقدرت ش��دن را در
دس��تور کار سیاس��ت مرگبار خود
قرار داده اس��ت تا نقش سوءقصدی
را که در ژوئن س��ال  ۱۹۱۴ولیعهد
اتریش و همسرش را به قتل رساند
یا نقش حمله آلمان به لهس��تان را
در سپتامبر  ۱۹۳۹بر عهده بگیرد.
نقش��ی منطبق با ش��رایط بحرانی
جه��ان و منطقه ،ب��رای جنگی که
چیزی جز ادامه سیاست و اقتصاد،
هر دو ،نیست.
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ایران...
چهار ثانیۀ آخر از زندگی ندا آقا سلطان
بخاطر زیبایی آن ،بلکه بخاطر اش��کار
ش��دن حقیقتی که راز نهفته را بر مال
کند .آن تو خالی بودن تعلیماتی ست که
برای بقای خود هنوز نیاز به ال پوشانی
و کتم��ان و توریه دارد .چو بید بر س��ر
ایمان خود می لرزند اگر گوشۀ زلفی از
حجاب بیرون افتد .این چه ایمانی ست
که برای اثبات خود هنوز نیاز به آهن و
خون دارد.

زمادر همه مرگ را زاده ایم
همه بنده ایم ار چه آزاده ایم
( فردوسی)

ا .ک .موسوی

مونتریال

وداع با زندگی هر گز چنین س��ریع با
برق چشمان یک دختر نشان داده نشد.
هی��چ نگاهی چندان بارق��ه نیافت که
عمق بیداد را چنین آشکارا بر مال کند.
تهران در غروب  30خرداد  1388شاهد
برخورد گلوله به گلوگاه دختری شد که
مجال آخ کشیدن در دم آخر را نیافت،
اما با لَ َمعان چش��مانش هزاران پیام به
زندگی و زندگان فرستاد .تاریخ فردای
ایران اگر درخشی داشته باشد ،از پرتو
پیام هایی از این دست نور گرفه است.
پیام هایی که فقط در س��کرات مرگ
جوانان ادا می ش��وند .ص��د ها تابلوی
نقاسی و ده ها آهنگ ساخته شده اند
که رمزی از آخرین گردش چش��مان
ندا آقا س��لطان را بگشایند .اما این نگاه
هنوز هزاران حدیث ناگفته از بیداد آهن
و آت��ش دارد .آنچه در زیر می آید فقط
یک روایت است.

من آهنم.

زور و ض��رب و آت��ش دارم .تو چه می
دانی از سوز زخم من که سود کسان و
زیان بسیاران را در پی دارد .پس بخوان
حدیث زور و زیان مرا .بدان که من اول
در دل خاک جای داش��تم .این انسان
بود که مرا بیرون کشید و آتش در من
دمید .انبوه سرد و سخت مرا مبدل به
تیر و تبر کرد .دس��تاویزی شدم برای
چنگ های فرو ریختۀ او .هنوز از شعلۀ
حرص و آز آدمیان نرس��ته بودم که به
خدمت باروت و شلیک به دور در آ مدم.
من هدف های خود را نمی شناسم .اما
می دانم که پس از اصابت همیش��ه با
خون سرو کار دارم.

من خومن.

سیال دارم .در اندام هر
جوهری گرم و ً
جنبنده ای هستم .من سر چشمۀ هر
جنبشم .هیچ چیز مرا از حرکت و حیات
باز نمی دارد ،مگر آهن و آدم .من به آدم
نیرو می بخشم .اما او به نیرو بخشی من
قانع نیست .او دشمن می خواهد .مرا به
ضریب آهن می رساند که خون دیگران
را بریزم .این "دیگران" در طبیعت من
نیس��ت .ما همه از یک خونیم .اما آهن
این حرف را نمی فهمد .او دیواری چون
کوه بین خودی و غیر خودی می کشد
تا خ��ون قداره بندان را رنگین تر جلوه
کند .او از آسمان و افالک مدد می گیرد
که پرچم بیداد را باال نگه دارد.

من بیدادم.

اینک بشنویم ماجرای
گلوله و گلوکاه را

ندا در کنار استادش با انبوه جمعیت گام
می زد .پیام او همان حضورش در میان
بس��یاران بود .و آن راه پیمایی سکوت
بود .ندا داشت به موسیقی سکوت فکر
می کرد .درنگ بین دو ضرب آهنگ را
خوب می شناخت .دلش می خواست
از اس��تادش سؤالی بکند .ولی فکر کرد
س��کوت بهتراست .چش��مش به انبوه
مردم بود .حرکت م��وج وار آنان را می
نگریس��ت .اما دو چیز را نمی توانست
ببیند .یکی دست پنهان بیداد ،و دیگر
دوربین سرگردان رهگذر را .هیچ کس
نمی داند که این دو دست ناپیدا چگونه
همزمان در شلوغی خیابان ندا را نشانه
گرفتند .تنه��ا او نبود ک��ه اززیبایی و
معصومیت بر خوردار بود .امثال او باز هم
بودند .آیا تنها او می بایست قربانی یک
تصادف هولناک و در عین حال افش��ا
کننده شود؟ تصادم نور و گلوله.
وقتی که انگشت مزدورماشۀ تفنگ را
فش��رد یک لمحه بیشتر طول نکشید
که گلولۀ بیداد در س��ینۀ ندا نشست.
دی��دگان دوربین فقط پرت ش��دن به
زمین ،رهاشدن روسری ،لمعان چشمان
و ف��وران خون را دید .اما ندا با هر لَمعۀ
چش��مش حدیث ت��ازه ای از مرگ و
زندگی ،نابودی وجود ،حماقت بیداد و
عش��ق به مجهول گفت که چهار ثانیه
طول کشید .فقط چهار ثانیه.

ثانیۀ اول

من ندا هس��تم .من بودم که آهن را
در پوس��ت و گوشت خود جای دادم.
آهن گلوگاه مرا پاره کرد که دم نزنم.
کسی آخرین صیهۀ مرا نشنید .آهن تو
احمقی .تو نمی دانی که من با گردش
نگاهم ،با ش��علۀ چشمانم حرف می
زنم .من حاال بس��وی خاک می روم.
تو مرا پرت کردی .تو به قدرت شلیک
خود می نازی .اما مرا جاذبۀ زمین به
خودش می کشد .تو فقط مرا از خودم
رها کردی .ما همه روزی از خود رها می
شویم .میدان را به مغناطیس خاک می
سپاریم که ما را به خود جذب کند.
دیدی که اول چیزی که از من جدا شد
روس��ری ام بود .آن دستاویز بیداد بود.
ربطی به من نداشت .من موهای مشکی
دارم که هرگز از من جدا نشدند .چشم
بیداد تاب دی��دن زلف زنان را ندارد .نه

من چش��م های روش��ن و شفاف دارم.
برای دیدن حالت چش��م هایم نیاز به
نور افکن نیست .خودش می درخشد.
ش��علۀ مرگ را آهن ب��ه جانم انداخت.
حیف گلوگاهم می سوزد و نمی توانم
دهان باز کنم .بر من چه رفته اس��ت؟
می بینم دارم وارد دنیای دیگر می شوم.
همه چیز دور سرم می چرخد .ایکاش
می توانستم آخ بکشم.

ثانیۀ دوم

دارم به خاک می رس��م .دستم را نمی
توانم حائل کنم که از پشت زمین نخورم.
این خاک س��فت و س��خت است .چه
فریاد می کنید" :ندا نترس ،ندا پاشو".
آهن شریان مرا بریده .من دارم به سفر
زیر خاک می روم .زمین جایگاه اصلی
ماست .هنوز به یاد دارم که در مدرسه
چه می گفتیم" :ز م��ادر همه مرگ را
زاده ایم " .فقط زمان چند لحظه رشتۀ
مرگ مدام مارا قطع می کند .زمان من
کوتاه بود .راست می گویید باید برخیزم
و از مرگ نترسم .حیف که فقط با برق
چشمانم می توانم حرف بزنم.
این خبر را به مادرم نرس��انید .او نگران
بازگشت من است .به او نگویید که من
به مادر زمینی خود پیوس��تم .اشک او
سوز دیگری دارد" .کدامین پیک یارسته
س��ت این پیغام بگذارد؟" زمین ذوق و
احس��اس و محبت ندارد .آه ،سخن از
محبت چه شورانگیز است! این مادران
بودن��د که ما را به وج��ود آوردند .نه با
زاییدنشان ،بل با محبت هایشان ما را به
زندگی پیوند زدند .وجود هم مثل آهن
سرد و سخت اس��ت .محبت را مادران
مزیدش کردند .بی این اضافه وجود چه
بی معنی ست .من هم می خواستم مادر
شوم .می خواستم شوق و شوری در این
هستی سرد و کور بدمم .آهن نگذاشت.
آهن دوس��تدار چماقداران و شش��لول
بندتن شکم گنده است .آنان وجود را با
جیره خواری از کیسۀ پر چرب و دمبۀ
بیداد مل ّوث کرده اند.

ثانیۀ سوم

من صدای شما را می شنوم" .ندا نترس،
ندا پاشو ".من دیگر با ترس وداع کرده
ام .م��ن این��ک دارم وارد وادی حیرت
شده ام .صداهای دیگری هم می شنوم.
این مو سیقی زمین است .آوای آدمیان
این گونه نیست .دارم از شما فاصله می
گیرم .من سال ها در میان شما بوده ام.
شما می دانید که من هرگز در پی میان
بر زدن نبوده ام .کارم فلسفه و موزیک
بود که نان و آبی در ناصیه اش دیده نمی
شد .حاال از فلسفۀ آدمیان به موسیقی
زمین رس��یده ام .این ن��دای تجزیه و
تحلیل شیمیایی ست .من عاشق پرواز
با موس��یقی آس��مانی بوده ام .با پیانو

آموزش موسیقی :جواد داوری
کالس های:

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

Tel.:514-567-4789

گاهی در آمد ماهور را می زدم .شکوه و
عظمت این پرده همیشه مرا حیرت زده
می کرد .در کالس فلسفه می خواستم
رساله ای بنویسم که پیام حیرت و شکوه
ماهور را بازگو کند .استادم گفت که این
مطلب فلسفی نیست .اآلن می فهمم که
حیرت را نمی شود توضیح داد .آنرا مثل
موسیقی فقط باید گوش داد.
نفس گ��رم این جوان رهگ��ذر را روی
دهان��م حس می کن��م .گویا که دکتر
اس��ت .می خواهد هوای تازه به ریه ام
بد َمد .دست های جوانان را روی سینه
َ
ام حس می کن��م .آنان نمی دانند که
سینه ام سوراخ ش��ده و با فشار دست
خون بیشتری بیرون می زند .خون دارد
روی صورتم می ری��زد .از نفس گرم و
دست کمک شما جوانان سپاس دارم.
اما چه کنم .من دیگر نفس نمی کشم.
دارم اهل خاک می شوم .دیگر به زمین
تعلق دارم .آهن خوش��ش نمی آید که
دس��ت نامحرم سینۀ مرا لمس کند .او
از بیداد پیام آورد که الزم اس��ت پیش
از لمس بدن صیغ��ه را بخوانید .او می
داند که صیغۀ عربی محمل مسخره ای
ست .این الفاظ فقط برای تأیید قدرت
شریعتمداران به کار می رود .اصل اراده
مردم است .ارادۀ انسان ها رادر لفافه ای
از کلمات عربی می پوش��انند تا مردم
خیال کنند حق اقتدار از واژگان نامفهوم
بر می خیزد؛ نه از اراده و کردارشان.

ثانیۀ چهارم

داروخـانه
دکتر لوئیز داداش زاده داروساز

اولینداروخانهایرانیدرمونترال
باداروسازفارسیزبان

ساعات کار :عصر

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

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

طراحیوبسایت

این آخرین بارقۀ چش��مان من اس��ت.
WEB DESIGN
خون صورتم را پوش��انده .دیگر جایی
را نم��ی بینم .آهن در کنج ریه ام خانه
WEB
کرده .صداهای مبهمی از هیاهوی مردم
DEVELOPMENT
می شنوم .می گویند" :قاتل را بگیرید".
WEB HOSTING
او تی��ر ان��داز مزدوری س��ت که هدف
DOMAIN NAME
خودرا نمی شناسد .اما چه فرق می کند.
REGISTRATION
دست بیداد همۀ ما را می شناسد .او جز
ONLINE BACKUP
جیره خواران خودش همه را هدف قرار
داده .او گفته است" :من باید بمانم ،برای
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
بقای حکومت پست تر از عطسۀ بز من
ریختن هر خونی رواست ".راستی چه
کسی بود که گفت" :حکومت این دنیا
برای اطالعات بیشتر با آقای سلیمی متاس بگیرید:
از عطس��ۀ بز بی ارزش تر است؟" این
حرف ها مال کسانی ست که به روز باز
خواست و روز جزا اعتقاد دارند؛ نه مال
اف��رادی که فقط به "باید به هر قیمت
بمانم" اعتقاد دارند .بی جهت نیس��ت
که دیگر کس��ی از روز محاسبه و حشر
سخن نمی گوید .حزب االهی ها همه
به نام خداوند بخشنده مهربان
شان از لقاء الله دم می زنند؛ نه از رفتن
به پیشگاه عدل االهی برای حساب پس
دادن" .با عدل چگونه اید؟" این سخن
از کیست؟
حدیث روز قیامت را از من بپرسید .من
اینک از همۀ شما به عوالم حشر نزدیک
ترم .من اکنون وارد نش��ئات برزخ شده
ام .دیگر احساس ندارم .فقط نشئه عوالم
ما ورا را درک می کنم .مثل نشئۀ شراب
که مادرم نگذاشت هیچ وقت بنوشم ،اما
می دانم چیس��ت .این همان سکرات
مرگ است .می توانست شیرین و دلپذیر
باشد ،اگر زخم آهن می گذاست .اما من
دیگر زخم را حس نمی کنم .محسوسم
www.iranianislamiccenter.com
نیست که خون دور چشمانم حلقه زده.
آگاهی من لدنی ست .درونی ست.
ساعــات کار:
شگفتی
وادی برزخ جهان افس��ون زدۀ
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
است.
ت
س��ت .ژرفای آن به طول ابدیً
از ساعت  13لغایت 18
اند.
هیچ
س��ده ها و هزلره ها پیش��ش
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرمایند.
رستاخیز
آنچه هس��ت همه اش انتظار
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،هماهنگی
است.
عدل
و حش��ر و رفتن به پیشگاه
قبلی الزم میباشد.
"با عدل چگونه اید؟" ای وای ،دارم وارد
210 St-Jacques
عالم دیگری می شوم .دور و برم را نور و
بخار فرا گرفته .نکند شهید شده ام .دارم
)(Lachine
وارد عالم ُه َورقلیا می شوم .به من گفته
Tel.: 514-366-1509
اند که هورقلیا عالم باالیی ست در برزخ.
514-247-1732
در واالیی اش همین بس که انباشته از
(450) 638-7078
درخش بخار است .گفتند که تو شهید
Fax: 450-638-4507
عشق شده ای .عشق به چی؟ عشق به
وطن! وطنی که مرا به تیر زد و کشت.
پس من دیگر حسرت دنیا را ندارم .چه خواست شتاب در َف َرج و بازگشت را کردم.
قشنگ گفت سعدی:
رجاله
به من فرمود" :تا کنون هفتاد بار به جهان فانی باز گش��ته امً .
در
به
کس
هیچ
نرود
بی حسرت از جهان
مجال ظهور به من نمی دهد .نوبختی ایرانی یکبار مرا به غیبت فرستاد،
دوست
کمان
تیر
به
عشق
اال شهید
اما این مدعیان نائب اإلمام هفتاد بار ".می خواس��تم از حضرت غایب
بپرسم چارۀ کار چیست .اما به من ندا رسید که تو خود منادی هستی.
اینک می بینم مردی از دور می آید .پیامت را بگذار و برو .پیام من چیست؟
به من الهام شده که او حضرت منتظر "ز مادر همه مرگ را زاده ایم".
است .شیخی ها درست گفته اند که این فقط پیام فردوسی نیست.
حضرت در عالم هورقلیا زیس��ت می این سروش ایزدی ست که اینک سرنوشت همۀ ایرانیان می شود.
کند .مثل همۀ شیعیان از حضرت در
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 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب

جاری زمان شمش��یر من اس��ت .چه
می پرس��ی که کیستم و چیستم؟ من
دیواری به بلندای آسمان دارم ،و با آن
بی��ن خودی ها و غی��ر خودی ها خط
فاصل می کش��م .ت��و از جادوی فصل
الخطاب من چه خب��ر داری؟ تو نمی
دانی که تیغ فاروق را من بر فرق خالیق
فرود می آورم که جرأت دم زدن نداشته

باشند .من از هاتف غیب پیام می گیرم.
پیام رسان من هم از خودی هاست .این
غوغای غیر خودی ها از کجا ندا گرفت؟
این من بودم که فرمودم آهن گلوگاه هر
ندایی را بدرد.
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آیا میخواهی شفا بیابی؟

«چندی بعد ،عیس�ی برای یک�ی از اعیاد یهود ،به اورش�لیم رفت.
در اورش�لیم ،در کنار "دروازۀ گوس�فند" حوضی است که در زبان
عبرانیان آن را "بیت ِحسدا" گویند و پنج ایوان دارد .در آنها گروهی
بس�یار از علیالن همچون کوران ،شالن و مفلوجان میخوابیدند [و
منتظر حرکت آب بودند .زیرا هر از چندی یکی از فرشتگان خداوند
نازل میش�د و آب را حرکت میداد؛ اولین کس�ی که پس از جنبش
آب وارد حوض میشد ،از هر مرضی که داشت شفا مییافت] .در آن
میان ،مردی بود که سی و هشت سال زمینگیر بود .چون عیسی او را
در آنجا خوابیده دید و دریافت که دیری است بدین حال دچار است،
از او پرسید" :آیا میخواهی سالمت خود را بازیابی؟" مرد علیل گفت:
"س�رورم ،کسی را ندارم که چون آب به حرکت میآید ،مرا به درون
حوض ب َرد ،و تا خود را به آنجا میرس�انم ،دیگری پیش از من داخل
شده است ".عیسی به او گفت" :برخیز ،بستر خود را برگیر و راه برو".

۱

اسیر در زندان
راهحلهای خود

فردی که س��الها یک مش��کل تکراری را
تجربه کرده است و هر بار نسبت به حل آن
ناامید شده است ،دیگر برای درد خود چارۀ
دیگ��ری نمییابد .برای او تنها راه نجات آن
اس��ت که به اصطالح به درون حوضی رود
که شفا در آن هر از چندی در جریان است.
اما زمینگیر ب��ودن او ،امکان ورود به حوض
را به او نمیدهد و او راه دیگری سراغ ندارد.
او زندانی امکان��ات ،توجیهات و راهحلهای
موجود خود اس��ت .این مرد علیل در جای
غلطی بهدنبال پاسخ میگشت.

دوست عزیز،

آیا شما هم از دردی طوالنی رنج میبرید؟
کردن تمام راهحلهای
آی��ا با وجود امتحان ِ
موجود باز رنج میکش��ید؟ آیا دیگر کام ً
ال
ناامید ش��دهاید؟ آیا در عم��ق وجودتان به
این باور رسیدهاید که اگر هم پاسخی وجود
داشته باش��د ،آن پاسخ ش��امل حال شما
نمیشود؟ اگر در ذهنتان با چنین سؤاالتی
دس��تبهگریبانید ،تجربۀ ش��فای این مرد
زمینگیر میتواند تجربه شما باشد.

۲

 اسیر در زندان
فرصتهای ازدسترفته

ش��اید این مرد علیل دیده بود که برخی از
مریضان با داخل شدن به حوض شفا مییابند،
ولی خود هرگز چنین فرصتی بدست نیاورده
بود .او هر بار با دیدن ورود دیگری به حوض
و تأخیر مداوم خود ،حسرت فرصتهای از
دسترفته را میخورد .گویی برکت همیشه
برای دیگران جاری است و او تنها نظارهگر
برکت یافتن دیگران است.

دوست عزیز،

آیا شما هم با نگاه به زندگیتان آه و حسرت
وجودت��ان را فرا میگیرد؟ آیا روایت زندگی
ش��ما ،افس��وس فرصتهای از دست رفته
است؟ آیا همواره شاهد برکت یافتن دیگران
بودهای��د؟ گویی ش��فا و برک��ت صرفاً برای

آن مرد در همان دم سالمت خود را بازیافت و بستر خود را برگرفته،
راه رفتن آغاز کرد ».انجیل یوحنا :۵-۱۹

چندی پیش در کلیسا ،هنگامی که همۀ مؤمنان به مسیح در حال عبادت
بودند ،ناگاه متن باال از انجیل یوحنا بهخاطرم آمد .بدون اغراق باید بگویم
ک��ه این متن ،روایت زندگی من بود .جهانبینی و بهطور کلی دنیای این
مرد علیل تماماً با متن زندگیم سازگاری داشت .بهجرأت میتوان دیدگاه
این مرد علیل را به زندانی تشبیه کرد که او را سالیان دراز زمینگیر کرده
بود .بیایید به فضای فکری این مرد نگاهی دوباره بیندازیم و آن را آینهای
برای زندگی خود سازیم:

ش جالل عادل
شی

ک



دیگران است و شما تنها میتوانید با دیدن

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

آنها شاد شوید و افس��وس بخورید که چرا دوست عزیز،

برکت و شفا شامل حال شما نمیشود؟ اگر آیا شما نیز منتظر رخداد واقعهای هستید؟
این سؤاالت ،سؤاالت شما نیز هست ،تجربۀ آیا اساس��اً انتظارات ش��ما از نوع انتظارات
شفای این مرد زمینگیر ،نویددهندۀ شفا و غیرشخصی و بیجان است؟ اگر بجای آنکه
منتظر کسی باشید در انتظار وقوع حادثهای
برکت برای شما میباشد.
هستید ،انتظارتان از نوع غیرشخصی است.
آیا تنها از خ��دا میخواهید ت��ا واقعهای را
برای ش��ما بوجود آورد؟ خداوند میخواهد
انتظ��ارات ما را نیز عوض کند .بجای آن که
ب
زندان عق 
اسیر در
ِ
انتظار رخدادی را بکشیم ،منتظر خدا و عمل
ماندن از دیگران
قریبالوقوع او باشیم.
در این فضای پر از ابهام و در واقع خرافهآمیز،
قانون شفا این بود که هر که زودتر به حوض
واردش��ود ،ش��فا خواهدیافت .اما این مرد عیسی به زندانهای ما وارد
همیشه از دیگران عقب میماند .دیگران برای
او رقیبانی بودند که همواره گوی سبقت را از میشود
او میربودند ،و او برای خود یاوری نمیدید ام��ا در آیه اول از فصل پنجم انجیل یوحنا،
ک��ه او را در این مس��ابقه از دیگران جلوتر عیس��ی مس��یح را میبینیم که به صحنه
زندگی زمینگیر ما وارد میشود .عیسی ما
بیندازد.
را به حال خود رها نمیکند ،بلکه با ورود به
زندانهایی که شاید سالهاست اسیر آنیم،
دوست عزیز،
آیا زندگی برای ش��ما نی��ز تبدیل به عرصه فرصت قیام را به م��ا میدهد .او زندانهای
رقابت با دیگران ش��ده اس��ت؟ آیا با دیدن م��ا را با حضور خود به چالش میگیرد و به
دیگران ،احساس عقب افتادن و دور ماندن فرمان خود ما را از آنها بیرون میآورد .مرد
از هدف به شما دست میدهد؟ آیا دیگران زمینگیر  ۳۸سال در این وضعیت بسربُرد،
را مانعی برای شفا و برکت خود میبینید؟ اما س��رانجام عیسی در لحظهای به مالقات
اگر این سؤاالت ،گفتگوی درونی شماست ،او آم��د و او را از این وضعیت رهانید و قیام
تجربه ش��فای این مرد زمینگی��ر میتواند داد .شفا نتیجه داشتن رابطه و گفتگو کردن
با عیسای قیامدهنده است ،نه بسر بردن در
تجربۀ شفای شما باشد.
ن توجیهات و راهحلهای خود.
زندا 

۳

۴

اسیر در زندان
انتظارات اشتباه

مرد زمینگیر منتظر حرکت آب است .انتظار
او یک انتظار غیرزنده و غیرش��خصی است.
او به یک ش��یء امید بسته است .مرد علیل
منتظر رخداد واقعهای است ،واقعهای که در
این داس��تان با حرکت آب تعریف میشود.
(جنب��ش آب)،
انتظار نیرویی را کش��یدن
ِ
انتظار اتفاقی را داشتن و بهطور کلی انتظار
کشیدن برای واقعهای بیجان و غیرشخصی،
سالها این مرد را زمینگیر کرده بود.

هر شنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

ب��ه اعتقاد م��ن ،این مت��ن از انجیل یوحنا
دعوت خداس��ت از من برای بیرون آمدن از
زندانهایی که سالهاست در آن اسیرم .این
متن دعوت خدا از من است تا فضای جدیدی
را تجرب��ه کنم  -فضایی هیجانانگیز و پر از
امکانات تازه :فضای آن سوی حوض ،فضای
قیام .نیز میدانم که دعوت خدا برای برخی
از مس��یحیان آن است که همچون عیسی
بهسراغ علیالنی بروند که سالها کنار حوض
منتظر حرکت آب هستند و آنجا با الهام از
روح خدا ،قیام را به آنان فرمان دهند.

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

)
514-999-5168

Montreal

405 Marie-Anne E

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:

خداوند محبت است

Mary Anne

15
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در شهــر
مدرسه دهخدا

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

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

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

M EK IC

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

کتابخانهنیما

4976 Notre Dame W.
514-220-1559 / 514-827-6364

Tel.: 514-485-3652

مدرسه فردوسی

اجنمندفاعازحقوقبشر

5206 DECARIE #3

www.dehkhodaschool.com

fondation.nima@gmail.com

4255 Courtrai CDNeiges
(514) 962.3565

ایران-مونترال

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :

خانـه ایران

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

خورشید خانوم

 کالس های رقص
آغاز ترم بهاره
برای بچه ها و بزرگساالن
ازساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com

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

(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

اجنمن ادبی (فاضل)
(514) 651-7955

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

خانه فرهنگ صبا
Tel.: 514.481.1433
--------------------------

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
514-651-7955

www.iranica.com

بنیادکودک

بنیاد کودک یک موسسه
خیریه بین المللی اس��ت
که در ایران بنام "موسسه
رفاه ک��ودک " ب��ه ثبت
رس��یده اس��ت .این نهاد
خیریه ،بنیادی مس��تقل
است که بدون هیچ تعلق مذهبی ،سیاسی و
یا قومی در زمینه آموزش و کمک به کودکان
فقیر و یا بی سرپرس��ت فعالیت میکند و تنها
خیریه ای در ایران اس��ت که فعالیتهایش در
این زمینه مورد تائید سازمان ملل قرار گرفته
و بعنوان مقام مشورتی (اکوسوک) این سازمان
بین المللی پذیرفته شده است.
موضوع فعالیت و ه��دف اصلی بنیاد کودک،
حمایت همه جانبه م��ادی و معنوی از دانش
آموزان فقیر و نیازمند اما با اس��تعداد و درس
خوان است.
به رجوع به سایت باال با فعالیتهای بنیاد آشنا
شده و به بچه های نیازمند یاری رسانید
با رجوع به سایت زیر به بچه های
نیازمند ایران یاری رسانید:

www.childfoundation.org

بنیاد نیما:
فراخوان به
یاری

یار گرامی در آستانه بیست و چهارمین
سالگرد گشایش کتابخانه نیما ،خشنودیم
که به آگاهی تان برس��انیم که این بنیاد
فرهنگی تا به حال چند صد گردهمایی
گوناگون علمی ،ادبی ،هنری ،سیاس��ی،
اجتماعی و تفریح��ی را در کنار خدمات

www.paivand.ca

کافهلیت

 هر پنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا
514-488-3000

6528 St- Jacques W.

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

)Tel.:613-232-5900 (Ex.444
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca
www3.sympatico.ca/Iranian.pca-ncr

رادیو همصدا اتاوا

--- 97.9FM -پخش زنده ،یکشنبه ها 11 :تا13
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
www.radiohamseda.net

اجنمن دوستداران زرتشت
پیشیارهمیکند

شاهنامه خوا نی
بابیان دکتر نقیب نقوی

مناشـــوم

Ottawa Persian Radio

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

آینه شمعدان

سرویس آئینه و دو
عدد شمعدان نقره،
قلم گل نیم برجسته
اعالء اصفهان ،با عیار
 ،84همراه با فاکتور به
فروش میرسد.
آئینه با وزن  1345گرم و
هر عدد شمعدان با وزن
 927گرم:

(514) 481-8596

خدماتآرایشی

Estheticienne & Technicien LASER

Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای
زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
 جوان کردن پوست
و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و
صورت  veinsو از بین بردن
جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne
 سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
 فیشال Skin Care Treatment
 پارافین  Paraffineبرای لطیف کردن دست ها و پاها
با پیشرفته ترین متد ،روش بسیار موثر ،مطمئن

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622

کتاب��داری به ش��هروندان پارس��ی زبان
مونترال ارائه داده است.
سیاست مس��تقل و ضد سانس��ور بنیاد
فرهنگی نیما در این سال ها موجب شده
است تا تریبون آن برای عرضه و ارائه هر
ایده ،هنر و باوری بکار گرفته شود
پوی��ش این راه اما هیچگاه آس��ان نبوده
است.
و س��ختی ه��ای مالی و کمب��ود نیروی
انس��انی کافی برای س��ال ه��ا نگهداری
بیش از ش��ش هزار کتاب و صدها نشریه
گوناگون که بسیاری از آنها ،چه در داخل
و چه در خارج از کش��ور کمیاب هستند،
شرایطی را بوجود آورده است که کتابخانه
نیما نتواند آنگونه که سزاوار و شایسته ی

نگهداری از زبان فارسی خویشکاری هر ایرانی است.

www.Seena.ca

بنیاد سخن آزاد
(514) 944-8111
--------
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ش��ما کتابخوانان و فرهنگدوستان است،
گسترش یابد.
بدیهی است یاری پاکدالنه و آزاداندیشانه
ی ش��ما در این میان بس��یار کارس��از و
ضروری است .به همراهی شما نیازمندیم
و دس��ت تان را می فش��اریم .با سپاس
بس��یار هیات اجرایی بنیاد فرهنگی
نیما – مونترال

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

1455 Maisonneuve W.

Room: H-629

زمان :یکشنبه 20ژوئن

Metro: Guy

ساعت  3پس از نیمروز
جا :دانشگاه کنکوردیا

Tel.: 514-325-3012
Tel.: 514-983-5314

-------اجنمــن
خوشنویسان ایران

شعبه امریکای شمالی مستقر در شهر ونکوور
کانادا ،در نظر دارد نسبت به برقراری کالسهای
آموزش خوشنویسی در مونترآل اقدام نماید.
این مرکز ،تنها مرکز مجاز و انحصاری جهت
برگزاری کالسهای آموزشی وآزمون های
خوشنویسی از دوره مقدماتی تا فوق ممتاز در
امریکای شمالی می باشد.
عالقه مندان به این کالس ها می توانند در
آزمون های دوره ای خوشنویسی همزمان با
کلیه شعب انجمن در ایران شرکت نموده و
گواهینا مه رسمی و معتبر صادر شده از انجمن
خوشنویسان ایران را دریافت نمایند.
شروع کالس ها از یکشنبه  ۲۰جون
در مکیک خواهد بود.
از عموم هنر دوستان و عالقه مندان به هنر
خوشنویسی دعوت می شود جهت اخذ
اطالعات بیشتر با شماره ها و آدرس های
زیرتماسبگیرند

رادیو صدای خودرهاگران
صدایی در خدمت خودرهایی
و خودسازماندهی
برنامه ای از :سازمان سیاسی و فرهنگی «خودرهاگران»
www.KhodRahaGaran.org

تهیه کننده و مجری:علی شریفیان

Radio@khodrahagaran.org

بخـــارا
ویژه نامه نوروزی

نمادی از عشق به ادبیات ایران زمین ،یکی
از معتبرترین نشریه های ادبی کشورمان،
منتشر شد .برای تهیه ی آخرین شماره
بخارا

info@ mekic.ca
s.h1364@gmail.com
Tel.: 514-999-8779
514-373-5777
----------------------------

با شماره تلفن514-586-7753 :
تماسبگیرید.

تپش دیجیتال

تبدیل

ستم های
سی

یـدیوئی
و

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
½ طراحی و تهیه وب سایت
½
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

مجمو
عه ای
ن
فیس ا
با خطا ز لباس
ش
زیبا د یهای
ت
پ
ر ش

6162 Sherbrooke w.

16

 سال  16شماره  25  958خرداد 1389

شیرینی
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کلیهاموربهسازیوبازسازیساختمانی

بابهترینشیرینیها
برایجشنهایشما
514-487-5172
514-562-6453
کف چوبی،
بازسازی آشپزخانه و حمام،

حرفه ای و با بهای بسیار مناسب

514-662-7500

تیرداد بخشی:
در خدمت هموطنان عزیز

10% Discount

on all written estimates

سالن آرایشGUY
salon guy

 %ختفیف
10
انشجویی
د

 مانیکورپدیکور
 اپیالسیون  رنگ
 ماکیاژ  فیشال
Unisex
 بند و ابرو  فر
____________________
 سوراخ کردن گوش
1550 de Maisonneuve
 کوتاه کردن مو
)(Metro-Level
 هایالیت  تاتو
www.salonguy.ca

ت شهرزاد
> با مدیری
>

C

o
i
f
f
)u (514
r
فضای مخصوص بانوان باحجاب e

932-5132

خدماتآرایشی
ویداملکی
Unisex

__________
بند و ابرو
مانیکور پدیکور ژل
ماکیاژ :آرایش صورت
____________

__________________

)Coiff. De Carrini (par St Laurent
1616 st.Catherine Oust
Faubourg, Metro: Guy-Concordia

Tel.:(514)846-2800

www.paivand.ca
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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

17
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--------->> تلفن514-799-8330 :
با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

مشاوره

با جتربه طوالنی

رستوران یـاس
باب حامت
جه ک
جو ره شاندیز
کباب ب
س

بستنی و
فالوده

گل و بلبل!
 حمیطی زیبا،
گرم و خانوادگی
 کیرتینگ یاس در
خدمت میهمانی های مشا

فقط در یا

در قلب NDG

_________________

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

9
9
9
9
9
9
9
9
9

;; 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

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

______________________

 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
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رستورانشومینهپرس
Plaza

Cote des
Neiges
انواع اغذیه
و کباب های خوشمزه

3طبقه پارکینگ رایگان

ساندویچ کباب و...

با کیفیت عایل

طبخ درحضور شما

%10
ختفیف

بیاورید)
ن راهمراه

(کوپ

ب طبع
با شکل
ئقه م
ذا سندان
پ

کباب ترکی
ختفیف ویژه برای دانشجویان

________________
Plaza Cote des Neiges
)(food court
6700 Cote Des Neiges

CDN
bus 165

Tel.: 514-564-9790

کلینیک دندانپزشکی آریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

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

Dr. Shahrooz Rezania D.M.D.
Dr. Mehria Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
 گذاشتن دندانهای مصنوعی
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
CEREC AC Bluecam 

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب جوئی
دانش

_____________________________
1834 Ste Catherine west, Suite 200
)(Metro: Guy

Montreal, Quebec H3H 1M1

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

 ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
ما:
چلوکب
ا
ب
م
ی
ک
1سیخ شی سخراسان
ش
کبا
ب گوشت
1سیخ ش
ی
ش
ک
ب
ا
ب مرغ
1سیخ کو
ب
ی
د
ه
م
ر
غ
1سی
خ کوبیده

9
2514-488-9191

دمت
در خ ی ها و
ن
میهما س شما
مجال

بامدیریت فاروق

.99

با برجن

و همراه با
آش و ساالد

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

Vendome:
Bus 105
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خنستین شرکت بیمه ایرانی

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

COMMERCIAL

assurance@eleganceleasing.com

www.paivand.ca

1389  خرداد25  958  شماره 16 سال

________________
<< >>اینک بزرگتر از همیشه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما جستجو کنید

ACURA RDX SH

AWD-TURBO - 2007

Prix : $ 26900
Kilométrage : 32000
Condition : Occasion
Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 411.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Trans.: Auto Carburant : Essence
Motricité : AWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Gris

BMW 328I

AUT-CUIR-OIT - 2007

Prix : $ 23900
Kilométrage : 70000
Condition : Occasion
Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 360.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Classification : Berline
Transmission : Automatique
Cylindres : 6
Motricité : RWD
Couleur intérieure : Beige
Couleur extérieure : Blanc
Type : Berline

19
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بازار امالک...

معین در ایران؟نه؟!

معنی شایعه را
تکذیب کرد

آمار خرید و
فروش امالک
مونترال ماه
می۲۰۱۰

نصرالله معی��ن (معروف به معین) ش��ایعه
سفرش به ایران را تکذیب کرد.
ط��ی هفته های گذش��ته ،خب��ر ورود چند
خواننده مشهور ایرانی مقیم امریکا از جمله
حبیب محبی��ان (معروف به حبیب) و بیژن
مرتضوی به ایران در سایت های خبری این
کشور منتشر شده بود.
برخی س��ایت های داخل ایران نیز از س��فر
معین به تهران در روز چهارشنبه  9ژوئن خبر
داده بودن��د ،ام��ا او از خانه اش در غرب لس
آنجلس به بی بی سی فارسی گفت:
"دوس�ت دارم بعد از سی س�ال دوری
و مهاج�رت به آمریکا به وطنم بازگردم و
حتی تصمیم داشتم که برای سالگرد درگذشت
مادرم در ایران حضور داشته باشم ولی این آرزو
عملینشد".
معین که جمعه  11ژوئن در جش��ن فارغ التحصیلی

امیر سام

بنا بر آمار سازمان
مشاورین امالک
مونت��رال بزرگ
می امسال
در ماه 
تع��داد ۴۴۰۳
معامله امالک در
کالنشهر مونترال به ثبت رسید که
نشان دهنده  ۸درصد کاهش نسبت
ی باشد.
به ماه میسال  ۲۰۰۹م 
بنا به نظر آقای میشل بوسژور رئیس
هیات اجرایی س��ازمان مش��اورین
ام�لاک مونت��رال بزرگ ،ب��ه دلیل
رونق بسیار بازار امالک در چند ماه
گذشته به خاطر پشت سر گذاشتن
رکود اقتصادی ،مشاهده این کاهش
چندان هم غیر طبیعی نیست.
صرف نظر از رونق ب��ازار امالک در
این فصل س��ال ،تع��دادی از مردم
هم به دلیل اس��تفاده از نرخ پایین
بهره وام مسکن ،اقدام به خرید ملک
زودتر از موعدی که تصمیم داشته
اند نمودند.
ی هر چه
در ضمن سنتاً و بطور طبیع 
به ماههای تابستان نزدیک میشویم
از رونق بازار مسکن کاسته میشود.
می امس��ال خرید و فروش
در م��اه 
کاندومینیوم  ۶درصد ،خانههای تک
واحدی  ۹ single familyدرصد و
امالک چند واحدی ۱۰ Plexدرصد
نسبت به ماه میسال گذشته کاهش
داشتند.
از لح��اظ جغرافیا ی��ی نیز خرید و
فروش درالوال نسبت به ماه میسال
 ۲۰۰۹تغییری نداشت.
2 vaudreuil- soulangeدرصد،

جزیره مونترال ۷درصد،
11 North shoreدرصد
و منطقه ۱۵ south- shoreدرصد
کاه��ش خرید و فروش نس��بت به
مدت مشابه سال گذشته داشتند.
علیرغ��م کاهش تع��داد معامالت،
قیمتها هم چنان سیر صعودی خود
را حفظ کرده اند.
قیمت میانگین امالک چند واحدی
 Plexبه  ۳۹۰۰۰۰دالر رس��ید که
نمایانگر  ۱۱درصد افزایش نسبت به
ماه میسال گذشته میباشد.
قیمت امالک مسکونی تک واحدی
 Single familyبا  ۸درصد افزایش
به  ۲۵۷۰۰۰دالر رسید.
در حالی که کاندومینیوم با قیمت

امیرسام

هزینه این امر
مبل��غ  ۱۲۱۰۰دالر
ٔ
کرده اند.
بن��ه به اظهار نظر آق��ای Gustavo
 Durangoاز اقتصاد دانان CMHC
مردم این  ۱۰شهر در سال گذشته
مبلغ  ۲۵.۸بیلیون دالر صرف هزینه
تعمیر و بازسازی امالک نمودند که
مق��دار  ۴.۵بیلیون دالر نس��بت به
سال  ۲۰۰۸بیشتر میباشد.
 ۴۳درصد از افرادی که در این نظر
سنجی شرکت کرده اند قصد دارند
که ح��د اقل مبل��غ  ۱۰۰۰دالر در
سال  ۲۰۱۰صرف تعمیر و بازسازی
ملک خود بنمایند.
 %۵۹مردم شهر سنت ژان در سال

ساده و
کارآ،
ارزان...

اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

www.paivand.ca

 ۲۰۰۹ای��ن امر را انج��ام داده اند.
اهالی ات��اوا  %۵۸درصد ،هالیفاکس
و وینیپ��گ  %۵۵و باالخ��ره %۴۵
مونترالیه��ا ب��ه این ام��ر مبادرت
ورزیدند.
 ۳۹درصد مردم مونترال در س��ال
 ۲۰۰۸تعمیراتی در خانهشان انجام
داده اند که این رقم در سال ،۲۰۰۹
 ۴۵درصد بود و در شهر کبک این
درصد از  ۳۹در س��ال  ۲۰۰۸به ۴۷
در سال  ۲۰۰۹افزایش یافت.
_________________
(*بر گرفته ازjournal les affaires :
 ۹ژوئن )۲۰۱۰

فروشگاهوقصابیرضا

13رجب،میالدموالاملوحدین،
امامعلی و روز پدر بر همگان مبارک باد!

سا
کب ندویچ

DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

Iranian Business Directory
راهنمای

*

Cell.: 514-702-2309

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


ZAR
BARG

دختر خود ،پریچهر معین ،در لس آنجلس شرکت کرد،
گف��ت که به هیچ قیمتی حاضر به غیبت از این اتفاق
بزرگ خانوادگی نبوده است.
معین شایعه تصمیم به اجرای کنسرت در داخل ایران
را هم رد کرد و در عین حال گفت" :من با هنرمندان
داخل ایران در تماس��م و ج��زو اولین خوانندگان لس
آنجلس بوده ام که با نوازندگان و آهنگسازان
و ترانه سرایان داخل ایران کار ضبط کرده
ام".
"در ح��ال حاض��ر دو کار جدید دریافت
کرده ام که موس��یقی آن در ایران ضبط
ش��ده و روزها برای ضبط صدای خودم
روی آهنگ ها به استودیو می روم".
آهنگ های جدید معین در تور کنسرت
های دور دنیای او که از  ۱۲سپتامبر (۲۱
شهریور) از سالن همراسمیت امپایر لندن
آغاز می شود ،همراه با ارکستر سازهای
زهی اجرا خواهد شد.
دیروز ،دوش��نبه ،در پی انتش��ار گزارش
هایی مبنی بر سفر چند خواننده مشهور
مقیم لسآنجلس به ایران ،اسفندیار رحیم
مشایی ،رئیس دفتر محمود احمدی نژاد،
در پاس��خ به خبرنگاران گفت��ه بود" :من
مسئول صدور مجوز ورود به آنها نیستم اما فعالیت یک
ایرانی در داخل و خارج از کش��ور  ،مطابق چارچوب و
قوانین آزاد است و مشکلی ندارد".

 ۲۰۷۰۰۰دالر معامل��ه ش��د ک��ه
نش��ان دهنده ۷درص��د افزای��ش
در قیمت میانگی��ن این نوع ملک
میباشد.
دلی�ل افزایش قیمتها علیرغم
کاهش خری�د و فروش ،کاهش
تعداد املاک در معرض فروش
در مونترال در چند ماه گذشته
ی باشد که شرایط بازار را برای
م 
ی مش�کل کرده
خری�داران کم 
است.
م��ی  ۲۰۱۰تع��داد
در تاری��خ  ۳۱
ام�لاک در معرض ف��روش بر روی
سیس��تم ۱۶ MLSدر صد نسبت
به تاریخ مشابه سال گذشته کاهش
داشته است.

افزایش اجنام تعمیرات و باز سازی امالک در کانادا
بنا به گزارش سازمان وام و مسکن
کان��ادا  CMHCدر  ۱۰ش��هر مهم
کانادا در سال ،۲۰۰۹مردم در انجام
تعمی��رات و باز س��ازی امالک ۴.۵
بیلیون دالر بیش��تر از سال ۲۰۰۸
خرج کرده اند.
این  ۱۰شهر عبارتند از:
س�نت ژان ،هالیفاکس ،کبک،
مونترال ،اتاوا ،تورنتو ،وینیپگ،
کالگری ،ادمونتون و ونکوور.
بنا به نظرس��نجی این س��ازمان از
م��ردم این  ۱۰ش��هر ،تع��داد ۲.۱
میلیون خانواده در سال  ۲۰۰۹اقدام
ب��ه تعمیر و بازس��ازی امالک خود
کردند که بطور متوس��ط هر کدام
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پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 45دالر در سال

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
Paivand@videotron.ca

اب

گوشتهای تازه
با ذبح اسالمی و
بانازلترینقیمت

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

3/29

Meat
Viande/

l

Hala

 ساعت کار :همه روزه

از ساعت10ونیم صبح تا 8شب

(جمعه :از 3بعدازظهر تا 10شب )

 10سیخ کباب کوبیده مرغ20 :دالر
 10سیخ کباب کوبیده15 :دالر
ده سیخ جوجه کباب20 :دالر
ده سیخ چنجه20 :دالر
میکس فروشگاه20 :دالر
( 10سیخ >> :کباب کوبیده
 +کباب مرغ +کباب چنجه)
کباب برگ 6.49 :دالر
جوجه کباب با استخوان 4.99 :دالر
ساندویچ کباب 3.29 :دالر
ران گوسفند تازه 12.99 :دالر
دست گوسفند 11.99 :دالر
گوشت کیوب شده گوساله8 :دالر
گوشت چرخ کرده7.5 :دالر
مرغ دانه خور4.38 :دالر

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

514-305-2130

Tel.:

۱۰ 22
۱۰

 ﺳﺎﻝ  ١٦ﺷﻤﺎﺭﻩ  ١١  ٩٣٤ﺩی ١٣٨٨
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ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮ...
ﮐﺘﺎﺏ...
اقتصاد...
ایران:

___ ___ www.paivand.ca
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ﺍﻭ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  ١٣٥٧ﻛﻤﺘﺮ،
ﺍﺳﺎﺳــﺎ ﻓﺮﺩی ﺗﺮﺳــﻮ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳــﺘﺪﻻﻝ ﻫﺎﺋﻰ ﺭﺍ ﻣﻰ ﻛﺮﺩ
ﺩﺭﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﻴﺮ ﻛﺶ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣــﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻭ
ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﻮﻥ ﺁﻣﯿﺰ ﺑﻮﺩ ،ﻗﺎﻧﻊ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻛﺸــﺘﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻛﻨﻮﻥ
LEARN TODAY
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ژﺍﻟﻪ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣــﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺿــﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﺪﻩ ﺍی
EARN TOMORROW
ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ:ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﺤﺼﻦ ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺍﻏﺘﺸﺎﺷــﮕﺮ ﺧﻄــﺎﺏ ﻛــﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﮔﺒﺎﺭ ﻣﺴﻠﺴــﻞ ﺑﺴــﺘﻨﺪ .ﺍﺯ ﺁﻧﻄــﺮﻑ ﻣﺮﺯﻫﺎ )ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ
ﻛﺸﺘﻪ ،ﭘﺸﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ .ﺷﻮﺭﻭی ﻭﻗﺖ( ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ
ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮ ﻭ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﻩ ﻧﺎﻡ ﺁﺷﻨﺎی
ﻓﺮﺩﺍ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﺭﻓﺖ! ﭘﯽ
ﺩﻛﺘﺮ۵۷
ﺳﺎﻝ
ﻧﯿﺰ ﺩﺭ
"ﺍﻧﻘﻼﺏﻓﺮﻳﺐ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ
ﮐﺘﺎﺏﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺭﺍ
ﻋﺰﺕ ﻣﺼﻠﻰ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ،
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﺁﻣﺪﯼﺍﻳﻦﺑﺮﺻﺤﻨﻪ ﺭﺍ
ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ
س�ال
ی�ک
ای�ران در
اقتص�اد
ﺣﺴﯿﻨﯽﻭ "ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳــﻰ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺷﺮﻳﮏ
ﺍﺵ،
ﺗﺎﺯﻩ
ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ
ﻧﮋﺍﺩ ،ﺑﻪ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻧﺪ.
ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻗﻴــﺪ
ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧــﺪ،
ﻛﺘﺎﺏﻫﻢ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﺯ
ﺷـﻴﺮﺍﺯﻩ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭ
ﺣﺴﻴﻨﻰ«،ﻫﺎی ﺍﺟﺴﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻫﺎی ﺧﺎک ﺑﺮ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺍی ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻰ ﮔﻔﺖ
ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻭ
»ﺍﻧﻘﻼﺏ
دش�واری را
روزه�ای
گذش�ته
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮی
ﻳﻮﺭﺵ ﻭ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ
گذاران
سرمایه
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﺁﺏ ﺯﻳﺮ ﺳﺮ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺍﺳﺖ!
ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻭﺧﺎﻧﻪ
ﺣﺘﻰﺩﺭ ﻣﺤﻞ
٢٤ﺍﻛﺘﺒﺮ،
ﺷــﻨﺒﻪ
ﺭﻭﺯ
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ
نگرانیﺟﻤﻊ
ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺯﺑﺎﻟﻪ
ﮔﺴـﺘﺮﺩﻩ ﻭ
گذاشت.
پشت سر
ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  ٥٦ﻭ ﺳﭙﺲ ﺳﺎﻝ
ﺳﺮﺍﻳﺪ
ﻣﻰ
ﺷﻌﺮ
ﺯﻧﺎﻧﻪ
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ
ﺑﺎ
ﺍﻭ
ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻥ
ﺟﻤﻊ
ﺩﺭ
ﺩﻧﻴﮋ،
ﻛﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﺳﺎﻋﺖ
ﭼﻨﺪ
ﻋﺮﺽ
ﺩﺭ
ﭘﺎﺵ
ﺷـﻴﺮﺍﺯﻩ
ﺍﻳﻦ
ﻧﻴﺰ
ﺟﻤﻌـﻰ
ﺩﺳـﺘﻪ
پیش
ماههای
از
که
اقتصادی
سقوط
ب��ا آغ��از س��ال  ۱۳۸۸فعاالن
 ٥٧ﺧﺮﺍﺑﻜﺎﺭﺍﻥ ،ﻣﺎﺭﻛﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎی
منتظرﺑﺪﻭﻥ
همیشهﮔﻨﺠﻪ
ﺧﻄﻴﺐ
ﭘﺴﺮ
ﻳﺎﻓﺖ
ش��دهﺍﻳﺮﺍﻥ
ﮔﺮﻩﺍﺩﺏ
ﻓﺮﻫﻨﮓ
از ﺍﺩﺏ ﻭ
ﺷﺴﺘﻨﺪ.
ﻭﺻﻞﻭ ﺑﺎﺧﻮﻥ
ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ
بود،ﻭباﺑﻪ
ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ
بحران
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩآغاز
انتخابات
ﺍﺣﻤﺪمانند
اقتصادی
ﻋﺎﻣﻞ
ﺭﺍ
ﻫﺎ
ﻧﻔﺘﻰ
ﺗﻮﺩﻩ
ﻭ
ﺍﺳــﻼﻣﻰ
ﺑﻨﻴﺎﺩ
ﻭ
ﻛﻨﺪ
ﻣــﻰ
ﺯﻧﺪﮔــﻰ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﺩﺍﺩ.
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻰ
ﻛﺘﺎﺑﺶ
ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻭ ﺩﺭ
ﺑﺎﺯ
ﺷﺎﻩ
ﺭژﻳﻢ
ﺍﺯ
ﮔﺮﻫﻰ
ﻛﺸﺘﺎﺭ،
ﺁﻥ
ﺍﮔﺮ
ﺷﺪ.
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
همچنان
انتخابات
از
بعد
سیاس��ی
نتیجه
که
ای��ن
منتظر
بودند.
PROFESSIONAL DIPLOMA IN:
ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﺤﺮﻳــﮏ ﻣــﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍی ﺍﻏﺘﺸــﺎﺵ
جمهوری ﻣﻰ
ﻗﺮﺍﺭ
ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻮﺭﺩ
ﺷــﺮﻳﻌﺖ ﺭﺍ
ﻧﮋﺍﺩ،
ﻋﺎﻟــﻰﻣﺼﻠﻰ
ﺩﻛﺘﺮ
ﻧﺸﺴﺖ،
ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﻳﻦ
ادام��هﺁﻏﺎﺯ
ﺩﺭ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻛﺸﺘﺎﺭی
ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻛﺮﺩ،
ﺗﺮﻳﻦ
ﻧﻈﺮﻫﺎی
س��رمایه
کاهش
با
و
یاف��ت
ریاس��ت
انتخاب��ات
ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ
ﻛﺮﺩ.
ﻣﻰ
ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﺗﻜﻔﻴﺮ
ﺭﺍ
ﺍﻭ
ﮔﻨﺠــﻪ
ﺧﻄﻴﺐ
ﺩﻫﺪ.
ﻓﻠﺴﻔﻰ
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮی
ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺩﺭ
ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎﺯ
ﺭﺍ
ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺟﻤﻬﻮﺭی
ﮔﺮﻩ
ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺟﻤﻬﻮﺭی
ﻧﻈﺎﻣﻰ
ﻭ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
ﻭ
ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ
شد.
بیشتر
رکود
دامنه
گذاری،
همین
ب��رای
و
ش��ود
می
چه
ACCOUNTING
ﺯﻧﺠﻴﺮ ﺭﻓﺖ ،ﻧﮕﻮﺋﻴﺪ ﺷــﺎﻩ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺮﻓﺖ.
ﺳــﻠﻄﺎﻥ
سرمایهﻛﻨﺪ ﻭ
ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﻭﻣﻰ
ﻧﻤﻮﺩ
ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
در ﺩﺭ
ﺭﺍﻫﻬﺎ ﺭﺍ
ﻫﻤﻪ
ﻧﻴﺰ
ﺷــﺎﻩ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ،
ﺍﺭﺍﺋﻪﺍﺯ
ﭘﺲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﻋﺖ
٤٨
ﺍﺳﻼﻣﻰیﺩﺭ
بعد از
سیاس��ی
بح��ران
کن��ار
ﺳﻨﺠﺮشد.
متوقف
گذاری ها
ﻫﺎی
ﻛﻮﺩﺗﺎﭼﻰ
ﺍﻛﻨــﻮﻥ
ﻭ
ﺭﻓــﺖ!
ﻣﻰ
ﭘﺮﺗﻮﺍﻧﺶ
ﭘﺎﻫــﺎی
ﺑﺮ
ﻧﻈﺮ
ﺷﺪ.
ﺭﻭﺑﺮﻭ
ﺣﻀﺎﺭ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﺑﺎ
ﻛﻪ
ﺭﻓﺘﻨﺪ:
ﺭﺍﻩ
ﻳﮏ
ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺮﺩﻡ
ﺩﺭﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﺍﻳﻦ
ﻫﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺮﻳﻦ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ
نیز
المللی
بین
فشارهای
انتخابات،
که
که
ایرانی
گذاران
س��رمایه
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
همواره ﻭ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻛﻢ ﭘﺎ ﺟﺎی ﭘــﺎی ﺍﻭ ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ
ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺍﻓﻜﻨــﺪ ﻭ
ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴــﺖ ﻭ
ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ
ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ
ﺍﺳﺖ.
فضایﺍﺯ ﻫﻢ
محدود کرد
ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰرا
گذاری
سرمایه
اقتصادی،
فعالیت
ﻣﻮﺿﻮﻉ ،ﺑﺎ برای
ﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺩﻗﺘﻰ ﺳﻌﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﮏ
ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ.
بیشترﺍﻳﻦ
منابعﻣﺘﻦ
ﺍﻳﻦﻭی
و ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﻣﻨﺸﯽ ﮔﺮﯼ ﺍﺩﺍﺭﯼ
ﻣﻰﺷﺎﻩ!
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﻧﻔﺮ
١٥٠٠
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻛﺎﻣﻞﺩﺭ
ﻳﻜﺒــﺎﺭﻩ
ﻛﻪ
گذشته
از
مالی
کمبود
اندازه
را
کش��ور
سیاسی
نبض
ALSO:
پیشﺑﺤﺮﺍﻥ ﻳﮏ ﻗﺪﻡ ﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!
ﺳــﺮﻭ
ﺭژﻳﻢُﻛ
میﺷــﻪ
ﺭﺳﺪ.
ﻣﻰ
ﺩﺭراﻭﺯﻳﺮﺩﺭﺑﻪ
ﮔﺮﻳﺰ ﺍﺯ
ﻧﻤﻮﺩﺑﺮﺍی
ﻧﻴﺰ
ﺷﺎﻩ
ﻧﻔﺮ ﻭ ﺩﺭ
٥٠٠
ﻧﺰﺩﻳــﮏ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
بیش
کمبود
ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ این
داد.
نش��ان
خود
روزهای
ﻨﺪﻩ در
گیرن��د،
ﭼﻬﺮﻩ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻀﺤﮏ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﺭﺍ
ﺗﻦ
ﺳﻴﻤﻴﻦ
ﻫﺎی
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺁﺭﺯﻭی
ﻭ
ﺳــﭙﺎﺱ،
ﺑــﺎ
ﺩﻫﻬﺎ
ﻭ
ﺁﻭﺭﺩ
ﻳﻮﺭﺵ
ﺷﺒﻪ
ﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ
ﻫﻤﻴﻦ
ﺑﻪ
ﻧﻴﺰ
ﺩﻳﮕﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎی
شد
ظاهر
نفتی
های
پروژه
در
همه
می
رصد
را
اوضاع
انتخاب��ات
از
STARTING A BUSINESS
ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﺮ ﺩ
ﺑﺨﺎﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ
کردند.ﺿﺠﻪ
ﺯﺁﻥ
ﻋﺰﺕ تاﻋﺰﻳﺰ.
ﺑﺮﺍی
ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ
ﺍﺳــﻼﻣﻰﺑﻪ
ﺟﻤﻬﻮﺭیﺭﺍ ﻣﺸﻌﻞ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺯﺍﻛﺎﻧﻰ
ﻫﻨﺮی ﻭ ﺍﺩﺑﻰ
ﺑﻜﻨﻨﺪ،ﺩﻟﻴﻞ ﻭ
کردﻳﺎ
ﻛﺮﺩﻩﻭ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮتامین
برای
ناچار
و دول��ت را
ﮔﻮﻳﺪ
ﻣﻰ
ﻛــﻪ
ﺁﻧﺠﺎ
ﻛﻨﻴﺪ.
ﺗﻮﺟــﻪ
ﺭﺍ
ﺯﻥ
ﻭ
---------------ﻳﺎﺑﻴﻢ
ﻣﻰ
ﺩﺳــﺖ
ﺑﻪ
ﻧﺰﺩﻳﮏ
ﻭ
ﻛــﺮﺩ
ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺯﻧــﺪﺍﻥ
ﺑﻪ
ﺩﺭﺳﺖ
ﺑﻠﻜﻪ
ﻧﻴﺴﺖ،
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﺍﺳﺘﻮﺍﺭی
ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ
بخش��ی از پولی که نی��از دارد ،در به طور معمول ،سرمایه گذاران
ﻋﺎﺷــﻮﺭﺍ ﺍﺳــﻠﺤﻪ
ﻣــﺎﻩ ﻧﻴﺰﺩﺭ
ﻣﻬﺴــﺘﻰ،
ﻫﺪﻭﻧﻴﺴﻢ
انتخابات،ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻏﺘﺸﺎﺷــﮕﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻰ
ﺁﻧﻬــﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ
بعد ازﺩﻭ ﺗﺎ
ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰ ﺍﺳﺖ.
اوراقﻫﻢ
ﺿﻌﻒ ﻭ ﺍﺯ
ﺩﻟﻴﻞ
ارزی مشارکت
جهانی
بازارهای
تکلیف
ﺳــﻪشدن
روشن
ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ!
ﺍﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻰ ﺩ ﺭ
ﻣﻴﺎﻧﺴــﺎﻟﻰ،
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻰﺩﻭﺭﺍﻥ
ﺍﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﻰ
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮی
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻴﺎﻥﻭ
ﺧﻴﺎﻣــﻰﺭﺍﺭﺍﺩﺭﺑﺎ ﺭﻣﺰ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺖ .ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﻪ
ﺩﺳﺖ
ﻛﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ
بفروشد.
می
اجرا
ب��ه
را
خ��ود
های
برنام��ه
آن
بر
تهران
ش��هردار
که
مش��کلی
ﺷــﺎﻋﺮﺍﻧﻪﺍﻳﻢ ﻭ...
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮیﻧﻘﺎﺩ
ﺟﺴﺘﺠﻮیﺧﺮﺩ
ﺍﺳــﺖ
ﻧﺸــﺪﻩ
ﺯﻳﻨﺖ
ﺗﻤﺎﻡﺳﻮی ﻫﺪﻑ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍﺯ
ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐﺩﭼﺎﺭ ﺍﻳﻦ
ﺧﻮﺩ ﻭﺑﺸــﺪﺕ
ﺩﺍﺧﻞ
ﻣﺮﺩﻣــﻰﺍﻭﻻ ﺩﺭ
ﺯﻧﺪ،
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
ﲤﺎﺱ
ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻫﻤﯿﻦ
بروز
دلیل
ب��ه
بعد
که
بحرانی
با
بار
این
اما
گذارنند
های
بخش
در
گذاش��ت
انگش��ت
برنامه حذف یارانه
!FREE TUITION! CALL NOW
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻰ
ﻛﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍﺳــﻨﮕﻰ – ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴــﺐﻣﻰﺗﻤﺎﻡ
ﻳﺎﻓﺖ.ﺩﺭﺩﺭﻣﻰ ﻧﻮﺭﺩﺩ.
ﻣﻨﺴﺠﻢﺩﻭﻡﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﺟﻨﺒﺶﻭﭘﻴﮕﻴﺮ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
ﺩﻭﻣﻰ
ﺑﺨﺸﺪ ﻭ
ﺭﻗﺎﺑﺖﻭﺍﺳــﺖ ﻭ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈــﺮ
پیش
جمهوری
ریاست
انتخابات
از
موتور
که
نفت،
صنعت
نظیر
دیگری
به
حال��ی
در
سیاس��ی
ﺳــﻮﺍﺩﺗﺮﻳﻦ ﻭ
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺸﺪﺕﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻭﺯﻳﺮﺑﻪ
ﺗﺮﻳــﻦﻃﻨﺰ
ﻋﺎﻣــﻰﻗﺎﻟــﺐ
ﻓﻠﺴــﻔﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺮﺝ -ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺤﺎﺩ
ﺯﺩﻩﻭﺍﺳﺖ
ﻭﺣﺸﺖ
مش��کالتﻛﻪ
ﺍﻳﻦ
کشیدند
پس
گذاران پا
سرمایه
رسید که منتقدان آمد،
می
ش��مار
ﻳﻮﺭﺵمحرک
مجلس
تصویب
shadd.com
514 484 0485
ﺳــﺎﻝ
ﺩﻫﺪ.بهﺩﺭ ٣٠
ایرانﻛﻪ
ﺍﺳــﺖ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
ﻧﺪﺍﺭﻡ.
ﺍﻳﺮﺍﻥ
اقتصادﻣﻰ
ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻫﻤﮕﺎﻥ
ﺩﻛﺘﺮﺍ
ﺩﺭﺟﻪ
ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖﻧﮋﺍﺩ،
ﻣﺼﻠﻰ
ﻋﺰﺕ
ﺁﻣﺪﻧﺪ
ﺩﺍﺭﺍیﻣﻰ
ﻣﺼﺪﻕ
ﺗﺮﺳﺪ.
ﺳﺮﺍﻍﻣﻰ
ﺳﻘﻮﻁ
شدند.
اوضاع
آرامش
منتظر
و
مدت
این
در
بود.
چش��مگیرتر
رود،
با
هم
دولت
بودن��د.
کرده
س��کوت
ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ،
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﻴﺴﺖﺭﺍﻛﻪ ﺩﺭ
ﻣﻌﻨﻰ
ﻣﻰ ﺳﺮﺍﻳﺪ:
ﺑﺎﺗﻮﻡ ﻭ ﻋﺒﻴﺪ
ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭﺭﺷــﺘﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺳﻴﺎﺳــﻰﺯﻳﺮ
ﺳﻴﺎﺳــﻴﻮﻥ ﻭﻗﺖ ﺭﺍ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﺩ ﻭ
ﺷــﺎﻩ ﻫﻢ
ﻃﺮﺡ ﻫﺎ
ﺑﺪﺍﻥﺍﻳﻦ
ﺍﻳﻦﺗﻤﺎﻡ
کمابیش ادامه
ﭼﻤﺎﻕ که
ﺭﻭﺷﻨﻰ انتظ��اری
شرکت
ﺍیپای
المللی
ﺷﺪبین
های
تحریم
طرح
این
اجرای
ﻫﺎیبر
اصراری که
ﻛﻨﻴﻢ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻧﻤﻰ
ﺩﻗﻴﻘــﻪ
ﺑﺮﺍی
ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﻭ
ﺍﻧﺴــﺎﻥ
ﻣﺎ
ﻛﺎﺭ
ﻛﻪ ﻋﺰﻡ
ﺣﺘﻰﺁﻥ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻭﻗﺖ
هن��وز ﻋﻨــﻮﺍﻥ
ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎﺭ ﺑﻪ
ﺍﻭﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ
ﺍﻓﺘﺎﺩ.
ﻧﻔﺲ
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺯ
وجودﻛﺮﺩ ﻭ
سرمایه
وضعیت
از
رسمی
آمار
دارد.
کرد
سست
را
نفتی
المللی
بین
های
را
آن
اجرای
کندی
به
اکنون
داشت،
1000 Old Orchard
ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ
ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ
ﻛﻢﺍﻧﺪ.
ﻋﺪﻩﻛﻢﺍیﺑﻮﺩﻩ
ﺍﻓﺮﻭﺯ
ﺟﺎیﻛﻨﻴﻢ
ﺍﻟﺤﺎﺩﺑﻪﺁﺷﻜﺎﺭ
١٩٨٥ﻭﺍﺭﺩﻛﻪ ﺗﺎ ﺭﺳﻢ
ﻣﺮﺣﻮﻡﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺟﻤﻠﻪﺩﺭﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﻜﻨﺠﻪ
ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﻓﺮﻭﻫﺮ
ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺪﻋﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﺍﺯ
Montreal QC H4A 3A4
ﻧﺎﺷــﻰاما
اس��ت
نش��ده
منتش��ر
گذاری
همکاری
ای��ران
س��الها با
روشن
سرنوشت آن
ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ و
برد
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺣﺎﺟﻰ! ﺍﮔﺮ
ﺑﭙﺮﺳــﺪ:
ﺧﻮﻳــﺶ
ﻋﻨﻮﺍﻥﺍﺯ ﺁﻥو ﻭآنهاﺍﺯ
ﻣﻰﻛﻪ
ﻛﺴــﻰ
ﮔﻴﺮﻳﻢ
ﻣﻐﺎﻥ
که ﻛﻮﭼﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﺑﻪ
ﻋﺰﺕ ﺩﺭ
ﭘﺎﻳﺎﻥﺷﺪ.
ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ
ﮔﺮﺩﻥ
ﺩﺭﺩ
ﻋﻤﺮ ﺍﺯ
ﭘﺲ ﺷﺎﻩ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ
میﺍﻳﻦ
پیش ﻛﻪ
Bus 90, Métro Vendome
اول
نیمه
در
شده
منتشر
گزارشهای
گذاریﺍﻧﺪ،و
سرمایه
ادامه
از
داش��تند،
ﻛﺮﺩﻩ
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ
ﭘﻴﮕﻴﺮﺍﻧﻪ
ﻣﻮﺛﺮ ﻭ
ﻛﺎﺭﺑــﺮﺩ
ﺍﺳــﻼﻡ ﺑﺎ
ﺍﻏﺘﺸﺎﺵﻛﻨﻴﻢ؟
ﺟﻬﺎﻥ ﭼﻜﺎﺭ
ﻣﺮﻛﺰﻫﻤﻜﺎﺭی ﻫﺎی ﺑﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ
ﻣﺆﺳــﺲ
ﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻀﻮ
ﻧﺎﻟﻴﺪ!
ﻳﻮﺭﺵ ﻣﻰ
ﺳــﺮﻛﻮﺏ
ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ
ﻧﻜــﺮﺩﻩ ﻭ
نیسﺍﺯت.ﺭﺍ
سرمایه
کاهش
از
حاکی
گذشته
سال
در
شدند.
پشیمان
ایران
با
همکاری
عنوان
به
که
هم
پاس�داران
س�پاه
ﺩﻛﺘﺮ ﻳﺰﺩی
ﺧﺎﺗﻤﻰ ﻭ
ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ
ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﺑﻪ ﭼﺮﺍ
ﭼﺎﻟﺶ
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺭﺍ
ﺣﻜﻤﺖ،
ﺷــﻴﺮﺍﺯ
ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺍﺯ
ﻛﻮﺭﺩﻻﻥ
ﻋﺒﻴﺪ ﺭﺍ
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥﺭﺍ ﻧﺮﻓﺖ
ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺷــﺎﻩ
ﻃﻠﺒﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﻮﺋﻴﺪ
ﺭﻓﺖ ﻧﺮﻭﻧﺪ.
ﻛﻪﺑﻪﺷﺎﻩ
ﻳﻌﻨﻰ ﺭﺍﻫﻰ ﺭﺍ
است.
گذاری
ﺍﺗﻬﺎﻡتا ازﺑﻰمنابع
ﺍی؟کرد
دولت
مقابل
ﺑﻪ کننده
تعیین
نق��ش
دولت،
حامی
ﺭﺍ
ﻓﻴﻠﺴــﻮﻑ
ﺑﻮﺩ،
ﺍﻳﺮﺍﻧﺸــﻬﺮی
ﺣﻜﻴﻢ
ﺩﻳﻨﻰ
س��عیﺑﻪ
ﻛﺮﺩﻩﺭﺍ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﺣﺎﻓﻆ
ﺭﺍﻧﺪﻧــﺪ ﻭ
ﻛﺮﺩ.ﺍﺯﻣﻮﻧﺘﺮﺁﻝ
١٩٩١
ﺩﺭﺳﺎﻝ
ﻭی
ﻧﻤﻮﺩ.
ﺳﻘﻮﻁ
ﺩﻟﻴﻞ
ﻫﻤﻴﻦ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮی ﻭ
ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﮔﺮ
دقیق
روش��ن و
تصویری
ب��اﺑﻪآنک��ه
های
کمبود
جبران
برای
داخلی
انتخابات
ﺳﺮاز
ﻧﺎﺻﺮﺍﺯبعد
وقایع
ای در
ﻭﻗﺎﻳﻊ
ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭ
ﻓﻴﻠﻢ ﺍﺯ
ﻫﻤﻪ
ﻧﺪﻫﻴﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺑﻰ  -ﺑﺎ
ﺧﺴﺮﻭ
جریانﻛﻪ
ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭی
مالیﺑﻪ
ﺳــﺨﺘﻰ ﻭ
ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﺗﻜﻔﻴــﺮ
ﮔﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺗﻮﺭﻧﺘﻮﺭﻓﺖ ﻭﺑﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺩﻟﺨﺮﺍﺵ ﻳﺎﺩ
ﺳــﺮﻭﺩ
ﺩﻳﺪیﺍﺳﺖ.
ﺍﻃﻼﻋﻰ
ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻛﺸﺘﺎﺭ
نه
در
کش��ور
اقتصادی
عملک��رد
از
موفقیت
برنامه
این
اما
کند
استفاده
تاب
و
ت��ب
جریان
در
ک��رد،
ﺍﺳﻴﺮ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ ﺯﻧﺪ .ﻛﺎﺭی ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ ،ﺑﺎﺗﻮﻡ ﻫﺎی ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ،ﺳــﻨﮓ ﭘﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍی ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﻭ
ﺗﺎﻳﺒﺎﺩیﻣﺮﺩﻡ
ﺍﺑﻮﺑﻜــﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺭﻭی
ﻣﺬﻫﺒــﻰ -ﻭ
ﺟﺎﻥ
ﺩﺭﻣﺮﻛﺰﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻛﻤﮏ
ﺣﻘﻮﻕ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ﺭﻓﺖ ﻭ
ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﻫــﺎ ﺭﺍ
ﻣﺪﺍﻓﻊﻫﻢ
ﺩﻳﺪی ﻣﺎﺩی -ﻭ ﺷــﺎﻩ
ﺭﺍﺯیﻫﺎ-ﺭﺍﺑﺎﺭﻓﺖ.
ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ
بازی ﺷﺎﻩ،
{۸
ﺻﻔﺤﻪ:
ﺍﺯ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
}<<
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ...
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
اما
است
نشده
منتش��ر
گذشته
ماه
در
طوالنی
تاخیره��ای
نبود.
آمی��ز
نصف
از
کمت�ر
ب�ه
اکنون
ب�ود
به
بخش
این
در
بهبود
از
ای
نش��انه
های
برنامه
انتخابات
از
بع��د
بحران
ﺯﻳﺮﺩﺳــﺖ در
همین مجلس
اس��ت.ﻣﻰبرای
ﻫﺎی ﭼﻜﻤﻪ ﻫــﺎ ﭼﺮﻣﻰ ،ﺟﺎﺳــﺎﺯی ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍی ﺭﺍ
ﻛﻨﻨﺪ ﻭ
ﺍﻧﺪ .ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺩﻡ رقمﺳــﭙﺎﻩ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﻳﺪ.ﻛﺮﺩﻥ ﻫﻢ
ﺍﻧﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ
ﺷــﺎﮔﺮﺩ ﺍﻭ
ﺩﻳﺪﻩﺑﺮﺩ.
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﺭ
ﻣﺸﻐﻮﻝﻫﺎﺑﻪﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ
»ژﺯﻭﺋﻴﺖ«یﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ
ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ
ﻛﻮﺩﺗﺎی ٢٨
ﺧﻮﺩﻧﻪ ﺭﺍﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
می
را
کشور
اقتصاد
موجود
وضعیت
می
نش��ان
نفتی
های
پروژه
اجرای
به نظر
ول�ی
کرده
پیدا
کاه�ش
خورد.
نمی
چشم
صاحب
و
کرد
پیاده
را
خود
اقتصادی
اجازه
دولت
به
امسال
بودجه
قانون
ﺗﺤﻠﻴﻞﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻼﺡ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺣﺘﻰ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﻡ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺯﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻰ ﺭﻭی ﭘﺎﭼﻪ ﺷــﻠﻮﺍﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﺮﺍی ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ.
 ١٥ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﻓﻠﺴــﻔﻰﺩﺭﺍﻳﻦ
ﭘﺲ ﺍﺯﻏﻨﺎی
ﺧﻮﺩ ﺍﺯ
ﻋﻨﻮﺍﻥﺑﺮ ﺷﺎﻩ"
ﺣﺎﺿﺮﺑﻪ"ﻣﺮگ
ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﺧﺮﺩﺍﺩ،ﺑﺎﺑﻠﻜﻪ ﻭیﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺁﻥ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻛﺮﺩ.بیگاه
ﺍﺭﺷﺪو
ﺗﺒﺪﻳﻞگاه
س��خنان
ﻣﺤﻘﻖدر
حتی
توان
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎیدولت
حتی اگر
دهد که
کاهش،
اقتصادی،
تحلیگران
ﺍﻳــﻦشد
ﻧﻴﺰایران
مخابرات
شرکت
نیمیﺩﺭاز
اوراق
یورو
ﺑــﻮﺩﻩده
بیشتر از
پولﺁﻧﻬﺎ داده تا
ﻛﺪﺍﻡ
ﺧﻠﻖ؟
ﻛﺪﺍﻡ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﺑﻴﺎﻧﺪﺍﺯﻳﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﻰ
ﻧﻈﺎﻣــﻰ
ﺍﺳﻠﺤﻪ؟ﺗﺎ
اینﺍﺳﺖ
ﺷــﺪﻩ
ﻣﺠﺎﻫﺪﺩﻭﺧﺘﻪ
ﺗﺮﺍﻣﺒﻠﻪ
ﻧﺎﻣﺰﺩﺑﻪ ﺁﻗﺎی
ﻭﺿﻌﻴﺖﻛﺮﺩﻩ
میلیاردﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺴﺘﻦ
ﻛﺒﮏ ﺑﻪ
ﺩﻓﺎﻉ ﻭ
بتواندﺭﺍ ﺍﺯ
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ
ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻭ
ﺗﻘﻰ
ﺩﻛﺘﺮ
ﮔﻮﻳﺪ.
ﻳﮏ
رشدﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
شدیدﺁﻧﺎﻥ،
افت ﻳﮏ ﺍﺯ
ﺍﻧﺪ .ﻭﻫﺮ
»ﻣﺮﻛﺰ
ﻭﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ٥٧
ﮔﺮ،ﺷﻌﺎﺭ
ﺩﻓﺎﻋﻰ
ﮔﻠﻮﻟﻪﺍﻧﺪ ،ﺩﺭ
ﭼﻤﺎﻕﻫﺎ
ﺣﺮﻭﻓﯽ
ﺭﺍﻫﻬﺎ ﺭﺍ
ﻣﻰ٥٧
ﺳﺨﻦ ٥٦ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳــﺎﻝ
اقتصادی
ﺟﻨﻮﻥ
ﺣﺮﻑ ﻫﺎی
ﺍﻳﺪ ﻭ
ﺷــﺪﻩ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺎًﺁﻭﺭﺩﻩ
ﻓﻀﺎﺋﻰ ﺩﺭ
ﻫﺎی
ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺷﻜﻞ
ﻗﺎﻃﻌﻴﺘﻰ
بهﻭ ﭼﻪ
ﺳﺮﻋﺖ
ﺩﻳﻮﺍﻧﻪﺑﺎ ﭼﻪ
ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ
ﺗﻬﺎﺟﻤﻰ
ﺣﺘﻰ
ﻭ
ﺩﻓﺎﻋﻰ
ﻭﺳﻴﻠﻪ
ﻳﮕﺎﻧﻪ
ﻛﺮﺩﻩ
ﺑﻠﻨﺪ
ﺩﺳﺖ
ﺭﻭی
ﺭﺍ
ﺁﻥ
ﺍﻧﺪ،
ﮔﺮﻓﺘﻪ
رصد
کشور
سیاسی
مدیران
برخی
پروژه
این
اجرای
ب��رای
را
نیاز
مورد
های
سیاست
مستقیمی
ﺛﺒﺖ ﻭ ربط
ﺩﺭ
ﻣﺎﺩی
ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﭘﺪﺭ
ﺭﺍ
ﺍﻭ
ﺑﺤﻖ
های
شرکت
مهمترین
جمله
که از
در
که
کاری
بفروشد
ارزی
مشارکت
ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﺎ ﺳــﺘﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ
ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﻰ
ﺟﺰ ﺍﺯﺁﻥ ﺭﺍﻫﻰ
ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﻳــﻰﺭﺍ ﺭﻓﺖ ،ﺑﻪ
ﺍﺭﺍﻧﻰﺭﻓﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻭﺳﻌﺖ ﺭﺍﻩ ﻫــﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﻭﻥ ﻧﻬﻢ ﻭ ﺩﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮﺭ
ﻫﻢ
ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺯ
ﺍﻳــﻦ
ﺭﻳﺸــﻪﻭ
ﺯﻧﻴﺪ.
ﻣــﻰ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭﺁﻣﻴﺰ
ﺑﻪ
ﻣﺮﺩﻡ
ﻛﺸﺘﻦ
ﻭ
ﺯﺩﻥ
ﺑﺮﺍی
ﻧﻔﻮﺫ
ﻧﻤﻮﺩﻥ
ﻛﻦ
ﻣﺴــﻴﺮ
ﭘﻴﺎﺩﻩ
ﺷﻜﺴﺘﻪ
ﻫﺎی
ﻓﺮﺵ
ﺳﻨﮓ
ﻣﺮﺩﻡ
ﻛﻪ
ﻫﺮﺟﺎ
ﺍﻧﺪ.
ﺩﺍﺩﻩ
ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
ﺑﻪ
ﻭ
ﺳﺒﺐ
ﺑﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺍﺳﺖ.
ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻰ
ﻧﺎﻡ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺍﺯ
ﻛﻨﺪ.
ﻛﺎﺭﻣﻰ
ﺷــﻜﻨﺠﻪ«
ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﺎی
ﺟﺮﻗﻪ
ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ
ﻫﻤﺎﻥ
ﺑﺎﻻ
ﺑﺴﺮﻋﺖ
ﺑﺮژﺭﻭﻥ
ﺁﻗﺎی
ﺷــﺎﻧﺲ
ﭘﺴــﻴﺨﺎﻧﻰ
ﻭ
ﺣﺮﻭﻓﻰ
ﻫــﺎی
ﻧﻬﻀﺖ
کرد.
تکنولوژی
مشکل
باز
کند
تامین
ها
رکود
حاصل
بلکه
ن�دارد
دولت
شده
تضمین
سود
که
است
دولتی
می
نظر
به
دشوار
بسیار
فعلی
شرایط
کاهش س��رمایه گذاری آثار خود را
ﺟﻨﺒﺶ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ،ﮔﺴــﺘﺮﺩﮔﻰ ﺁﮔﺎﻫﻰ
ﻫﺎی
ﺷﻴﺮﺍﺯﻩ
اس�تﺷﺪﻥ
ﭘﺎﺭﻩ
ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰ
نشانﻛﻪ
ﺭﻫﺒﺮﺭﺍ
ﻣﺮﺩﻣــﻰ
اقتصادیﺑﻪ
ﺻــﻮﺭﺕﺍﻳﺪ.
ﻓﺮﺳــﺘﺎﺩﻩ
ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭی
ﻣﺎﻟﻰﻭ ﺩﺭ
ﻣﻰ ﻣﺎﻓﻴــﺎی
ﻫﻢ
دولتﮔﺮﺑﻪ
ﺍﺳــﺖ.
ﺁﻣﺪﻩ،ﺑﻮﺩﻩ
ﻧﻴــﺮﻭی ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
سرجایشﻓﺮﺩ
ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭﻳــﮏ
ﻣﺎﻫﻴــﺖﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺎﻡ
ﺗﻴﺮﻩ ﮔﺮﺍﻳﺎﻥ
ﭼﻴﺮﮔﻰ
دادهﻭ
ﺣﺰﺏ
ﭘﻴــﺮﻭﺯی
ﻋﻀﻮﻳــﺖ
ﺯﻳﺮکی ﺍﻭ
ﺩﺍﻭﻃﺒﺎﻧــﻪ
ﺑﻮﺩ ﻭ
ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ -ﺍﮔﺮ
ﺑﻄﻮﺭی
میﺭﺍﻳﺎﺑﺪ،
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮیﺑﻪﭼﻮﻥ
ﺍﻧﺴــﺎﻧﻬﺎی
ﺯﺍﻳﺶ
ﺍﻳﻦﺧﺮﺩ
ﺣﻜﻮﻣــﺖ ﻭ
ﻣــﺮﺩﻡ ﺍﺯ
هست.
دامنگیر
ک�ه
اقتص�ادی
ای دارد.
کوشدﻛﻪتا
طرفی
ﺭﻭﻫﺎ از
ﭼﻨﮓ رس��د.
کشور
ﺩﺭ درﺩﺭرشد
شهردارﻳﺎ تهران
قالیباف
ﻫــﺎیباقر
محمد
ﻫﻢ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ
شدهﻧﻔﺮ ﺭﺍ
ایرانﻫﺰﺍﺭ
ﻧﻤﻮﺩ.ﺩﻩ
ﺣﻜﻮﻣﺖ.
ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻴﺪﺍﻥ
یکﺍﺯ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻨﺪ
ﭘﻴﺮﻭﺯیﺗﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﭼﻮﺏ
ﺑﻴﺎﻧﺪﺍﺯﻳﺪ ﻭ
ﺍﺗﺎﻕ
کمب��ودﺩﻫﻬﺎ
ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ،
ﻣﺮﺩﻡ
ﺩﺍﻧﻴﻢ.
ﻧﻤﻰ
ﺭﺍ
ﺑﺰﺭگ
ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺍﻣﺎﻡﻭ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ
ﺍﺧﺒﺎﺭ
ی
ﻣﺠﻠﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺷﻮﺭﺍی
ﺷﺪﻥ
ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺑﺎ
–
ﺩﺍﺷﺖ
ﺯﻳﺮﻛﻰ
پروژهﺳﻪ
صرفﻫﺎﺑﻪ ﻫﺮ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ
ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﻳﮏ ﺩﺭ
ﺷــﺪﻩ منابعﻛﻪ
ﻧﻌﻴﻤﻰ
ﻣﺪﺍﻓﻊﺍﻟﻠﻪ
منابعﻓﻀﻞ
ﻧﺴﻴﻤﻰ،
ﻋﻤﺎﺩﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺑﻪ
ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺳﺮﺍﺳﺮ
ﺩﺭ
ﻛﻪ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﭘﻴﺪﺍدولت
مال��ی
ﺑﻤﻮﻗﻊب��رای
است.
اقتصاد
این
که
ایران
اقتصادی
مشکالت
اما
بیشتریﺑﺎرا
داخلی
رشد
گذشته
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥس��ال
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏدر
ﺟﺎﻧﺶ است و
در پایان اس��فند س��ال گذشته ،با
ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً
ﺟﻨﻮﻥ
ﺧــﺮﺩی ﻭ
ﺍﻳﻨﮏازﺑــﻰ
ﻣﺴﻠﻢﺩﺭﺩ
ﻛﻨﻨــﺪ،
ﺳﻼﺣﻰ
ﻫﻴﭻ
ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻭ
ﺁﺯﺍﺩی
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﻣﺎﻟﻰ ﻭ
ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ
ﺍﺑﻌﺎﺩ
ﻫﺮ– باﻗﺪﺭ
ﻧﺎﭼﺎﺭی
ﺳﺮ
ﻣﺮﺩﻡ هایﺑﻴﻔﺘﻴﺪ
ﺗﻮﺳﻂ
ﺁﻧﻬﺎ
ﺯﺩﻥ
ﻣﺤﻤﻮﺩ تاﻛﺘﮏ
ﻣﺎﻧﻊ
ﺭﻓﺖ ﻛﻪ ﻭﻛﻪ
ﺭﺍﺯیﺭﺍﻩﻧﻪ
ﺯﻛﺮﻳﺎی
ﻣﺤﻤــﺪ
ﺍﺑﻮﺑﻜﺮ
ﺣﻮﺯﻩ
ﻭیبهﺩﺭ
»ﺷﺮﻳﮏ«
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻭﻫﻴﺌﺖ
رکودﻣﻰ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﻳﺪ
ﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﺳﻰﺑﻪﺩﺭﺻﺪ
ﺣﺪﻭﺩ
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﺍﺯﺑﺎ
اوراقﺭﺍ
ﻧﺴﻴﻤﻰ
ﭘﺴﻴﺨﺎﻧﻰ
ﺗﻨﻬﺎﻫﺎی
ﺣﻞ
ﺁﻥ
ﺑﻮﺩﻧﺪ،
ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺩﺳﺖ
روزها ﺁﻥ
ﺍﺳﺖ.یورو
میلیارد
یک
سعی کرد
رکود
به
رکود فعلی
بخشی
آنکه
گرفته
ایران را
اقتصاد
گریبان
کند.
نفتی
پیدا
کاهش
شدت
کشور
اقتصادی
سرمایه
وضعیت
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰاز
ابرازﺑﻪنگرانی
ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻧﻤﻰ
طوریکهﻭﻫﻤﺮﺍﻩ
ﮔﺮﻡ-
ﺳﺮﺩ
ﺁﻳﻨﺪﻩﺑﻘﺪﺭی
ﺷﻮﺩ.ﺷﺪﻩ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﺩ ﻭ
ﭘﻮﻟﻬﺎی
بخشﺷﻤﺎ
ﺻﻮﺭﺕ
ﭼﻨﮓ
ﺭﺍیﻛﻨﺪ ﻭ
ﺗﻦﺍی اماﻣﻰ
ﮔﻮﺷﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺷﺪﻩ ﻭ
ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ
ﺳﺮﺁﻣﺪ
ﭘﺰﺷــﻜﻰ
ﺣﻮﺯﻩ
ﺩﺭ
ﺷﻬﺮی
ﭼﻪ ﺷﻬﺮ
ﺍﻧﺠﻤﻦ
ﭼﻪﻭﺍﺭﺩ
ﻣﻰ ﺩﻭ
ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ
ﺑﻴﻦ
ﻋﺪﺍﻟﺖ
ﺑــﺮﺍی
ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ
نفتﻫﻢ
ﺷــﺎﻧﻪ
ﺷــﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ
بازاره��ای ﺍﺯ
ﭘﻮﺳﺖ
ﺧﺪﺍﺋﻰ
ﺍﻧﺴــﺎﻥ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ
ﺟﻮﺍﺏ
ﺷﻴﻤﻰﺩﻳﮕﺮ
ﺧﺮﺩﺍﺩ
آغاز ﻭ
ﻣــﺮﺩﺍﺩ
خیلی٢٨
بین
در
ارزی
مش��ارکت
ﺍﺳﺖاز
ﻧﺸﺎﻥ که
گ��ردد
می
ﺑﺪﻝبر
جهانی
ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ اقتصاد
دولت
ولی
١٥ﻭبود
شده
پیشتر
ﺩﻭﻟﺖ توکلی
احمد
است ﻭبه
کرده
":اکنون ۱۴
ﺍﺳﺎﺳــﺎگفت
ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﺋﻰﻭکشور
ﻧﺮﻓﺖدر
گذاری
ﺑﻪ به
فقط
مش�کل
این
ﺩﺍﺩ.
ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻪ
مرک��ز ﺍﻧــﺪ،
ﻛﺮﺩﻩ
ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﺼﻮﺭﺕ
مجلسﻣﻰ ﻛﻪ
منی ﻟﺒﺎﺱ
ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺑﻪ
ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ.
ﻭ
ﺷــﺮﻑ
ﻭ
ﺳــﻨﺖ
ﺍﻳﻦ
ﺍﻧﺪ.
ﺑﺮﺩﻩ
ﺍﻣﻦ
ﺍﺳﻴﺪ
ﻭ
ﺍﻟﻜﻞ
ﻛﺸﻒ
ﺑﺎ
ﻭ
ﺍﺳﺖ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﺷﻮﻧﺪ.
شود .ﻫﺎی ﻋﺠﻴﺐ ،ﺳــﺎﻕ ﻣﻰ
ﺑﺸﺮ
ﺣﻘﻮﻕ
ﺑﺎ
ﺩﺭﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻭی
ﺍﺳــﺖ.
ﻧﺒﻮﺩ!
ﻧﺸﻴﻨﻰ
ﻋﻘﺐ
ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻈﺎﻡ
ﻭ
ﺳــﺎﺧﺘﻨﺪ
ﻣﺜﻠﻪ
ﺭﺍ
ﺑﺪﻧﺶ
ﺑﺮﻛﻨﺪﻧﺪ،
ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻧﺪﺍﺩ.
آنطور
تاکنون
که
بفروش��د
المللی
ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩدر
شد اما رکود
ﺍﻳﺎﻟﺘﻰایجاد
ﭘﻠﻴﺲعرضه
افزایش
کرد
سعی
نفت،
باالی
قیمت
مدد
به
ﺍﻳﻦهای
پژوهش
رئیس
در
جدی
کار
و
فعالیت
که
است
ماه
مربوط
سال ﺟﺰ
ﺻﻮﺭﺕﺑﻜﻨﻨﺪ
ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻨﺪ
ﺩﺭ ﻣﺎﻩ¬ﻫﺎی
ﭼﺮﻣﻰ،
ﺑﻨﺪﻫﺎ
ﻣﭻ
ﺑﻨﺪﻫﺎ،
ﻭ
ﺿﻌﻴﻒ
ﻛﻪ
ﺍﺳﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﻣﻨﺸﻰ
ﻟﻮﻃﻰ
ﻣﺪﻳﻮﻥ
ﺭﺍ
ﺩﺍﻧﺶ
ﺟﻬﺎﻥ
ﺳــﻮﻟﻔﻮﺭﻳﮏ
ﺣﺰﺏ
ﺭﻫﺒﺮ
ﺷﻜﺴﺖ
رشد ﺩﺭ
ﭼﻮﺑﺪﺳﺖ ﺍﻣﺎ
ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎی
ﺑﻪ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ
ﺣﻘﻮﻕ
ﻭ
١٣٥٦
ﺳــﺎﻝ
ﻃﻮﻝ
ﺗﻤﺎﻡ
ﺩﺭ
ﻫﻢ
ﺷــﺎﻩ
ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ
ﺑﻰ
ﻭ
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﺣﻀﻮﺭ
ﻋﺪﻡ
ﺍﻣﺎ
ﺳﻮﺯﺍﻧﻴﺪﻧﺪ.
ﺭﺍ
ﺟﺴﺪﺵ
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻫﻢ
ﺷــﺎﻩ
ﺭﻭ
ﺗﻨﺪ
ﻫﺎی
ژﻧﺮﺍﻝ
رقم
این
از
نیمی
گوید
می
دولت
که
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻًدارد.
ﺷﺪﻩ ﻭدیگری
ﺩﺭﮔﻴﺮدالیل
ﻛﺮﺩﻧﺪ :ایران
۱۳۸۷
سال
در
بپوشاند.
را
مشکالت
ﺁﻧﭽــﻪحدود
 ۱۳۸۸را
اقتصادی
متاسفانه
و
گیرد
ی
نم
صورت
کشور
صنع��ت س��اختمان در دو س��ال
افزایشﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮی ﻫﺎی
ﺷﺎﻫﺪ
ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﻰ
»ﺷــﺮﻳﮏ«
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍی
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﻭ
ﻣﻜﺰﻳﮏ،
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ،
ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻋﻤﻮﻣﻰ
یوروﺁﺯﺍﺩﮔﻰ
ژﺭﻓﺎی
پانصدﻧﻌﻴﻤﻰ ﺍﺯ
یعنیﺷﻌﺮ
ﺳــﻮﻳﺲ ،ﺍﻳﻦ
میلی��ون
عرضه
ایران به دلیل
ﺁﻳﻨﺪﻩدر
ﺩﺭ رکود
سابقه
ﺑﻠﻜﻪرقم کم
ﺍﺳﺖ ،به
ﻛﺮﺩﻩ ایران
ﺧﻮﺩنفتی
درآمد
کرده و
درصد برآورد
ﭘﻴﺮﻭﺯیتا دو
یک و نیم
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ،حرفهای
پیچ و خم
برخی در
ﺍﺳﺖ هنوز
شدید قیمت
ﺩﺭ افزایش
بعد از
فروختهﺍﻭ گذشته
کارشناسان بازار انرژی هایﺑﻌﻀﺎً
ن��دادﺑﻮﺩ.
ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ
)ﻫﻴﻮﻟﻰ( ﺭﺍ
دالر ﻣﺎﺩﻩ
ﺭﻭﺷــﻨﮕﺮ ﻛﻪ
ﺑــﺮﺍی ﺁﻧﻜﻪ
غیبت،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ،
افترا،ﺍﻭﮔﺎﻧﺪﺍ،
ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ،
ﺍﺗﺮﻳﺶ،
ﺣــﻮﺯﻩ
ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ
ﮔﻮﻳﺪ:
ﺳﺨﻦ
ﻣﻰاما
است.
ﻫﻨﺪ شده
بلکه از اثر سیاس��ت های
ﺭﻫﺒﺮ رخ
همان
رسید ولی در
 ۸۲میلیارد
اقتصادی در
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ،رشد
ﺣﻮﺯﻩاست که اگر
ﻫﺎﺋﻰ گفته
آبروریزی،
تهمت و
ﻗﺪﻳﻢ پوچ،
شده و
مواجه
ﺭﺍی با رکود
مسکن،
ﻭﺯﻳﺮ ﻭ
توزیعﻓﺸﺎﺭ
ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ
ﺭﻫﺒﺮ ﺩﺭ
اقتصادیﻭ ﻣﻌﺎﺩ
ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﻮﺕ
ﺷﻬﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺣﺰﺏ ﺩﺭ
ﻛﺮﺩﻩیﺍﺳﺖ.
ﻗﺒﺮﺱ ﺳﻔﺮ
ﻣﺮﺩﻭﺩبهﻣﻰ ﻭ
ﺩﻳــﺪﮔﺎﻩ
ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﻪ
ﻛﻪ
دواﻛﺮﺩﻩﺍﻡ
دردیﺮﺍﻥ
ﺻﺪﺷﻬﺮﻭﻳ
کهﺩﻳﻮﺍ
معتقدندﻮﺋﻰ
ﻣﻦﻛﻮﻛ
نمی
اینﻧﻪﺍﻡ،پولها
بروز
ﻧﺨﺴﺖوام
انواع وﺑﻪاقس��ام
پولی و
ایران ﺭﺍنسبت
ﻣﻰرشد
سال
دستکم صفر
ﺍﻧﺠﻤﻦنشود
جاری منفی
ﺁﺭﻝ ﻳﺎ سال
تدبی��ری ،کم
تفریط ،ب
اف��راط و
ﻫﺎیدهد
نشان می
رسمی
گزارش های
Centre
Louis-Bourgeois
4747
Saint-Charles
Pierrefonds
ﺩﻭﻟﺖ ﻛﺒﮏ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﺍﻧﻴﺪﻥ ﻟﻮﺍﻳﺢ
ﻛﻮﺭﺩﻝ وﭼﻪ
ﺟﺒﺎﺭﺍﻥ
ﺍﭘﻮﺯﻳﺴــﻴﻮﻥ ﺣﻀﻮﺭ
»ﺷــﻜﻨﺠﻪ
ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ
ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻋــﺰﺕ
حجم ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ
 boulکه ازﺑﺮژﺭﻭﻥ
یکﻗﻮﺯفازﻧﻢ
نیازﺧﺎﻗﺎﻥ
ﻗﺼﺮ
پولﻗﻰﻛﻨﻢﺑﺮ
چونﻗﻴﺼﺮ
ﺩﺭ کند .ﺑﺮﺗﺎﺝ
م��ورد
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ کرد.
به حدود
نصف شد
ﺷﻤﺎﺭﺩ.پیش
یک سال
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ خواهد بود.
س��ر
صداقتی و … به
محبت��ی ،بی
ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭدر این
س��رمایه گذاری
رس�یدهﺍﺯ ﺟﺪﻳــﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﭘﻮﻝ ﻭ
ﭘــﺎﺩﺍﺵ
ﺣﻜﻴــﻢ ﺭﺍ
»ﺷﺮﻳﮏ« ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﺪﻩ،
برند".ﺗﺮﺱ« ) (٢٠٠٥ﺍﺳﺖ.
کرد.ﺩﺍﺩﻧﺪ :ﺁﻧﻘﺪﺭ میﻋﺼﺮ
ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ،
ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺩﺭ
کاهش پیدا
۲.۳ﺍﻳﻦدرصد
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍیبه ۲۵
ﺑﺎﻋﺚ ت�ورم که
است و
ﺳﻴﺴﺘﻢشده
شدت کاسته
پارس جنوبی گاه چندین برابر این بخش به
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صفحه:
ادامه در
درصدﻛﻨﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻛﻤﻜﻬﺎی{>>
ﺑﺴــﻴﺎﺭ
ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺭﺍ
ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﺷﺪ ﺗﺎ ژﺭﺍﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺒﻠﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺳﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺭﻫﺒﺮ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳــﺮﺵ ﻛﻮﺑﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻋﺰﺕ ﻣﺼﻠﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ
ﺻﺎﺋﺐ
ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻭ ﺭﻭﺷــﻦ ﺗــﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺯﻳﺎﺩ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺍًﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺭ ﻓﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻭﺩﺍﻉ ﻛﺘﺎﺏ:
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺴــﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﺖ
ﮔﻔﺖ.
 ezatmoss@yahoo.caﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﺎی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﺷﺪ
ﺍﻓﺘﻀﺎﺣﺎﺕ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﺎﻧﺲ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺸﻌﻮﻑ ﺑﺮﺍی ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﺪ ﺁﻳﺎ ژﺍﻥ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺭﻭﺷــﻨﮕﺮﺍﻧﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺧﻮﺩ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ،ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﻫﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻭی ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﺭﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺣﺰﺑﻰ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﺒﺎﺭﻳﺖ ﺩﻳﻨﻰ ﺭﺍ ﭘﺎﺩﺷــﺎﻫﺎﻧﻰ
ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ
ﻭ ﭘــﺮﻭژﻩ ﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﮏ ﺁﻗﺎی ﺑﺮژﺭﻭﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﻤﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﻡ ﻧﻴﻜﻰ ﺩﺭ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﺩ
ﺍﺑﻮﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎ ،ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻟﺘﺮ ،ﺑﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻳﻨــﮏ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭی ﻭ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺮﺳــﻰ ﻧﺸﺎﻧﻴﺪﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻘﻪ
ﺩﺋﻴﺴﻢ ﭘﺎی ﻣﻰ ﻓﺸﺎﺭﺩ:
ﺷﯿﺦ ﺍﺷﺮﺍﻕ
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻭ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻗﺒﻠﻰ ﻛﺮﺳﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺠﺎی ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ 
ﺧــﺪﺍ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳــﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺷﺸــﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻴﺦ ﺍﺷﺮﺍﻕ ﺷﻴﻌﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻨﺪ .ﺗﻴﺮﻩ ﮔﺮﺍﻳﻰ
ایران
 1388م��ردم
خ��رداد
روز 22
مرگ و
ک��هﻣﻰمنجر
م��ردم عادی
س��ازمان
م��رداد ماه،
تاری��خ ۲۶
ﺧﻮﺭﺩﻧﺪاز ﻭس��وی
حقوق بش��ر
ﻧﻤﻮﺩﻩخواهان
گذشته
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ سال
مشترک
ﺍﺳﺖ .آن بودند همین سرفصل های فعالیت های
ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ
آش��کارﺷﻜﺴﺖ
ﺻﺎﺋﺐ نقضﺷﻬﺮﺩﺍﺭ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ
ﺯﺩﮔﻰ ﺍﻳــﻦ
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭدرﻣﺎﺗــﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎ
ﻛﺸــﻴﺪ،
ب��هﻭ ﺑﺎ
ﻧﻮﻳﺴﺪ
ﺳــﺮﺥ ﺭﺍ
ﻫﺎی ﻋﻘﻞ
نتایج
به
مدن��ی
و
آرام
تظاهرات��ی
بود،
ش��ده
شهروندان
ش��دن
زخمی
را
خود
نگرانی
دیگ��ر
بار
متحد
ملل
است.
اسالمی
جمهوری
الملیﻛﻪاست .
بین
و
مدنی
نظم
نهادهای حقوق بشری خارج از کشور
ﺍﻛﺜﺮﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻭ ﻓﺮﺍﻣــﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴــﻢ
با ﺧﻮﺩﺵ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮﺍی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮ ﻓﻠﺴــﻔﻪ ی ﻗﺪﻳﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺗﺒﺮﻳﺰی ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ:
انتخابات
ﻧﻮﺭﺭﺍمقامات
کل از
کرد .دبیر
اعتراضﻧﻴﺎﺯ اب��راز نگرانی
خودسرانه ،شکنجه
بازداشت
است
بحرانی
بسیار
ایران
در
ش��رایط
مدنی
و
آرام
تظاه��رات
ﺍﻳﻦمردم ایران در باش��د و هموطنان ما ب��ا هر عقیده و
ﺣﺰﺏ ﺍﭘﻮﺯﻳﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎی
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺵ
هایﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﻰ
ﻋﻴﺪ ﺑﻪ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ازﭼﻮ ﻣﺎﻩ
جمهوریﺑﻪ ﺩﻳﻦ
ستﻫﺴــﺘﻰ
ﺩﺭکریاﺟﻬﺎﻥ
ﻭ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ی
ﺧﺴــﺮﻭﺍﻧﻰ ﻳﺎ
"رای
ش��عار
کردن
مطرح
با
و
کردند
مدنی
بنیادین
حقوق
رعایت
خواستار
رفتارهای
یا
مجازات
سایر
و
زندانیان
تعداد
رژیم
مقامات
اظه��ارات
طبق
و
اعمال
و
خود
اساس��ی
حقوق
از
دفاع
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥنتایج
وبا اله��ام از
مذهبی
و
مس��لک
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗــﻰ
ﻛﻤﭙﻴــﻦ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺣﻀــﻮﺭ
ﺷــﻬﺮ
ﺍﻧﺠﻤﻦ
ﺩﺭ
ﮔﺸــﻮﺩﻩ
ﺟﻬﺎﻥ
ﺩﺭ
ﻟﺒﻰ
ﺧﻨﺪﻩ
ﺑﻪ
ﺍﮔﺮ
ﺍﺑﻦ
ﺟﺴﺖ.
ﺳﻮﺩ
ﻋﻠﻢ
ﺍﺯ
ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﻴﺴﺖ،
ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺻﻼﺡ
ﭘﺴﺮ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﮏ
ﻛﻨﺪ.
ﻣﻰ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ
انتخابات
ابطال
کجاست"خواستار
تجمع و
ﺩﺍﺷﺖ.راهرو ها ی مرگ جمهوری
خشن ،غیر انسانی و تحقیرآمیز اعالم دیگری در
ﺑﻪ طرف
زور از
خشونت و
رژیم و انعکاس ارزنده اتحاد ایرانیان حول محور حقوق
ﭘﻴﺮﻭﺯی
ﻣﻨﺠــﺮ
ﻛﻪ
 ٣٨ﺷﻮﺩ
ﺗﻜﻔﻴﺮ
ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ
منﺳﻴﻨﺎ ﺭﺍ
بیان،ﺩﺭ ﺳﻦ
آزادیﺍﻟﺤﺎﺩ،
بویژهﺟﺮﻡ
سیاسی ،ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻛﺮﺩﻧﺪ و ﺍﻳﻮﺑﻰ ﺍﻭ
شدند.
خود
شهروندی
حقوق
رعایت
توقف
خواستار
کل
دبیر
شد.
اطالعات
مدافعان
وضعیت
ویژه
گزارشگر
و
کرد
خود
احکام
اجراء
انتظار
در
اس�لامی
بین
س��طح
در
آن
الملی موجب شد بشر در خرداد سال گذشته میتوانند به
ﻫﻢ ﮔﺮﺩﻳــﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮ ﺩﺭ ﺳــﺎﻟﮕﻰ ،ﺑﻄﺮﺯ ﻓﺠﻴﻌﻰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻰ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﻇﻠﻤﺖ
و ﺗﺎ
ﻧﯿﻤﺎ
ﺩﮐﺘﺮ
ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ
خش��ن
برخورد
با
آرام
تظاهرات
استفاده
و
تهدیدها
ها،
بازداشت
فوری
رسیده
های
گزارش
باره
در
بشر
حقوق
.
د
هستن
از
خاج
ایرانیان
که
کش��ور برای دفاع اجرای این برنامه ها کمک کنند.
ﭼﻪ ﺑﺴــﺎ ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻀﻮﺭ
ﺭﺳﺎﻧﺪ .ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺻﻔﻮی ﻧﻴﺰ ﻛﺴــﺎﻧﻰ
اینﭘﺎﺳﺦ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻨﺰ ﺳﺮﻭﺩ:
تا
که
ش��د
ﻛﻪرو برو
حکومتی
مام��وران
را
خود
امیدواری
و
ش��د
خش��ونت
از
اعتراف
برای
که
شدگانی
بازداشت
از
این
و
است
نزدیک
خرداد
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حرم��ت
و
حق��وق
از
مردم ای��ران و اتح��اد و همبس��تگی ایرانیان حول
ﻭ ﭘﻴــﺮﻭﺯی ﺩﻛﺘﺮ ﻧﻴﻤﺎ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻫﻤﺪﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺳــﺘﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻣــﻰ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ
ﭼﻨﻴﻦﻣﻰﺭﺍﻧﻨﺪ
ﺩﻭﺳﻪﻧﺎﺩﺍﻥ
ﺑﺎﺍﻳﻦ
ﻣﺸﻌﻮﻑ
توجه
با
است.
بوده
س��ابقه
بی
کنون
مردم
دموکراتیک
خواس��ته
اینکه
از
بازجویی
و
شکنجه
تحت
آنها،
از
گرفتن
از
ای
پاره
احکام
که
دارد
وجود
نگرانی
فریاد خواهی
رس��اندن
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕآنان و آزادی مح��ور دفاع از حقوق بش��ر در ایران
ﻣﺸﻌﻮﻑ ﺩﺭ
ﺗﻼﺵ
ﺷﻔﺎﺋﻰ
ﺣﻜﻴﻢ
ﺭﻭﻧﺪ.
ﻣﻰ
ﻓﺮﺍﺗﺮ
ﺍﻳﺸﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻬﺎﻥ
ﺩﺍﻧﺎی
ﻛﻪ
ﺩﻫﺮ
ﺩﺭ
ﻭ
ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻰ
ﭘﻮﺳﺖ
ﺯﻧﺪﻩ
ﺷــﻴﻄﺎﻥ
ﺍﺯ
ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺳﯽ ﺍﺵ
که
سانسور
و
خفقان
و
امنیتی
جو
خواهد
رعایت
ایران
اسالمی
جمهوری
های
نگرانی
دارند،
قرار
س��خت
های
آینده
روزهای
در
اعدام
به
محکومین
زندانیان سیاسی
کلیه
)ﺷــﻬﺮی-متحد شوند و اتحادی است پایدار که میتواند فریاد
ﺑﻌــﺪی
ﻣﻰ ﻭﺭﺯﺩ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺮﺩﻭﺭﺯی ﻓﺮﺍ
به ﺧﺮ ﺑﺎﺵ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺧﺮی
ﺟﺴﺪﺵ ﺭﺍ ﺁﺗﺶ ﻣﻰ ﺯﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺭﯾﭽﺎﺭﺩ ﺑﺮﮊﺭﻭﻥ
ست
ﻛﺎﻓﺮﺵ بد
است امکان
حاکم
کرد".
تکرار
شد،
متهمین،
کردند.
بیان
را
خ��ود
جدی
آید.
در
باجرا
اعتراضی
تظاهرات
وسیعی در سطح داد خواه��ی مردم ای��ران را به گوش
ﺍﻳﺎﻟﺘﻰ -ﻓﺪﺭﺍﻝ( ﺑﺎﺷــﺪ
ﺧﻮﺍﻧﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﻣﻰ
ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺧﺮﺍﺳﺖ
کش��ورﻛﻮﻧﻪ
بر ﻫﺮ
از
دقیق
"نس��بتا"
حتی
آم��ار
آوردن
نمایشی
گاه
داد
ماه
مرداد
دهم
روز
از
و
نگاران
روزنام��ه
وکال،
دربرگیرن��ده
بش��ر
حقوق
نقض
پرونده
ارزیاب��ی
نمایند.
برگزار
جهانی
جهانیان برساند و از دولت های محل
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭼﻬــﺮﻩ ﺟﻮﺍﻥ ،ﻧﺎﻡ ﻭ ﺷــﻜﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ
ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ »ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ« ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ
ﻣﻮﻻﻧﺎ
دیدگان
آسیب
شدگان،
کشته
تعداد
دستگیرش��دگان
جمع��ی
دس��ته
و
و
دانشجویان
و
بش��ر
حقوق
مدافعان
پس
یکسال
اسالمی
جمهوری
رژیم
خرداد
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در
امکان اعدام های اقامت خ��ود بخواهند ک��ه در روابط
ﺁﺷﻨﺎ ،ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻤﺰﻣــﺎﻥ ﻣــﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠــﺮی ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼﻝ ﻳﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺟﻼﺩ ﻛﺸﺘﻪ
ﺧﯿﺎﻡ
ولی
نیس��ت،
پذیر
امکان
زندانی��ان
که
کرد
بکار
ز
آغا
اعتراضی
تظاهرات
کارگری
سندیکاهای
اعضای
و
رهبران
ﺧﺎﻧﻢایران
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ،مردم
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥمدن��ی
اعت��راض آرام و
از
ﻣﺸﻮﻕخفقان
ﺩﻛﺘﺮ سیاسی،
سانسور ،دستگیری خود با دولت ایران اصل رعایت حقوق
ﺳــﺎﻳﺮوﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﺑﺪﺳﺖ
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﺑﺨﺖ
ﺗﻴﺮﻩ
ﺣﻜﻴﻢ
ﺷﻮﺩ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﺧﻴﺎﻡ ﺩﺭ ﺭﺑﺎﻋﻴــﺎﺕ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﺧﺪﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﻭﻣﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳــﺎﻟﻬﺎ ﺩﺭﺑﺪﺭی
www.iranianislamiccenter.com
ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪ
نهادهای ﺑﺮحقوق
ﺑــﻪگزارش
باستناد
وس��یعی از
ﻭﺍﻗﻊبهﺩﺭطیف
متهمین
مخالفینی هستند
همچنین
معلمان
ژﺍﻥبطور
ﻣﺤﻠﻪرژیم
که ﺍﺯای��ن
نش��ان میدهد
س��رانه،
ﻣﺎﻧﺲ های خود
ﻛﻨﺪ .ﺍﻗﺪﺳﻰ
ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰ
ﺍﻣﺮﻭﺯی ،و ﺷﺎﻩ
بدون آن
محدودیت آزادی بشر را فراموش نکنند چون
ﻣﺸــﻌﻮﻑ
ﻣﺸﻬﺪی  ،ﻧﻴﻤﺎ
ﺗﺮﻛﻴــﻪ
ﭘﻮﭼﻰ درﺩﺭآن،ﻗﻮﻧﻴــﻪ
هایﻃﻠﺒــﺪ ﻭ
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻰ
ﺭﺍ
ﮐﺎﺭ:
ﺗﺮﻫﺎو ﺑﺮﺍی
ﺟﻮﺍﻥ
ﻣﻰ ﺳﺮﺍﻳﺪ.
ﻣﻠﺤﺪﺍﻧﻪ
ب��هﻓﻠﺴﻔﻰ ﻭ
ﭘﺪﺭ ،کهﺍﺷﻌﺎﺭ
ﭘﻼﺗﻮ ﺍﺯ
)ﻣﻴﻞ وﺍﻧﺪ( ﺩﺭ
شرکتﺍﺯدرﻣﺮگ
ﺷﻮﺩازﻭ ﭘﺲ
ﺳﺎﻛﻦ
ﻭﺭﺯﺩ .ﺗﻨﻬﺎ
ﺯﻧﺪﮔﻰو ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻣﻰدر اثر
خارجی
ﺫﺍﺗﻰداخلی
بشری
ناآرامی
ﻣﻰ اعم
اتهامات
اعمالﺭﺍﻩ انواع
پ��س از
جریان��ات
حقوق
ﻣﻨﻄﻘﻪ شده
برنامه ریزی
انتخاباتﺍﻭ مس��تمر
اجتماعی،
فردی
ﺣﺰﺏ های
در منطقه حساس
ﺳﺎﻋــﺎﺕپایدار
ﺣﻀﻮﺭاز جمله نبود برقراری صلح
ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
مندرجﺩﺭ ﻭ
ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻣﻰ
علیهﺭﺍ ﺭﺍ
ﻛﺎﻧﺪﻳــﺪﺍ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ،
ﭘــﺮﻭژﻩ
ﺷــﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﻭ
ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩی
ﺍﺳﺖو ﻛﻪ
ه��ایﺍﻳﻦ
نیرو ﭘﻮﭼﻰ
خش��ونتﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
لباس
نظامی
اغتشاش��ات ،اقدام
ﺩﻡ ﺭﺍ ه��ا ،رهبری
معترض
مردم ایران
سیاس��ی
بودند .ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺗﻜﻔﻴﺮﺵ ﻣﻰ مدنی و
آزاد و
مطبوعات
نیست.
ﻟﻐﺎﻳﺖ پذیر
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪا مکان
خاور میانه
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
حض��ور خبرنگارانﺭﻭﺯﻫﺎی
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﻫﺎی
ﺳﺎﻟﮕﻰ
٢٦
ﺳﻦ
ﺩﺭ
ﺟﻮﺍﻥ
ﺍﻳﻦ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﻛﻤﭙﻴﻨﻰ
ﺣﺴﺎﺱ،
ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ
ﻳﮏ
ﻣﺜﻨﻮی
ﺩﺭ
ﺭﺍ
ﺍﻭ
ﮔﻴــﺮﺩ.
ﻣﻰ
ﻋﻬﺪﻩ
ﺑﻪ
ﺧﻮﺵ
ﺗﻮﺍﻥ
ﺣﺪ
ﺩﺭ
ﻭ
ﺑﺸﻤﺎﺭﻳﻢ
ﻏﻨﻴﻤﺖ
و
کشته
نفر
صد
اقل
حد
ها
شخصی
عمومی،
نظم
زدن
برهم
ملی،
امنیت
اردیبهش�ت
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بام�داد
در
میثاق
و
بشر
حقوق
جهانی
منشور
در
کردن
مح��دود
و
کنترل
و
خارج��ی
ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  ١٣ﻟﻐﺎﻳﺖ ١٨
ﺩﻛﺘﺮ
ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻳﻦ
ﻣﺮﻣﻮﺯ ﻣﻰ ﻣﻴﺮﺩ.
کهﭘﻴﺮﻭﺯ
ﺩﺍﺩﻩ،
ﺍﻧﺠﺎﻡ
جمهوری اسلامی هایﻣﻮﻓﻖ
ﺩﻳﻮﺍﻥ
ﺷــﺎﻋﺮ ﻭ ﺩﺭ
ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﻰ
ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
دستگیرﺧﻴﺎﻡ ﺍﺯ
ﺑﺎﺷﻴﻢ.نفرﺑﺪﻳﻨﺴﺎﻥ
حقوق
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪدفاع از
انجمن
خاتمه،
ﻣﺮﻛﺰ در
شدند و از
دو هزار
دولتی ،و
عموم��ی و
ام��وال
تعدادﺭﺍﻩ تخریب
ﺑﻄﺮﺯیرژیم
ﺷﻤﺲ ،1389
دولتﺍﺯایران از
آن را
وابستهﺭﺍ به
همچنان ﺑﻪادامه
الکترونیکی
ارتباطات
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﻧﻴﻤﺎی ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺎﺩﺑﺎﺵ
ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﻴﻰ
ﻛﻮﺷﻜﻨﺎﺭی امضاءﺭﺍی ﺧﺎﺭﺝ
ﻳﺎﺑﻴﻢ .ﺍﻭ
ضد ﻣﻰ
ﻓﻴﻠﺴــﻮﻑ
ﺷــﺎﻋﺮی
ﻟﻮﻛﺮﺳﻴﻮﺱ
ﺍﭘﻴﻜﻮﺭ ﻭ
نت�رال،
ای�ران – م�و
ﺍﻣﻮﺭﺩﺭدر
ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡبش�ر
ﺩﻳﮕﺮ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ
ﺭﻭﺯﻫﺎی
ﻛﻪدست
ﺍﺳﺖدر
اطالعی
دیدگان هیچ
آسیب
انقالبی
گروه های
ﺭﻳﺎﺿﺖ رابطه با
زندانیان سیاسی
ﺍﻟﺪﻳﻦنفر از
ﻗﻄﺐپنج
متهمﺍﺯ ایران
کنندگان آنها
ﮔﺮﺩﻳﺪ.است نقض کرده دارد .
شرایطﺑﺮﺍی
ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ با ﻣﻰ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ
نامهایﻋﺮﻓﺎﻥ
ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺭﺩ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
پارهﻛﻪ
ﺩﺍﻧﻴﺪ
ﭘﺮ ﻭ ﭘﺎ
ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
پیش�نهادﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻗﺒﻠﻰ ﻻﺯﻡ
میکن�د ک�ه روز 22
نیست.
ﻓﻠﺴﻔﻪ هرچه
ﻗﺮﺹش��تاب
دادگاه با
بودند.
ﻛﺸــﻰ ﻭ ﻣﺎﺗﻤﺰﺩﮔﻰ ﺍﺭﺑﺎﺑﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ش��ده
ﺯﻧﺪﻩعلی
کمانگر،
ف�رزاد
ﻭﺣﺪﺕ را با
میتواند از
ﺩﺭ آنه��ا
ای از
ﻣﻰکه
ﻛﻨﺪ اس��ت
ﺍﻳﻦدر ایران نقش
حاکم
توجه به
فره�ادﺷﺮﻳﻌﺖ
حیدری�ان ،ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺍﺳﺖ:نفر از آنان را به ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﺭﺍ
ﺷﻬﺮ )ﻭ
علیهﻣﺮﺩﻡ
جنایتﺗﻤﺎﻡ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی،
ﻋﺮﺑﻰ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺑﻦ
ﻃﻠﺒﻰ
ﻫﺪﻭﻧﻴﺴﻢ
ﺁﺭﺯﻭی خارج کشور خرداد بعنوان روز همبس�تگی
عاش��ورا با
)ﻋﺸــﺮﺕروز
تظاهرات در
بخصوص
هشتاد
حدود
ﻓﻠﺴﻔﻰ( تمام تر
ﻗﺮﺍﺭ بانو
وکیل�ی،
بشریت
ﺩﻫﺪ مصادیق
ﻋﺰﻳﺰ،بش��ری
ﺩﻭﺳــﺖحقوق
باشد .ﻧﻪ ﺩﺭ نهادهای
ب�رای210
St-Jacques
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎی
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭی
ﺟﺎﺭی ﻭ ﻋﺸﻖ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
اوری ﺑﺮﺍی
ﻣﻨﻄﻘﻪ(
ﻛﻨﺪ :و مه�دی الزمﻳﮏ
مختلفﺫﺭﺍﺕ
های ﺗﻤــﺎﻡ
ﺧﺪﺍ ﺩﺭ
ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩ.
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
دفاع از
ﺑﻴﺸﺘﺮدفاع از حقوق و اتح�اد ایرانیان
بیشتری
شدت
ﻃﺒﻴﻌﻰس��ال
زندان تا 15
سرکوب شد که بیشتر دوره
هول�ی
ش�یرینﺭﺍعل�م
ماده 28
اس��ت که
ب��ه یاد
خاص��ی در
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ از اهمیت
ﻛﻨﻴﻢ.
ﻓﻘﻂ ﻣﻰ
ﻣﻘﺎﻡ »ﺗﺎ ﻟﺬﺕ
ﻳﻌﻨﻰ
ﺩﻫﻨﺪ،
جهانی ﻣﻰ
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﺭﺍی
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻰ
ـﺘﻰ
ﻣﻬﺴ
کشتهﻫﻤﻴﻦ
ﺩﺭ
ﺩﻭﺭﺍﻥ َ
)(Lachine
اعالم
مردم ایران برخوردار است  .حقوق اساسی مردم ایران
ها مربوط
دستگیری
شدگان و
ششﺑﻪنفر را
ش�لاق و
ﺍﺳــﺖ؛نقدی و
ﮔﻨﺠﻮی ، ،جرایم
ﺍﻧﺲاعدام کرد.
اسالمیان را
اعالم
بش��ر
حقوق
ﭼﺸــﻴﺪﻡ ﻭﺣﺸﺖ ﺩﺭ اعالمی��ه
اساس��ی
دنبال ﺑﻪ ﺳﻮﺭﺍﺥ
ﻧﻴﺎﻓﺘﻢ .ﺍﮔﺮ
ﺟﻬﺎﻥ
ﺑﻴﻦکهﻣﺬﺍﻫﺐ
ﻧﻤﻰ ﻳﺎﺑﺪ
ﺟﺴﺘﺠﻮیکهﺧﺮﺩ
به ﺩﺭ
ﺳﻮﺯﻧﻰ میکنﻧﻔدِ:ﺮ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ ﻣﻰ اطالع رسانی در باره نقض حقوق بشر شودTel.: 514-366-1509.
ﺭﺍﻫﻰاز باز
پاره ای
این روز است
احکام دو نفر
ﺑﺮﺳﺪ،کرد
ﺧﺪﺍﻳﻰمحکوم
داشتﺟﺰ به اعدام
محاکمات کوتاه
اعدامها به
ﻣﺨﺘﻠﻒ این
ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺍﻳــﻦ ﺁﻏــﺎ ِﺯ
"هرک�س حق دارد خواس�تار درﺁﻳــﺎ
ﺁﺳﻤﺎﻥ
پشتﺭﺍ ﺑﻪ
ﺷﺪﻡ ﺁﻥ
باجراﻛﻪ ﺍﻧﺪﺭ
ﺷﻮﺩ.
1388ﺍﺳﺖ
ماهﻋﺸﻖ
بهمنﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻴﺴــﺖ.
ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ
ﺑﺸﻜﻨﺪ ﺍﺯ
شدﺁﻧﻜﻪ
پیگیری ِ
514-247-1732
ﺯﻧﺪﺍﻥو در
"محاربه"
ﺳﻨﺖروزﻫﺎباﺭﺍاتهام
گان این
در دوم
ﺧﺎﻧﻪ از آنان
ﮔﺸﺎﺩﮔﻰ و بدون
درهای بسته
مدت و در
پرونده های نقض
ای��ران،
حقوق بشر
اجنمن دفاع از
ﺻﺤﻨﻪ
ﺩﺭ
ﻣﺎﻓﻴﺎ
ﺣﻀﻮﺭ
.
ﻢ
ﻳﺎﻓﺘ
ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ
ﻛﻪ
ﺑﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ،
ﺁﻧﻜﻪ
ﺑﺮﺍی
ﺣﺎﻝ
ﺩﻫﺪ.
ﻣﻰ
ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﺑﻬﻢ
ﺭﺍ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺍﻭ
ﺑﺮﺍی
ﻣﺮﺩﺳﺎﻻﺭ
ﺯﺩﻩ
ﺩﻳﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻛﻪ
(450) 638-7078
نتیجه اعدام مواجه هستند.
در آمد .داد گاه های محکومین باعدام حضور وکالی مدافع و هیئت منصفه برقراری نظم�ی مدنی و بین حقوق بش��ر ،جلب حمایت و ارتباط
ایران –
در
ﺷــﻬﺮی
ﻣﻌﺎﻣــﻼﺕ
ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺍﺣﺰﺍﺏ
ﺳﺎﻳﺮ
ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ
ﺑﮕﺮﻳﺰﺩ
ﺍﺳﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺯﻥ
ﻳﮏ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
Fax: 450-638-4507
"درﺑﻪروز اول تیرماه ،دبیر کل سازمان غیر علنی و از خدمات وکیل مدافع بر انجام شد و خانواده ها و وکالی اعدام امللی باشد که درآن حتقق کلیه فع��ال با نهاد های بی��ن المللی برای
مونترال  22خرداد 1389
}<< ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ{١١ :
ه�ایﺍﻧﺠﻤﻦ
ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ
ﺑﺎﺧــﺖ ﺍﺯ
ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ
ملل ﺩﺭ
ﻭ
ﺣﺎﻓﻆ ﻭ
ﻣﻨﺰﻝصادر
بیانیه ای
متحد
نبودند
ﮔﺰﻳﻨﺪ:کرد که در خور دار
مقرر در
آزادی
ﻋﺒﯿﺪچون اکثر آنان از هفته شدگان هم اطالعی داده نشد .شرایط حقوق و
ﺍﺳﺖ؟اعزام گروه تحقیق گزارشگران
ﺷــﻬﺮ پیگیری
گردد"ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﺍﻳﻨﮏ ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ
ﻧﺸﻮﻧﺪ،
ﻣﺤﺮﻭﻡ
ﻣﻘﺎﻡ«.
ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ
ﺩﺭ
ﻭ
ﺍﻡ
ﻣﻬﺴﺘﻰ
»ﻣﻦ
ﻋﺒﻴﺪ
ﻭ
ﺣﺎﻓﻆ
ﻫﺠﺮی
ﻫﺸﺘﻢ
ﻗﺮﻥ
ﺩﺭ
آن در مورد خشونت پس از انتخابات ها قبل در س��لول های انفرادی بسر دس��تگیری ،بازجوئی ،بازداشت و در این اعالمیه میسر
س��ازمان ملل متحد به ای��ران و روند
بخصوص اس��تفاده از خشونت علیه میبردند و امکان تماس نبود.
نهایت اعدام این پنج نفر نشان دهنده بنا بر این آ نچه مردم ایران در خرداد "حقوقی"جنایتعلیهبشریتمیتواند

ﺿﺮﻭﺭﺕﺭﻭﺷﻨﮕﺮیﻓﻠﺴﻔﯽﺩﺭﺟﺎﻣﻌﻪیﺍﯾﺮﺍﻥ

حالاقتصادایرانچطوراست؟

 22خرداد روز همبستگی ایرانیان برای دفاع از حقوق بشر در ایران

ﻣﺮﮐﺰﺍﺳﻼﻣﯽﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ

 ۲۱۰ﺳﻨﺖ ﮊﺍﮎ ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﺘﺮﻭ ﻭﺍﻧﺪﻭﻡ :ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ۹۰
ﺑﻪ ﲰﺖ ﻏﺮﺏ

514-663-5976

Sunday Jan.10
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خواندنی  :از شما!

خمس و زكات يادت نره!


 )1حدودا يك قرن
قبل قند از كش��ور
بلژي��ك ب��ه اي��ران
صادر مي ش��د  .به
دليل مس��ائلي كه
ميان روحانيون و
يكي از اتباع بلژيك
پي��ش آم��ده بود
فت��واي حرام بودن
قند صادر شده بود
و كس��ي قند نمي
خورد .يكي از تجار
كه قندهايش رو دستش مانده بود
به س��راغ يكي از مراج��ع رفت و با
تقديم خمس و زكات مشكل را براي
وي مطرح كرد .بعد از آن بر فتواي
قبلي تبصره اي صادر شد كه حرام
بودن قند وقتي است كه مستقيما
در دهان گذاش��ته شود  ،اگر قند را
پيش از گذاشتن در دهان در چاي
بزنيد حالل مي شود.
هنوز هم بسياري از افراد بدون آنكه
دليل آن را بدانند ،قبل از آنكه قند
را در هان بگذارند آن را در استكان
چاي فرو مي برند!

 )2در دهه  40خورش��يدي نوشابه
هاي پپس��ي كوال وارد ب��ازار ايران،
ش��ايعاتي مبني بهايي بودن مالك
شركت توزيع كننده اين نوشابه ها
بر سر زبان ها افتاد و فتوايي مبني
بر حرام بودن خوردن پپس��ي كوال
صادر شد .شركت توزيع كننده كه
نمي خواست بازار را از دست بدهد
خمس و زكات متعلقه را دو دستي
تقديم يكي از مراجع كرد تا تبصره
اي ب��ر اين فتوا نوش��ته ش��ود كه
خوردن نوشابه هاي پپسي با شيشه
حرام است اگر در ليوان ريخته شود
حالل مي گردد!

 )3در دهه  50خورش��يدي ماشين
هاي لباس ش��ويي وارد ب��ازار ايران
شد .خانواده هاي ايراني كه به احكام
ديني پايبندي زيادي داشتند حاضر
به خريداري اي��ن محصول نبودند
چون به اعتق��اد آنها آب موجود در
محفظه اين ماش��ين كمتر از حد
ش�رعي آب ُكر (سه وجب طول،
در س��ه وجب عرض ،در سه وجب

ارتفاع) است و نجاست لباس ها را از
بين نمي برد.
اين بار تاج��ر مذكور خودش پيش
قدم شد و با تقديم خمس و زكات
توانست فتوايي بر كر بودن آب لوله
كشي شهر كه به دستگاه لباسشويي
مي ريزد بدست بياورد!
مدت ها است كه فتوا ها مراجع
اثر خود را از دست داده اند و در
عوض نهادهاي دولتي فتوا هاي
موثر صادر مي كنند!


 )4چند س��ال قبل تي��ر آهن هاي
چيني وارد گمرك هاي ايران شدند
و اداره اس��تاندارد فت��وا داد كه اين
تيرآهن ها غيرمقاوم هستند و نبايد
وارد بازار ش��وند .همي��ن امر باعث
گراني بي سابقه آهن در بازار كشور
ش��د .تاجري كه از چين آهن وارد
ك��رده بود به س��راغ رئيس محترم
استاندارد رفت و مانند اسالف خود
وجهي را در قالب خمس و زكات (يا
چيز ديگري شبيه به باج) به ايشان
تقديم ك��رد و به فاصل��ه چند ماه
مشكل تيرآهن هاي مانده در گمرك
حل شد و روانه بازار شدند.

 )5مدتي قبل شركتي به نام تجاري
محسن برنج هاي هندي را در بسته
بندي هاي با «برند» خود وارد بازار
كرد و با تبليغ گسترده توانست بازار
كشور حتي اس��تان هاي گيالن و
مازندران كه در آنها برنج كشت مي
ش��ود را تس��خير كند .اين برنج ها
قدري مش��كوك بودند چون در هر
دمايي كه پخته مي شدند بازهم به
هم نمي چسبيدند .با توجه به وجود

آگهی نیم صفحه ای که در روزنامه
آفریقای جنوبی "ستاره شنبه" در 12
ژوئن روز دوم جام جهانی منتشر شد

نشاس��ته درون
برنج چنين چيزي
ق��دري عجيب به
نظر مي رسيد .يك
نفر بيكار در مركز
تحقيق��ات برن��ج
براي پ��ي بردن به
راز اي��ن برن��ج ها
آنه��ا را در يكي از
آزمايش��گاه هاي
وابس��ته به مركز
استاندارد آزمايش
ك��رد و در آن مواد
سمي خطرناك مانند
آرس��نيك و سرب مشاهده كرد .اين
خبر رسانه اي شد و تبليغ براي اين
برنج ممنوع شد .و عده اي تقاضاي
جم��ع آوري اي��ن برنج از ب��ازار را
داشتند.
مالك برند محس��ن مقدار متنابهي
خمس و زكات (يا هر اس��م ديگري
كه ش��ما روي آن م��ي گذاريد) را
تقديم رئيس سازمان استاندارد كرد
تا او نه تنها شخص بيكاري كه اين
برن��ج ها را آزمايش كرده بود توبيخ
كند بلكه قهرمانانه از س�لامت اين
برنج ها دفاع كند.
حتي خود هندي ها هم اعالم كردند
كه برنج هاي صادراتي ش��ان آلوده
است اما رئيس محترم استاندارد كه
مي خواست وجه دريافتي اش حالل
باشد هندي هارا ديوانه هاي متوهم
دانست و خوردن برنج هاي هندي
را بدون اشكال اعالم كرد.
البته مالك برنج محس��ن راه رس��م
خم��س و زكات دادن را ب��ه نيكي
مي دان��د .و نه تنها برن��ج هاي آن
از بازار جمع نش��د كه توانس��ت با
تقدي��م مق��داري از اي��ن خمس و
زكات به رئيس سازمان صداو سيما
دس��تور العمل قبلي ايش��ان مبني
بر ممنوعيت تبلي��غ برنج خارجي
در رادي��و و تلويزيون (كه در حالت
جوگيري ايش��ان صادر شده بود) را
ملغي كند و اكنون تبليغات اين برنج
به صورت گسترده تر از سابق از راديو
و تلويزيون پخش مي شود.
و اين داستان پرداخت به موقع
خمس و زكات ادامه دارد...

توفان در فنجان...
«تمامی» اصول قانون اساس��ی ،آن
ه��م به ص��ورت «تجدی��د ناپذیر و
حتمی»نیست!
دلیل این مدعا را میت��وان از خود
آقای موسوی آورد .ایشان به درستی
و به تکرار بر برابری ش��هروندان در
حقوق و امکانات «فارغ از ایدئولوژی،
مذهب ،جنسیت ،قومیت و موقعیت
اجتماعی» تأکید میکند و «استقرار
و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان
یکیازمهمتریندستاوردهایبشری
و حاصل خرد جمعی همه انسانها» را
«مورد تایید و تاکید جنبش سبز»
میشناسد.
او ب��ه خص��وص معتقد اس��ت که
«جنبش س��بز بر حمایت از حقوق
زنان ،نفی هر گونه تبعیض جنسیتی
و حمایت از حق��وق اقلیتها و اقوام
تاکید ویژه دارد».

آیاایشانآگاهنیستکهقانوناساسی
با تبعیضات عقیدتی و جنسیتی که در
آن نهادینه شده و همچنین اعطای
قدرت و امتیاز نابرابر به روحانیان
و در رأس آن�ان ول�ی فقیه امکان
هرگونه برابری «فارغ از ایدئولوژی،
مذهب ،جنسیت ،قومیت و موقعیت
اجتماعی» را نفی کرده است؟

در ای��ن ص��ورت چگون��ه میتوان
همزمان هم بر این ارزشها و هم بر
اجرای «تمامی» (یا «بدون تنازل»)
قانون اساسی تأکید کرد؟
در عین حال باید یادآور شد که آقای
موسوی بر امکان تغییر قانون اساسی
«در فراین��د مذاک��ره و گفتگ��وی
اجتماعی و با مش��ارکت همه اقشار
و گروهه��ای اجتماعی و با پرهیز از
تصلب و انحصارگرایی و زورگویی»
تأکید کرده است.
در هر صورت ،تأکیدات آقای موسوی
بر جمهوری اسالمی و قانون اساسی
آن ت��ازه نیس��ت ،ول��ی تصریحات
ایش��ان بر ارزشهای حقوق بشری
و دموکراتیک تازهتر اس��ت و باید از
آن استقبال کرد .نامبرده همچنین
در یک ج��ا به درس��تی از «حفظ
اس��تقالل نهادهای دینی و روحانی
از حکومت» س��خن میگوید و آن
را «یک��ی از اصول بنیادین جنبش
سبز» بر میشمارد.
این نیمی از روند سکوالریزه کردن
حکومت است.
ولی در ب��اره نیم دیگ��ر آن ،یعنی
استقالل حکومت از نهادهای دینی و
روحانی ،آقای موسوی ساکت است
و تنها از «مبارزه با اس��تفاده ابزاری
از دی��ن» یاد میکند .ش��اید بتوان

>> ادامه از صفحه8 :
استدالل کرد که هر نوع استفاده از
دین در حکومت «ابزاری» است ،ولی
بدون تردید جنبش سبز در کلیت
خود خواهان قطع مداخله نهادهای
دینی و روحانی (یا هر نهاد انتخاب
نشده دیگر) در حکومت است ،و به
جا اس��ت که در هر منشوری که به
نام جنبش سبز منتشر میشود بر
آن صریحاً تأکید گردد.
مهمترینوارزندهترینبخشاین
بیانیه از دید این نگارنده نکاتی
اس�ت که تحت عن�وان «ارزش
های جنبش س�بز» از آنها یاد
ش�ده و عامتری�ن مش�خصات
مشترک این جنبش را تشکیل
میدهد.
آق��ای موس��وی بدون هی��چ قید و
ش��رطی «دفاع از کرامت انسانی و
حقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی،
مذهب ،جنسیت ،قومیت و موقعیت
اجتماع��ی» را نخس��تین ارزش
اجتماعی جنبش سبز بر میشمارد و
با یاد کردن از «موازین حقوق بشر به
عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای
بش��ری و حاصل خرد جمعی همه
انس��انها» این حقوق را «خدادادی»
میداند که «هی��چ فرمانروا ،دولت،
مجلس یا قدرت��ی نمیتواند آنها را
لغو یا به صورت ناموجه و خودسرانه
محدود کند» .او سپس از ملزومات
این امر که «احترام به اصولی چون
برابری ،مدارا ،گفتگو ،حل مسالمت
آمیز مناقشات و صلح طلبی است که
خود در پرتو ایجاد زمینه های الزم
برای فعالیت آزاد رسانه های مستقل،
جلوگیری از سانسور ،دسترسی آزاد
به اطالع��ات ،گس��ترش و تعمیق
جامع��ه مدن��ی ،احترام ب��ه حریم
خصوصی افراد ،فعالیت آزادانه شبکه
های اجتماعی غیر دولتی و اصالح
قواع��د و مق��ررات در جهت حذف
هرگونه تبعیض میان ش��هروندان
امکان پذیر است» سخن میراند.
آق��ای موس��وی همچنی��ن در این
بخش بر مدنی بودن این جنبش و
پرهیز از خش��ونت تأکید میکند و
در عین حال میافزاید که «جنبش
سبز با توجه به شرایط و مقتضیات،
از کلیه ظرفیتهای مبارزه مسالمت
آمیز استفاده خواهد کرد».
این س��خن حاکی از آن اس��ت که
عدم خش��ونت از دید آقای موسوی
با برخورد انفعالی و «مظلومگرایی»
مترادف نیست و عند اللزوم میتوان
با انواعی از مقاومت منفی یا نافرمانی
مدنی به مقابله با خشونت و سرکوب

حاک��م پرداخ��ت .تأکی��دات آقای
موس��وی بر عدالت ،آزادی و برابری
نیز در همین بخش آمده و از جمله
بدون قید و ش��رط گفته شده است
ک��ه «نفی هرگونه انحص��ار فکری،
رس��انه ای و سیاس��ی و همچنین
مبارزه با حذف فیزیکی هر اندیشه
و دیدگاه در سرلوحه اهداف جنبش
س��بز قرار دارد» .ایشان اضافه کرده
اس��ت که «ضروری اس��ت در این
جهت ،برای رهایی مردم از هرگونه
سلطه سیاسی (اس��تبداد و انحصار
طلبی) ،اجتماعی (تبعیض و نابرابری
های اجتماعی) و فرهنگی (وابستگی
و تقید فکری) تالش شود».
در مجموع ،و صرف نظر از انتقاداتی
که ب��ه دلیل تعلق��ات ایدئولوژیک
و سیاس��ی آقای موس��وی به نظام
جمهوریاسالمیمتوجهایشاناست
(و احیانا به تناقضهایی در متن بیانیه
منجر شده ) باید گفت که بیانیه ۱۸
بیش از هر بیانیه و اظهارات دیگری
که تا کنون از نامبرده منتش��ر شده
به محتوای دموکراتیک جنبش سبز
نزدیک شده و عامترین خواستهای
آن را بیان کرده است .جنبش سبز
به یک منش��ور مشترک نیاز دارد و
این بیانیه «قدم اول» خوبی برای این
کار است .آقای موسوی در یک سال
گذشته گامهای بزرگی در همآهنگ
ک��ردن خود ب��ا خواس��تهای عام
جنبش س��بز برداشته و بیش از هر
کس دیگری در هدایت جنبش مؤثر
بوده است .متقاب ً
ال تحول فکری آقای
موسوی در یکساله عمر جنبش سبز
را باید از برکات این جنبش دانست.
دو روز پیش��تر نیز یک ش��خصیت
اصالحطلب دیگر ،آقای مصطفی تاج
زاده ،در نوشته مفصلی تحت عنوان
«پدر ،مادر ،ما باز هم متهمیم»[ ]۲به
انتقادی صریح و صمیمانه از خود (و
همراهان خود) در دهه اول جمهوری
اسالمی پرداخت  -تحولی که به گفته
خود او از برکات جنبش س��بز بوده
است .جنبش سبز با سرعت هرچه
تمامتر گفتمان حاکم بر جمهوری
اسالمی را دگرگون میکند.
---------------

[1] http://www.kaleme.
com/1389/03/25/klm-22913
[2] http://norooznews.info/
news/17839.php
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غذا :عادات خوب....

سبزیجات یخزده
مغذیتر از سبزیجات
تازه

چند
نكته ی
رژیمی

فوقالعاده
وسوسه غذا خوردن در یك مهمانی،
وقتی تازه رژی��م گرفتهاید ،خیلی
دش��وار اس��ت ولی جالب است كه
بدانید متخصصان تغذیه روی هیچ
خوراكی ،عالمت مطلقاً ممنوع برای
شما نصب نكرده اند.
فقط باید عادت كنید كه متعادل
غذا بخورید.

این نوشته  8عادت را به شما آموزش
میدهد كه عمل به آن ها ش��ما را
ی كن��د و در عین حال می
الغ��ر م 
توانید با خیال آسوده غذا بخورید.

چ وقت مستقیما از داخل بسته
هی 
و یا ظرف اصلی ،تنقالت را میل
نكنید.

ی خواهید یك تكه شكالت بخورید؟
م
تصمیم دارید كمی چیپس و پفك و
یا پاستیل میل كنید؟ اجازه دارید هر
خوراكیای كه میل دارید نوش جان
كنید ولی این نكته را مدنظر داشته
باشید كه برای جلوگیری از پُرخوری
چ وقت مس��تقیما از درون پاكت
هی 
و یا بسته خوراكیها ،تكههای آن
ها را برندارید چون وقتی گرم لذت
س تان
خوردن میشوید اصال حوا 
نیست كه نصف یك قوطی چیپس
و یا بسته بیسكوییت را چشم بسته
نوش جان كردهاید .راه حلاش این
ی
است كه از اول چند عدد از خوراك 
مورد عالقهتان را برداش��ته و داخل
ظرف ق��رار دهید و هم��ان را میل
كنید .از یاد نبرید كه قوطی و ظرف
اصلی را درون كابین��ت قرار دهید
و بعد به س��وی صندلی برگردید و
خوراك��یتان را میل كنید .خوردن
تنقالت جلوی تلویزی��ون از درون
ش
قوطی و ی��ا پاكت آن ،یكی از رو 
هایی است كه رژیم شما را كامال بر
هم میزند.

اگر یك بشقاب ُپر ناهار و شام میل
دارید ،بشقابتان را از ساالد ُپر
كنید.
دوست دارید برای ناهار یا شام
یك بشقاب غذا میل كنید؟

اش��كالی ندارد .یك بش��قاب بزرگ
برداری��د و آن را با انواع س��االدهای
روی میز و سبزیجات پُر كنید .البته
میتوانید سراغ میز اصلی غذا بروید
و یك بشقاب بزرگ سوپ سبزیجات
و یا گوش��ت و قارچ و یا س��وپ جو
برای خودتان بكش��ید .ناهار و شام
شما ،حسابی كم كالری خواهد بود
و سرش��ار از آب نیز هست .در عین

ی های اضافی غذاها در
حال از چرب 
امان خواهید ماند و البته شما هم یك
بشقاب پُر ،غذا میل كرده اید.


برای شام ،یك بشقاب ُپر از
سبزیجات و میو ه های تازه تدارك
ببینید.

وقتی بش��قاب غذا را جلوی ش��ما
میگذارند حداقل  10دقیقه طول
ن تان یا
ی توانید با دوس��تا 
دهید .م 
اعضای خانواده دور س��فره غذا گپ
بزنید و یا اگر در منزل تنها هستید،
در وسط غذا روزنامه بخوانید .این كار
ن
باعث میشود كه زمان غذا خورد 
تان را طوالنیتر كنید.


اگر میخواهید تناسب اندا م تان را
ت های
حفظ كنید ،باید برخی عاد 
آورید.
خوب را در خودتان به وجود
خالی كردن بشقابتان را
كه
اس��ت
ش ها این
یكی از این رو 
فراموش نكنید.
سبزیجات
از
ر
پ
بشقاب
برای شام یك
شما عادت دارید كامال بشقابتان را
ُ
و می��وه های تازه تدارك ببینید .این پاك كنید سپس از سر میز غذا بلند
شام هم سالم اس��ت و هم در عین شوید؟ این ،اشتباه است .شما باید به
حال شما را به رژیم الغریتان پای اندازه غذایی كه در ظرفتان ریخته
بند نگه میدارد.
اند توج��ه نكنید ،هر چ��هقدر كه

فكر میكنید شما را سیر میكند
و كافی اس��ت ،میل كنید و باقی را
همیشه كوچكترین اندازه را
برای روز بعدتان در یخچال بگذارید.
سفارش دهید.
همیشه دنبال حذف خوراكیهایی شما الزم است باقیمانده غذا را دور
كه دوس��ت دارید ،نباشید؛ به جای نریزید ولی نباید به بهانه پاك كردن
آن ،س��عی كنید كوچكترین اندازه ته بشقابتان با غذا خودكشی كنید.
ها را انتخاب كنید .به طور مثال ،در یادتان باش��د كه هر غذایی كالری
یبهجایبرداشتنیكشیرینی دارد و انتخابهای شما بهتر است از
مهمان 
خامهای بزرگ ،یك شیرینی كوچك نوع كم كالری باشد.
برداری��د و ی��ا اگر در آخ��ر هفته با 
دوستا 
ن تان به یك رستوران رفت ه اید با چنگال غذا بخورید.
را
جور
و
جمع
و
كوچك
ساندویچ
یك
فرمان هفتم ما برای داشتن اندامی
به " سوپر ساندوی 
چ ها " ترجیح دهید متناس��ب این اس��ت كه برای غذا
ق های
و یا به جای مرغ سوخاری سه تكه ،خوردن از چنگال و یا قاش�� 
ك تر اس��تفاده كنید .چنگال
یك بسته مرغ سوخاری دو تكه و یا كوچ�� 
یك تكه سفارش دهید .البته در نظر باعث میش��ود كه شما حین غذا
داشته باشید كه شما مجاز هستید خوردن اندازه ه��ای كوچكتری از
بزرگترین ظرف ساالد بدون ُسس غ��ذا را میل كنی��د و در عین حال
و چربی اضافه را سفارش دهید.
باعث میش��ود كه ش��ما زمان غذا

خوردنت��ان را طوالن��یتر كنید.
ن نتیجه این كه شما طی  10دقیقه با
زمان معینی را برای غذا خورد 
ی خورید و
چنگال غذای كمتری م 
تان درنظر بگیرید.
ن شما چ ه قدر طول می در عین حال احساس سیری كامل
غذا خورد 
كشد؟ دو دقیقه؟ سه دقیقه؟ كمتر؟ به شما دست میدهد.
اگر دوس��ت دارید پُرخوری نكنید ،
حداقل  10دقیقه زم��ان برای غذا تلویزیون را خاموش كنید.
خوردنت��ان در نظر بگیرید .جالب بسیاری از خانوادههای ایرانی عادت
اس��ت بدانید كه معده ش��ما به  10دارند جلوی تلویزیون ناهار و ش��ام
دقیقه زمان نی��از دارد تا پیا م هایی میل كنند ولی این روش ،ش��ما را
به س��مت مغز شما بفرستد و شما چاق میكند چون شما حواستان
ی خورید.
احس��اس س��یری كنید .اگر شما نیس��ت كه چهقدر غذا م 
زودتر از این زمان غذایتان را تمام پس اگر نمی خواهید مازاد بر نیازتان
كنید ،احس��اس سیری نمیكنید دریافت كنید ،سر میز غذا بنشینید
و ناخودآگاه س��عی خواهید كرد در و فق��ط در كنار خان��واده ،غذا میل
این زمان باق 
ی مانده پُرخوری كنید .كنید.
بنابراین روش درست این است كه

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت
نقــد و اقسـاط

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

_____________________
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

اینک در وست آیلند:

2352 Heron

Dorval

)Tel.: (514
996-2725
H9S 1C5

س��بزیجات یخزده و فریز ش��ده مغذیتر از سبزیجات تازه
هستند.
بررسیهای پژوهشگران انگلیسی موسسه تحقیقات غذایی
نش��ان داده اس��ت س��بزیجاتی كه به محض چینش فریز
میش��وند مواد مغذی بیشتری در خود دارند .این در حالی
است كه سبزیجات تازهای كه به دست ما میرسد به دلیل
آنكه مدت زمان طوالنی از چینش آنها گذش��ته بسیاری از
مواد مغ��ذی خود را در طول حمل و نق��ل و جابهجایی از
دست دادهاند.
به گفته محققان پس از  16روز لوبیا سبز  45درصد بروكلی
و گل كل��م  25درصد و هوی��ج و نخود فرنگی  15درصد از
ارزش غذایی خود را از دست میدهند.
در مقایسه با این سبزیجات تازه ،سبزیجاتی كه بعد از چینش
فورا فریز میشوند مغذیتر بوده و اگر بعد از خارج شدن از
جالت انجماد فورا مصرف شوند میتوانند برای سالمت مفید
باشند .البته توجه به این نكته ضروری است كه سبزیجات
منجمد شده با روغن حیوانی ،كره یا انواع سسها را خریداری
نكنید.

هر پک قلیان معادل
مصرف 100خن
سیگار!
اسانسها و عطرهای
اس��تفاده ش��ده در
تنباکوهای معسل یا
میوهای ،حاوی هزاران
ماده سمی و کشنده
است.

ب��ه گ��زارش ایس��نا
برخ�لاف بس��یاری
از عقای��د و باوره��ای
سنتی ،دود منتش��ره از قلیان حاوی مقدار زیادی مواد
سمی است .این مواد به عنوان عوامل اصلی بروز سرطان
ریه ،بیماریهای قلبی -عروقی و سایر بیماریها شناخته
شدهاند .نیکوتین حاصل از دود قلیان ،همانند سایر مواد
دخانی اعتیادآور است.
بتابر اعالم مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات،
مصرفکنن��دگان قلیان در هر بار مصرف ،دود بس��یار
زیادی را در مقایس��ه با کشیدن یک نخ سیگار دریافت
میکنند .با وجود اینکه بخش��ی از نیکوتین موجود در
دود قلیان در اثر عبور از آب جدا میشود ،میزان نیکوتین
دریافتی در افراد مصرفکننده قلیان به اندازهایست که
وابستگی ایجاد میکند.
افراد سیگاری به طور متداول  8تا  12نخ سیگار در روز
مصرف میکنند و به طور متوس��ط با  40تا  75پک در
روز ،حدود  0،5تا  0،6لیتر دود استنشاق میکنند .این
در حالی است که مصرفکننده قلیان در هر وعده مصرف
که به طور متداول  20تا  80دقیقه طول میکشد ،حدود
 50تا  200پک میزند و هر یک پک حاوی تا یک لیتر
دود است.
به عبارت دیگر از نظر مواجهه و استنشاق دود ،هر فرد
مصرفکننده قلیان در هر وعده معادل  100نخ یا بیشتر
س��یگار ،دود دریافت میکند .مصرفکنندگان قلیان و
اطرافیان آنها که در معرض دود تحمیلی آن قرار دارند،
همچون مصرفکنندگان سیگار مبتال به انواع سرطانها،
بیماریهای قلبی -عروقی ،تنفس��ی و اثرات سوء آن بر
بارداری خواهند شد.
می��زان منوکس��یدکربن ،فلزات س��نگین و ترکیبات
ش��یمیایی سرطانزای منتشره از احتراق ذغال و یا مواد
ایجادکننده حرارت در قلیان ،در مقایس��ه با سیگار به
مراتب بیشتر از اثرات سوء آن ،چه برای مصرفکننده و
چه افراد در معرض دود تحمیلی است .این در حالیست
که احتمال انتقال بیماری از راه دهان و دندان آلوده ،در
اثر اس��تفاده مشترک از قلیان ،همچون سل و هپاتیت
قابل بررسی است.
خطر انتق��ال بیماریه��ای عفونی به دلیل اس��تفاده
مش��ارکتی افراد از قلیان وجود دارد .توتون و تنباکوی
استفاده شده در قلیان از پستترین توتون و تنباکوهای
موجود و در واقع خطرناکترین آنها اس��ت .اسانسها و
عطرهای استفاده شده در تنباکوهای معسل یا میوهای،
حاوی هزاران ماده سمی و کشنده است.

ن که

برا
یای
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فارسی

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی (به ترتیب حروف الفبا)
نه عروس دنیا نه داماد آخرت !
نه شیر شتر نه دیدار عرب !
نه قم خوبه نه كاشون
لعنت به هر دوتاشون !
نه مال دارم دیوان ببره
نه ایمان دارم شیطان ببره !
نه نماز شبگیر كن نه آب توی شیر كن !
نه هر كه سر نتراشد قلندری داند !
نی به نوك دماغش نمیرسه !
نیش عقرب نه از ره كین است
اقتضای طبیتش این است !
نیكی و پرسش ؟!
وای به باغی كه كلیدش از چوب مو باشه !
وای به خونی كه یك شب از میونش بگذره !
وای به كاری كه نسازد خدا !
وای به مرگی كه مرده شو هم عزا بگیره !
وای به وقتی كه بگندد نمك !
وای به وقتی كه چاروادار راهدار بشه !
وای بوقتی كه قاچاقچی گمركچی بشه !
وعده سر خرمن دادن !
وقت خوردن ،خاله ،خواهر زاده را نمیشناسه !
وقت مواجب سرهنگه ،وقت كار كردن سربازه !
وقتی كه جیك جیك مستونت بود یاد
زمستونت نبود ؟!
وقتی مادر نباشه با زن بابا باید ساخت !
هادی ! هادی ! اسم خودتو بما نهادی!
هر جا كه آشه ،كل ،فراشه !
هر جا خرسه ،جای ترسه !
هر جا سنگه بپای احمد لنگه !
هر جا كه پری رخیست دیوی با اوست !
هر جا كه گندوم نده مال من دردمنده !
هر جا كه نمك خوری نمكدون نشكن !
هر جا مرغ الغره ،جایش خونه مال باقره !
هر جا هیچ جا  ،یك جا همه جا !
هر چه از دزد موند ،رمال برد !
هر چه بخود نپسندی بدیگران نپسند !
هر چه بگندد نمكش میزنند /
وای به وقتی كه گندد نمك !
هر چه به همش بزنی گندش زیادتر میشه !
هر چه پول بدی آش میخوری !
هر چه پیش آید خوش آید !
هر چه خدا خواست همان شود
هر چه دلم خواست نه آن شد !
هر چه خورده نریده !
هر چه دختر همسایه چل تر ،برای ما بهتر !
هر چه در دیگ است به چمچه میاد !
هر چه دیر نپاید دلبستگی را نشاید !
هر چه رشتم پنبه شد !
هر چه سر ،بزرگتر درد بزرگتر !
هر چه عوض داره گله نداره !
هر چه كنی بخود كنی گر همه نیك و بد كنی !
هر چه كه پیدا میكنه خرج اتینا میكنه !
هر چه مار از پونه بدش میاد
بیشتر در لونه اش سبز میشه !
هر چه میگم نره ،بازم میگه بدوش !
هر چه نصیب است نه كم میدهند
ور نستانی به ستم میدهند !
هر چیز كه خوار آید یكروز به كار آید !
هر خری را به یك چوب نمیرونند !
هر دودی از كباب نیست !
هر رفتی ،آمدی داره !
هر سخن جائی و هر نكته مقامی دارد !
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زندگی وخانواده...
شكالتتلخبرای
كبدمفیداست

بر اساس یك تحقیق مشخص شد كه مصرف كاكائوی تلخ
ی های كبدی همانند یك مرهم عمل
برای افراد مبتال به بیمار 
میكند و میتواند درمانی برای بیماری آن ها باشد.
" مارك ترسز " یكی از محققان دانشگاه امپریال كالج لندن
در مصاحبهای با رسان ه های دولتی انگلستان ،عنوان كرد:
این تحقیق كه بر روی  21بیمار كبدی انجام شد ،این موضوع
را مشخص كرد كه افرادی كه از شكالت تلخ استفاده كرده
ان�د ،بیش از بیم�اران دیگر موفق به كنت�رل و تحمل درد
شدند.
همچنین مصرف شكالت تلخ میتواند از افزایش فشار خون
پس از مصرف غذا كه باعث بروز ناراحتیهای كبدی در افراد
ی شود ،بكاهد.
مستعد م 
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،بر اساس این تحقیق
مشخص ش�د كه آنتی اكس�یدان موس�وم به فالوانول در
ش�كالت س�یاه و تلخ عامل اصلی در كاهش فشار خون و
دردهای مزمن كبدی اس�ت و باعث ُسست شدن عضالت
ی شود.
بدن به هنگام احساس دردهای كبدی م 
در گ�زارش این خبرگزاری همچنین آمده اس�ت كه وجود
ی
ارتباط مستقیم میان مصرف این شكالت و درمان بیمار 
های كبدی باعث شده تا برخی از پزشكان این ماده را برای
بیماران خود و در كنار داروها تجویز كنند.
ی های كبدی كه به " سیروز " كبدی
به گزارش ایسنا ،بیمار 
معروف هس�تند ،بنا به دالیل مختلف نظیر مصرف بیش از
ح�د الكل و یا عفونت هپاتیتی بروز میكنند كه در صورت
ادامه یافتن بیماری ،امكان مرگ فرد با متالشی شدن كبد
وجود دارد.
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 10فرمان برای آن هایی كه رژیم دارند
>> عدم موفقیت در پیروی
از رژیم های غذایی صحیح ،یكی
از مش�كالتی است كه امروزه در
بین بس�یاری از مردم دیده می
شود .در این نوشتار ،راه كارهایی
را ب�رای اجرای بهت�ر رژیم های
غذایی و موفقیت در آن پیشنهاد
می كنیم.

 )1واقع بین باشید:
هر نوع برنامه غذایی باید هم برای افراد
خانواده ی ش��ما و هم برای موفقیت
شما مناسب باشد .یك رژیم خوب باید
منطبق ب��ا بودجه ،برنامه ی روزانه و
مهارت های آشپزی شما باشد.


 )2قول بدهید:
روی یك تكه كاغذ ،مهم ترین دالیل
عادات غذایی خ��ود را كه راغب به
تعویض آن ها هس��تید بنویسید و
آن را برای دوستان و یا خانواده خود
بخوانید و ب��ه آن ها قول بدهید كه
از این به بعد غذاهای س��الم تری
انتخاب و میل می كنید.


نتایج بزرگ و پایدار شود .برای مثال
شما می توانید برای شروع ،فقط یك
تغییر كوچك در برنامه ی غذایی خود
به وج��ود بیاورید (مثال اضافه كردن
صبحان��ه به برنامه غذایی) و آن را به
عادت تبدیل كنید.


 )4اراده داشته باشید:
بدن انسان خیلی خوب به اراده جواب
مثبت می دهد ،برای مثال اگر شما
واقع��ا تصمیم بگیرید ك��ه صبحانه
بخورید ،هر روز صبحانه(حتی كوچك)
خواهید خورد.

 )5به آن بچسبید:
تحقیقات نش��ان می
دهد برای این كه یك
تغیی��ر رفتاری

 )3آرام شروع كنید:
تغییرات زی��اد و خیلی بزرگ
در برنامه ی ش��ما برابر است با
شكست .در صورتی كه ،ایجاد
تغیی��رات كوچ��ك و كم می
توان��د باعث به وج��ود آمدن

 جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

�

�
�

�

خدمات ارزی

514-844-4492

 حل جدولها در همین شماره :لطفا ورق بزنید:

�

�

�

�

خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه برای
هموطنان عزیز

�
�
�

�

�

�

�

 )6انعطاف پذیر باشید:
زندگی پُر از حوادث پیش بینی نشده
اس��ت ،بنابراین برنامه های ما گاهی
اوقات احتیاج به عوض شدن خواهد  )9خودتان راببخشید!
داشت .اگر شما یك روز صبح به خاطر سالم خوردن به معنای عالی خوردن
كار غیر منتظره ای كه برای تان پیش و بدون اش��تباه خوردن نیست .اگر
آمده بود مجبور شدید خانه را زودتر از ش��ما زمانی یك اش��تباه كردید و یا
همیشه ترك كنید می توانید صبحانه چند روز غذای سالم نخوردید ،اشكال
خود را بسته بندی كرده و ندارد .به س��رعت بع��د از آن به روال
در راه میل نمایید.
سابق صحیح خوردن خود باز گردید

و به آن ادامه دهید.

 )7خالق باشید:
 )10به خودتان تبریک
ی��ك لیس��ت از تمام بگویید:
غذاه��ای ممك��ن
درست كنید ،مثال عوض كردن عادت غذایی می تواند
یك لیست راجع به خیلی سخت باشد ،بنابراین شما فقط
تمام صبحان��ه های ب��ه این فكر كنید كه برای چه مدت
موجود كه ش��ما هم در طوالنی این عادات غذایی را داش��ته
خانه ،هم در ماش��ین ،هم اید .سپس برای انجام هر تغییری كه
در اتوب��وس و هم در محل در ع��ادت خود می دهید ،یك جایزه
كار می توانید بخورید و از آن برای خود بخرید و به خودتان تبریك
لذت ببرید.
بگویید .البته بهتر است این جایزه یك
غذای نامناسب نباشد!
مونا ارباب ها  -كارشناس تغذیه

�
�

�

زمانی كه از غذاهای موجود لیستی
درست كردید ،می توانید مواد موجود
در آن غذا را تهیه كنید و همیش��ه
(چه در خانه ،چه در محل كار و یا هر
جای دیگر) در دسترس خود داشته
باشید.


�

�

�

تبدیل به عادت ش��ود ،تقریباً به 12
روز زمان نیاز است ،بنابراین مث ً
ال اگر
می خواهید صبحانه را به برنامه غذایی
خود اضافه نمایید ،می توانید همیشه
از شب قبل برنامه ریزی كنید كه چه
چیزی برای صبح خواهید خورد و آن
را هر روز داشته باشید.



 )8همیشه مواد را در
دسترس خود داشته باشید:

�
�

�

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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بیماری قندنوع 2

دکترعطاانصاری(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de

l’Université de Kisangani, R.D.C.

آیا داروهای طبیعی در درمان دیابت نقشی دارند؟
همانطور که می دانید بیماری قند
ی��ک بیماری بی صداس��ت که می
تواند مش��کالت مهمی در سالمتی
بیمار ایجاد کند ولی کنترل بیماری
برای جلوگیری از پیشرفت آن امکان
پذیراست.
اولین قدم برای بیماران حتا قبل از
فکر درمان آن این است که شخص
بیمار قبول کند که مبتال به مرض
قند اس��ت ،عده زیادی از بیماران،
مری��ض بودن خود را قبول ندارند و
وقتی بیدار می شوند که خیلی دیر
است.
نباید صبر کرد که بینائی را از دست
بدهیم تا به فکر درمان آن باشیم در
ه��ر دو نوع دیابت (  1و  ) 2کنترل
جدی مقدار قن��د در خون احتمال
مشکالت بعدی را کم می کند.

حال�ت قب�ل از دیابت ی�ا عدم
تحملگلوکز
گیاهان طبی مانند:
Gymnema syvestre
و یا Momordique
هندوانهتلخ
دارای اث��ر پائین آورنده قند خون را
دارند ولی هنوز معلوم نیست که آیا
می توانند دیابت را درمان کنند یا نه؟
مسئله مهم دیگری که باید در نظر
داشت ،اثر داروهای گیاهی بر روی
داروهای شیمیائی است .مخصوصاً
درباره داروهای مصرفی برای مرض
قند ،بنابرای��ن داروها را باید قبل از
درمان با داروهای فارماکولوژیک آغاز
کرد همراه یک رژیم غذائی و فعالیت
های بدنی (ورزش)


دیابت نوع 1

درمان معموالً با تزریق انسولین انجام
می شود بنابراین محصوالت طبیعی
رل مهمی بازی نمی کنند زیرا نمی
توانند سلول های لوزالمعده را فعال
و سرزنده کنند.
بهترین درمان پس از انسولین رژیم
صحی��ح غذائی و ورزش می باش��د
البته بعض��ی از داروهای گیاهی به
س�لامتی عمومی و فعال تر کردن
سیستم دفاعی بدن کمک می کنند
که بعداً توضیح خواهیم داد.


دیابت نوع 2

در ای��ن حال��ت نیز رژی��م غذائی و
ورزش از مهم ترین وسائل هم برای
تنظیم قند خون و هم پیش��گیری
از مشکالت سالمتی کبد می باشد
بعض��ی از محصوالت طبیعی مفید
هستند و باید به عنوان مکمل غذائی
به کار روند.
همین طور فیبر های قابل جذب که
در دانه های ( Avoinجو دو سر) و
Psylliumو ( Fenugrecتخم شود
یونان��ی) می توانند باالرفتن قند در
خون پس از غذا خوردن را کم کنند
فیبر ها می توانند باعث تاخیر و کم
شدن جذب قند در بدن شده ،بدون
این که موجب هیپوگلیسمی (کم

شدن مهم قند خون) بشوند.

اولیگو المنت ها
Oligo elements
مانند کروم و وانادیوم برای حساس
ک��ردن بدن دیابتی ه��ای نوع  2به
انس��ولین مفید هستند و باعث می
ش��وند که بهتر وظیفه اش را انجام
دهد .ولی باید مواظب بود که آیا روی
داروهای ضد دیابت مانند Diabeta
و  Glucophaseو غیره که قند خون
را پائین می آورند اثر دارند یا نه؟
به هر حال مصرف آن ها باید تحت
نظر پزشک باشد و سر خود استفاده
نشوند.


کم کردن اثرات بد بیماری
آنت��ی اکس��یدان ه��ا مانن��د
( Proanthocyanidinesش��یره
هسته انگور و یا پوست  ) Pinبرای
کم کردن اثرات بد بیماری بس��یار
مفیداند ( مخصوص��اً برای رگ ها)
ولی اثر مهمی در پائین آوردن قند
خ��ون ندارند و م��ی توانند حتا در
دیابت نوع  1نیز به کار روند.
مرض قند مانند س��ایر بیماری ها
سیس��تم دفاعی بدن را ضعیف می
کند.
مطالعات اخیر نشان داده که مصرف
ویتامی��ن ها همراه ب��ا مواد معدنی
(اولیگو المنت ها) برای تقویت این
سیستم مفید می باشند.
بعضیازموادکانیمخصوصاًمنیزیوم
ب��رای دیابتی هائی ک��ه دیالیز می
کنند خطرناک اس��ت و اگر احتیاج
دارند پزشک آن ها مولتی ویتامین
و مواد معدنی مخصوص که منیزیوم
و مواد ناراحت کننده ندارند تجویز
می کند.
دو ویتامی��ن برای دیابتی ها خیلی
مه��م و الزم اس��ت ویتامین  B1یا
تیامین  Thiamineو ویتامین B12
یا کوباالمی��ن  Cobalamineمیزان
ویتامی��ن  B1در خون بیمارانی که
دچار صدمات بیماری شده اند پائین
تر از حد معمول است.
تجویز ویتامین  B1مفید است ولی
ترکیب مشابه آن Benfothiamine
مفیدتر است.
همین طور میزان ویتامین  B12در
خون افرادی که دچار صدمات عصبی
مرض قند ش��ده اند پائین تر از حد
طبیعی استMethylcobalamine .
که نوع مخصوصی از ویتامین B12
اس��ت از  Cyanocobalamineک��ه
نوع معمولی این ویتامین است موثر
تر می باشد.
یک مطالعه که در سال  2003انجام
شد نشان می دهد که در خانم های
باردار که جنین آن ها احتمال ناقص
الخلقه شدن زیاد دارند می توانند از
درمان با مولتی ویتامین ها استفاده
کنند .نوزادان مادرانی که س��ه ماه
قبل از تولید جنین و تا سه ماه بعد
از آن تح��ت درمان بوده اند عوارض
کمتری داش��ته اند ت��ا نوزادانی که

مادران آن ها تحت درمان با مولتی
ویتامین نبوده اند.

آنتی اکس��یدان هائی ک��ه در برگ
( Murtilم��ورد) وج��ود دارند می
توانند از عروق مبتالیان به مرض قند
قبل از صدمه آن ها محافظت کنند
که شامل محافظت از عروق شبکیه
و بیم��اری های قلبی – عروقی هم
می شوند.
احتماالً مواد موج��ود در این برگ
ها در کم کردن چربی های موجود
در خون موثر بوده و در نتیجه روی
کالژن جدار رگ ها اثر می گذارد.
ای��ن م��ورد از نظر پزش��کان مورد
مطالعه ق��رار نگرفته ولی ناتوروپات
های اروپائی خیلی آن را تجویز می
کنن��د (یک گرم برگ خش��ک در
 150میلی لیتر آب جوش)
طب س��وزنی و گیاه��ان چینی در
کنت��رل دیاب��ت ن��وع  1و  2برای
س�لامتی بیماران در مدت طوالنی
موثر است بهتر است در این مورد با
متخصص طب چینی مشورت شود.


کاین

Cayenne Capsicum s.p
با مالی��دن داروهای تهیه ش��ده از
این نوع فلفل برای درمان دردهای
صدمات عصبی اس��تفاده می شود.
دانش��مندان متوجه ش��ده اند که
 Capsicineعنصری که در این نوع
فلفل وجود دارد اگر در محل درد به
کار رود می تواند فعالیت عنصر  Pکه
یک خبر دهنده عصبی برای تسکین
درد در محل صدمه وارده را تشدید
کند و بدون داشتن عوارض جانبی
باعث شود که بدن در آن نقطه تمام
عنص��ر  Pخود را مصرف نموده و به
عن��وان داروی ضد درد مالیم باعث
تسکینبشود.
مطالع��ات زی��ادی نش��ان داده که
استفاده از این ماده به صورت کرم یا
لوسیون در تسکین دردهای عصبی
بیماری دیابت موثر است البته باید
چهار بار در روز اس��تفاده شود .و اثر
آن بع��د از دو تا س��ه روز دیده می
ش��ود .و مق��دار  Capsicineبه کار
رفته در کرم مزبور باید بین 0.025
تا  0.075در صد باش��د .در بعضی
از افراد ممکن اس��ت اولین استفاده
باعث سوزش و یا درد بشود.

Oenothera biennis Huile d
onagre

روغن��ی ک��ه از دان��ه ه��ای ای��ن
درخت به دس��ت می آید ،ش��امل
مقدار زیادی اس��ید گامالینولنیگ
( )Gammalinolenigueک��ه از نوع
امگا  6است می باشد.
این اسید اثر تنظیم کننده بر روی
عروق خونی ،سیستم دفاعی بدن،
انعقاد خون ،میزان کلسترول خون،
فش��ار خون و ت��ورم دارد مطالعات
روی اف��راد مبتال به دیابت که دچار
عوارض عصبی خفیف شده اند نشان

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

خانواده و همچنین در عصاره هسته
انگور ،و امروزه ه��ر دو آن ها را می
توان در فروشگاه های غذای طبیعی
یافت.
در مطالعاتی که انجام شده با عصاره
پوس��ت  50 Pinمیلی گرم سه بار
در روز از تخریب بینائی جلوگیری
نموده و باع��ث بهبودی مویرگهای
شبکیه شده است.
برای اطالعات بیش�تر به سایت
های زیر مراجعه فرمائید.

می دهد که مکمل غذائی این اسید
به مقدار  480میلی گرم درروز برای
تسکین درد و آهسته کردن پیشرفت
بیماری عصب موثر است.

Acide alpha-lipoique
(اسیدآلفالیپوئیک)
آنتی اکس��یدانی است که در کشور
آلمان ب��رای درمان صدمات عصبی
بیماری دیابت ب��ه کار می رود ولی
در آمریکای شمالی وجود ندارد و به
صورت تزریقی در سیاهرگ بسیار
مفید شناخته شده ،درمان باید سه
ماه ادامه داشته باشد.
مطالعات دیگری نشان می دهد که
تزریق  800میلی گرم در روز به طور
جدی عالئم صدمات عصبی را کم
کرده اس��ت .البته بستگی به وزن و
وضع بیم��ار ،دوز تزریقی می تواند

بی��ن  600تا 1200
میل��ی گ��رم در روز
باشد.

مطلبمهم
چون این دارو می تواند مقاومت بدن
در مقابل انسولین را کم کند ،بیمار
باید مرتباً و دقیقاً میزان قند خون را
اندازه گیری کند و پزش��ک خود را
در جریان بگذارد تا در صورت لزوم
مقدار دارو یا داروهای مصرفی بیمار
را تنظیم کند.

رتینوپاتی
Retinopatie
 Proanthocyanidiqueنوع��ی
 Flavonoidiquesاست که در بیشتر
گیاهان وجود دارد در عصاره پوست
 Pin maritimeو دیگر درختان این

Association diabete de
Quebec www.diabete.qc.ca
Sante Canada- quest – ce
que le diabete www.hcsc.gc.ca
Canada diabetes association www.diabetes.ca

و در آمریکا

American diabetes

association www.diabetes.org

و در سطح بین المللی

Federation internationale
de diabete

مق��االت و مطالعات اپیدمیولوژیک
اخبار و کنگره های بین المللی را به
انگلیس��ی می توان یافت (فرانسه و
اسپانیولی در حال تکمیل است)
www.idf.org

همیشه شاد و همیشه خوش باشید
ادامه در شماره آینده

اوبامانشتنفتیراباحمالتیازدهسپتامبرمقایسهکرد

BP

ب��اراک اوباما
روز دوشنبه
 14ژوئ��ن
نش��ت نفتی
خلیج مکزیک را با ماجرای حمالت
ی��ازده س��پتامبر س��ال  2001به
نیویورک و واشنگتن مقایسه کرد و
گفت برای همیشه سیاست انرژی
آمریکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
آقای اوباما قول داد آلودگی سواحل
خلیج مکزیک رفع ش��ود و سکنه و
بازرگانان آس��یب دیده به س��رعت
غرام��ت خود را از ب��ی پی دریافت
کنند.
او از حزب دمکرات و طرفداران خود
خواست از سیاست های دولت برای
انرژی پاک حمایت کنند.
ب��اراک اوباما در بازدی��د از ایالتهای
آس��یب دیده جنوب اطمینان داد
غذاهای دریایی منطقه فاقد آلودگی
های ناش��ی از نشت نفتی باشد و از

یک سال گذشت...
آنهمه جمعیت با سکوت خود حرف
بزرگی را بر زبان آورد.
دیگر تمام شد حدیث اسارت ،دیوار
ها فروریخت و آنها وحشت از سکوت
ما با زبان دولت و حکومت خود با ما
س��خن گفتند و بر ما هجوم آوردند
و هر آنچه توانس��تند انجام دادند.ما
تفاوت را ازقبل میدانستیم که از یک
جنس نیستیم.و ان روز شاهد شکاف
عظیمی شدند که بین ما ایجاد شده
است.
آنها مدتها پیش به این نتیجه رسیده
بودند،که به ما نیاز ندارند.و آن شکاف
را با زندان ،تهدید ،کش��تار ،پوشش
میدادن��د و ب��ه کار خود مش��غول
بودن��د .ام��ا آن روز فهمیدند که ما
همه با هم در میدان آنان آمدیم ،و
معادالت شان را بر هم زدیم .آنها با
کارش��ان ،با برخوردشان با ما ،ما را،

گردشگران خواست سفر خود را به
سواحل س��فید خلیج مکزیک لغو
نکنند.
او گف��ت تمام توانایی کش��ور برای
مقابله با این فاجعه بس��یج شده و
متعهد شد همه چیز به حال عادی
باز گردد.
رئیسجمهورآمریکاافزود"مکالمات
س��ازنده ای" ب��ا بی پی داش��ته و
اظهار امی��دواری کرد تا مالقات روز
چهارشنبه خود با مدیر این شرکت
پیش��رفتهای قابل مالحظه ای در
ایجاد صندوقی برای پرداخت غرامت
به آس��یب دی��دگان بدس��ت آمده
باشد.
در همین حال بی��ل برتون معاون
سخنگوی کاخ سفید گفته است این
صندوق به س��رعت خسارات "چند
میلیارد دالری" را می پردازد.
باراک اوباما قرار اس��ت شامگاه سه
ش��نبه در یک برنام��ه تلویزیونی از

کاخ سفید با مردم آمریکا درباره این
فاجعه محیط زیستی سخن بگوید.
او تاکنون چهار س��فر به ایالت های
آسیب دیده داش��ته و در دیدار روز
دوشنبه خود با مردم آالباما ،می سی
س��ی پی و فلوریدا مالقات کرد و با
آنها نهار خورد ،قدم زد و به نگرانی
هایشان گوش کرد.
انفج��ار در ی��ک س��کوی نفتی در
نزدیکی س��واحل ایالت لوئیزیانا که
در  20آوریل رخ داد ،موجب کشته
شدن یازده نفر و نشت روزانه ده ها
هزار بش��که نفت به خلیج مکزیک
شد.
شرکت بی پی گفته است پاکسازی
مناطق آلوده حدود  6/1میلیارد دالر
هزینه خواهد داشت.
ارزش سهام این شرکت روز دوشنبه
در بازارهای بورس نیویورک و لندن
مجددا سقوط کرد و  9درصد کاهش
یافت.

>> ادامه از صفحه5 :
بیشتر به هم نزدیک کردند و چهره
کریه حکومتشان را بیشتر بر ما عیان
کردن��د .ما بر بس��تر دردهای نهان
سی ساله ،مزارهای گمنام ،خاوران
های پنهان ،شب ها و روزهای درد
و ش��کنجه بر پیکر هم��ه آنانی که
چون جان شیفته ،عشق به زندگی
را با حیات خود رقم می زدند ،بدون
ش��لیک گلوله ای ،قدرت خود را در
بوج��ود آوردن نیروی تغییر به آنان
ثابت کردیم.
یکسال زندگی در خیابان ،با زبانهای
متفاوت و اش��کال گوناگون به آنها
گفتیم ،و صدای خود را به سراس��ر
میه��ن کش��اندیم و از میهن فراتر
همصدا با ما گشتند سرتاسر جهان،
جهانی از همبستگی و اتحاد پدید
آوردیم.
یکس��ال حیات ما با ایستادگی در

مقاب��ل آنها ،در زندانه��ا ،دادگاهها،
خیابانها و پافش��اری روی خواسته
های خود ،همچنان ،جنبش را بر پا
نگاه داشته ایم و مقابلشان قرار داریم.
ب��ا نیروی متف��اوت در راهی جدید
قدم گذاش��ته ایم .و بیگانه با موانع
نیس��تیم .برایمان مدام مینویسند،
فیلم میسازند ،ترانه میسرایند و به
توان جنبش در جبهه های مختلف
نیرو میدهند.ما یاد گرفتیم ،چگونه
خود را حفظ کنیم .آنها در یکسال
گذشته چون س��ی سال گذشته با
زبان قدرت با ما برخورد میکنند .و ما
نیازمند این هستیم که قدرت خود را
در تمام عرصه ها به آنها نشان بدهیم.
ما از خیابانها ،به دانشگاهها ،مدارس،
ادارات ،بازار ،و در الیه های مختلف
اجتماعی ،زنان ،و جوانان را توانستیم
با خود همراه کنیم و در این رهگذر ،
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>> Email: elahem@sympatico.ca

زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

بخش ها ئی از مصاحبه «جنبش راه
سبز» با

فاطمه صادقی

جنبش سبز،
جنبش

بی دینان
علیه

دینداران

نیست!

دكتر فاطمه صادقی ،اس��تاد
سابق دانشگاه تهران و دانشگاه
آزاد اسالمی دكترای خود را در
رشته علوم سیاسی در دانشگاه
تربیت مدرس تهران اخذ كرده
و این روزها مش��غول تحقیق و
پژوهش در حوزه مس��ائل زنان
اس��ت .او بر این باور اس��ت كه
نمیتوان جنبش سبز را جنبش
ب��ی دینان در مقاب��ل دینداران
توصیف كرد چراكه بس��یاری از
آنها كه دغدغه دین و دینداری
در سر داشتند این روزها در صف
مقدم جنبش س��بز قرار گرفته
ان��د .به باور او اکنون بس��یاری
از دینداران و نیز سکوالریس��ت
ه��ای دیندار نگران دین ش��ان
هس��تند و به همی��ن دلیل هم
در جنبش سبز حضور دارند .در
سویۀ حاکمیت هم منش و رفتار
بسیاری نشان می دهد دچار بی
اعتقادی به دی��ن و پوچ گرایی
اخالقی محض اند .لذا این تصویر
که جنب��ش س��بز جنبش بی
دینان در مقابل دینداران اس��ت
یا باید باش��د ،کام ً
ال مخدوش و
بی پشتوانه و در واقع برساخته و
مطلوب اقتدارگرایان است.

مختصات جنبش سبز

از اصالحات و ناکامی آن،
هراس شدیدی از جامعه
دست داد که حاصلش
ا منیت��ی ش��د ن

سیاست به
وی��ژه پس
از دورۀ
اصالحات
بود .با اینکه
راهکارهای
امنیت��ی از
دورۀ پ��س
از جن��گ
به یکی از
مهمترین
ابزاره��ا
ب��ر ا ی
مقابل��ه با
جامعه و کنترل مطالبات اجتماعی
تبدیل ش��ده بود ،اما با شکلگیری
دولت نهم به اوج رسید .این درست
ک��ه دولت های نهم و دهم محفلی
هس��تند ،اما بیش از آن دولت های
امنیتی هستند با همۀ معانی و لوازم
خش��ونت آمیزی که ب��رای کنترل
جامعه در دستور کار قرار می دهند.
در واقع جنبش سبز هم شوریدگی
در برابر دول��ت امنیتی و در نتیجه
مقاومت در برابر تالش بی س��ابقه
برای حذف مردم از سیاست است و
هم شوریدگی در برابر محفلی شدن
آن .منظور از احیای امر سیاس��ی و
همگانی این است .جمهور مردم اعم
از زن و مرد ،نس��ل های گوناگون،
قومیت ها و عقاید گوناگون مذهبی
و سیاس��ی خواه��ان مداخل��ه در
سیاست و تعیین سرنوشت خود اند.
مردم از دورۀ اصالحات به این س��و
نش��ان داده بودند که به رغم تنوع
عقاید ایدئولوژیک آماده اند تا سیطرۀ
قواعد حاکم بر سیاست و مشارکت
سیاس��ی را بپذیرند و در چارچوب
آنه��ا عمل کنند ،ب��رای همین هم
در انتخابات شرکت کردند .اما روند
حوادث نش��ان داد که بی اعتمادی
به مردم و هراس از جامعه به حدی
شدید است که به همین حد اقل ها
نیز راضی نیست.

 ...در واق��ع انتخاب��ات دوم خرداد را
باید ش��وریدن جامع��ه به محفلی
شدن سیاست ارزیابی کرد؛ به حذف
جمهور از سیاست .مردم خواهان آن
بودند که نقش بیشتری در سیاست
داش��ته باش��ند و مورد توج��ه قرار
بگیرند .اکثریت جامعه موافق رویه
های موجود سیاسی نبودند  .اما پس

تفاوتهای میان جنبش سبز با
جنبشهای اجتماعی دیگر
به نظر من یکی از وجوه ممیزۀ این
جنبش این اس��ت که آح��اد مردم
را در بر م��ی گیرد ،همۀ گروه های
اجتماعی را با مرام و مس��لک های

فضاهای روبروی ما گشوده میشود
 که ریش��ه در عملکرد رژی��م دارد.
سفره مردم روز به روز خال و خالی
تر میشود ،جنبش در بکار گیری این
نیروی عظیم اجتماعی تغییر ،نیاز
فراوان دارد و در این راه با هزار س��ر
به این نیرو متصل است.جنبش ما
خانوادگی شده است.ما در هیچ حزب
یا س��ازمان سیاسی متشکل نشده
ایم .همچنان در گروه های مختلف
اجتماعی ،حلقه های خود را تشکیل
داده ایم و در ارتباط با هم قرار داریم.
در یک س��ال گذشته علیرغم همه
دشواری ها ما توانستیم جنبش خود
را در پهنه کش��ور گسترده کنیم و
همه مردم ای��ران را هم صدا کنیم.
این همصدائی ارزان بدس��ت نیامد.
از چهارگوش��ه میهن فرزندان مارا
به مس��لخ کش��اندند و زخم بر تن
جنبش هموار کردند .ما با هر دردی
تازه دری تازه گشودیم و یکدیگر را

صدا زدیم و امروز ایران ،میهن ما ،با
صدای ما سبز شد مقابل آنها .دشوار
است و دشواری های بیشماری پیش
رو داریم .انها دولت و حکومت خود
را با اوباشان ،نظامیان خود فروخته،
م��زدوران والیت فقیه ،با وقاحت به
خیابان ه��ا آورده و در مصاف با ما،
جوالن میدهند .آنها چند کاره و چند
ش��یفت کار میکنند.هم در مجلس
هستند روز بعد با سالح در خیابان
اند،هم زندان را با تیم های بازجوئی
اداره م��ی کنند ،هم در قوه قضائیه
حکم مرگ میرانند .هم در بیت رهبر
جاخوش ک��رده اند هم امر بر رهبر
برای قتل و تجاوز هستند.همه این
ها را ما در یک سال گذشته به همه
گفتیم و امروز هیچ وجدان بیداری از
این دولت و حکومت مستبد دینی
دف��اع ندارد که بکند .با حضور خود
در خیابان و حرکت اعتراضی در یک
سال گذشته ما چرخشی از اگاهی

مختلف .پیش��تر مطالبات
اجتماعی مختص گروه های
خاص ب��ود .اگ��ر حادثه ای
رخ م��ی داد ،عده ای اعتراض
می کردند و بقیه در س��کوت
نظاره می کردند .مث ً
ال در قضیۀ
قتل ه��ای زنجیره ای بیش��تر
نویسندگان و روزنامه نگاران بودند
که اعتراض کردند ،در مورد الیحۀ
خانواده و ط��رح امنیت اجتماعی
بیش��تر ،فعاالن زن معترض بودند،
در توقیف مطبوعات ،روزنامه نگاران
بیشتر اعتراض کردند ،در موضوعات
حقوق بشری بیشتر فعاالن حقوق
بش��ر دخیل بودند و جز اینها .اما از
بعد از انتخابات چرخش��ی به وجود
آم��د :جامعه دریافت که س��رکوب
دیگر ش��امل طیف خاصی نمی
ش��ود ،همه را در بر می گیرد
و همگان در مع��رض نا امنی
فزاینده قرار دارند.
دستکاری گسترده در انتخابات
نشان داد که دیگر حاشیۀ امنی برای
هیچکس باقی نمانده .روشنفکران،
زنان ،روزنامه نگاران ،فعاالن سیاسی،
قومی��ت ها ،فعاالن حقوق بش��ر ،و
حتی آدم های عادی و غیر سیاسی
در کوچ��ه و بازار هم��ه می توانند
هدف رویه های امنیتی باش��ند .به
همین دلیل اعتراض همگانی ش��د
والبته یک وجه مشترک هم داشت
کهحول محور انتخابات و حق رأی
دور می زد.
به نظ��ر من این تح��ول منجر به
این شده که خواسته ها و مطالبات
اجتماع��ی گ��روه های خ��اص هم
همگانی شود .اکنون بسیارند افرادی
که نسبت به طرح امنیت اجتماعی
حساس اند .دیگر مسألۀ حقوق بشر
و حق��وق زندانیان سیاس��ی خاص
فعاالن حقوق بش��ر نیست .جامعه
تبعیض و تضییع حقوق را به مراتب
جدی تر از گذشتهمی گیرد .البته تا
نهادینه شدن حقوق زنان و حقوق
انس��انی آدمها و حقوق کارگران و
اقلیت های مذهبی و قومی و غیره
راه زیادی باقی مانده.
یکی دیگر از مهمترین وجوه تمایز
جنبش سبز این بوده که بر خالف
دیگ��ر جنبش های��ی ک��ه زود به
نتیجه می رس��یدند یا سرکوب می
شدند ،توانست تداوم داشته باشد و
درست به همین دلیل در نقش دورۀ
آموزشی فشرده ای برای قانونگرایی،
حقوق بش��ر و حکومت مردم عمل
کرده است که در آن همه بسیاری
چیزها آموخته ایم .هم رهبران و هم
مردم.
آین آموخته ها م��ردم و رهبران را
عوض کرده و باعث شده به مسائل
عمیق تر و بهت��ر و با دیدی جدید
بیندیشند .برخی از این آموخته ها
بس��یار اهمیت دارند :نخست اینکه
را در جامعه پدی��دار کردیم و رژیم
رابه تنگناهائی کشاندیم که جز به
سرکوب خونین به چیز دیگری نمی
اندیش��د.آنها مدام تهدید میکنند.
نقشه می کشند ،مصاحبه میکنند.
تا در سایه محدودیت های بیشماری
که برای ما پر شمار ها بکار میگیرند،
ما را در درون ایزوله کنند  .اما نمی
دانند که تغییر ،از اراده جنبش خارج
شده است و در مسیر خود هر نیروئی
را قادر است از میدان بدر کند.
آی��ا دلخراش ت��ر از اعدام ف��رزاد و
شیرین و  .....دیگر یاران را می توانیم
در مقابله با این جنبش فراروی خود
قرار دهیم؟
پاسخش را یافتند.
کردستان تعطیل شد و همه ایران ،با
یاد این عزیزان به پا خاست و جهانی
فریاد ب��رآورد و آنان در دخمه های
خ��ود در گوش هم اوراد وحش��ت
خواندن��د و به ه��م ف��وت کردند.

یاد مادران عزادار در ایران را
گرامی می دارمی

در میهن بالزده ما ،مادران فرزندانشان را نه در جبهه های جنگ که در تظاهرات آرام خیابانی در اعتراضی به پایمال
شدن اولیه ترین حقوق خود مورد ضرب و شتم قرار میگیرند.و یابه قتل میرسند .بسیاری دیگر در زندانهای ایران زیر
شکنجه های قرون وسطائی در انتظار صدور حکم خود می باشند .در آستانه روز مادر پنج تن از آنان پس از ماهها
زندان حکم اعدام ش��ان به اجرا درآمد .هنوز پس از  10روز جنازه های این عزیزان به خانواده ها باز گردانده نش��ده
است.
این مادران داغدار که حتی برای یادبود فرزندانشان مورد آزارو اذیت قرار میگیرند هر پنجشنبه غروب در پارکها با
روشن کردن شمع گردهم آمده تا یاد عزیزان خود را زنده دارند.
ما هم همراه با مادرانی که داغ فرزندانشان را بر دل دارند و در همدردی با آنان
در میدان:
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گرد هم میائیم و یاد همه فرزندان از دست رفته مان را گرامی می داریم.
با س��کوت کردن و خ��روج کردن و
واگذاشتن سیاس��ت معجزه اتفاق
نمی افتد.
ب��رای مثال ما عادت داش��تیم می
آمدی��م رأی می دادی��م و بعد می
رفتیم دنب��ال زندگ��ی خودمان و
منافع شخصی مان .حداکثر یکی دو
اعتراض و دیگر هیچ .جنبش س��بز
قدرت و معج��زۀ اعتراض در کنش
همگانی ،قدرت مردم را نشان داد و
اهمیت آن را یادآوری کرد.
ب��ه نظر من درس دیگ��ری که این
جنبش به م��ا داده این اس��ت که
جامعه نس��بت به موضوع خشونت
حساس شده و مسألۀ حقوق انسان
ها را جدی تر از گذش��ته می گیرد؛
این مس��أله به موضوعی بدل شده
که بسیاری در موردش حساس اند.
دیگر مس��أله خودی و غیر خودی
نیست .پیشتر حقوق زندانیان و زنان
و اقلیت ه��ا و کارگران به ما ربطی
نداشت .عادت داشتیم وقتی کسی
را بازداش��ت می کردند و به اعتراف
تلویزیونی وا می داش��تند ،به جای
اینک��ه س��اختاری را محکوم کنیم
که او را به چنین کاری واداش��ته و
به جای اینکه بپرس��یم چطور شده
که ای��ن آدم اینطور بلبل زبانی می
کند و همه چیز خود و گذشته اش
را زیر س��ؤال می برد ،از آنجا که از
قبیلۀ او نبودیم و با مرامش دشمن
بودیم ،زبان به سرزنش می گشودیم
و او را محکوم می کردیم که ضعیف
بوده یا در مرامش به قدر کافی راسخ
نبوده و غیره .بعد هم با خودمان می
گفتیم :دیدی! ما که می گفتیم! این

آدم فالن و بهمان است و خیلی هم
به آنچه می گفت و می کرد اعتقاد
نداش��ت ،برای همین ه��م اینطور
گذشتۀ خود را چنین زیر سؤال می
برد.
اینچنین بود که در همۀ سال های
بع��د از انقالب ما یعنی هم دولت و
هم جامعه دائم آدم ها را له کردیم،
طرد کردیم و نفرت آفریدیم .خیلی
ها زندانی ش��دند ،بعد مدتی از آنها
خبری نمی ش��د ،بعد م��ی آمدند
تلویزی��ون و اعت��راف م��ی کردند،
و بع��د هم ی��ا در ان��زوا از غصه می
مردند یا مجبور به ترک کشور می
شدند .بعضی ها خاطرات خودشان
را نوشتند و از آنچه بر آنها گذشت،
گفتند ،اما جامعه زیاد به خود زحمت
نمی داد کند و کاو کند .شاید هم در
نهان بسیاری از ما خوشحال بودیم
که باز یکی را که به او حسادت می
کردی��م و مانعی بر س��ر راه ما بود،
زمین زده ایم و کارش را ساخته ایم.
نمی خواهم بگویم که این روند اآلن
کام ً
ال معکوس شده ،به هیچ وجه .اما
تا حدودی تغییر کرده .امروز دستکم
می دانیم که در پش��ت هر اعترافی
چه میزان درد و رنج و انواع شکنجه
و تهدید زندانی و اعضای خانوادۀ او
نهفته است .اکنون آموخته ایم که
به جای همدس��تی با شکنجه گر و
بازجو باید با قربانی همدردی کرد،
فرقی نمی کند متعلق به کدام مرام
و مسلک است .دعواهای عقیدتی و
سیاسی باید در جای خود ،یعنی در
عرصۀ سیاس��ی و عمومی و روزنامه
و انتخابات حل و فصل شوند؛ نه در

کمپینگ سالیانه اجنمن زنان
در روز های  6تا  9اوت
برگزار میگردد
در فضائی دلپذیرو دردل طبیعت روز های
خوشی را در کنار یکدیگر داشته باشیم
با ما تماس بگیرید.

دژخیمان همیش��ه از ضعیف ترین
ش��خصیت های تاریخ ب��وده اند و
ای��ن ها جدا از هم پالکی های خود
نیس��تند.آنان بقای خود را در س��ر
کوب می بینند.با تجهیز و تحریک و
به خدمت گرفتن نیروئی در جامعه
که حاضر است ،به پاس ضربه باتوم،
زخم قمه ای و شلیک گلوله به سوی
هر کس��ی ،برای او مهم نیس��ت در
مقابلش چه کسی قرار دارد ،او مزدور
است ،چند صباحی دولت نا مشروع را
حفظ کند و زمان را به خدمت بگیرد
تا در پس پ��رده ،منویاتش را پیش
ببرد.اینهمه مقاومت در مقابل مردم
و مقابله خشن از کجا ناشی میشود.
دیگر زمان آیت الله خمینی نیست
که فریاد برآورد وااس��فا ،اس�لام در
خطر است و برای دفع خطر،دستور
کشتار ها را صادر کند ،امروز ،از آن
خطر و از آن اسالم ،و هواداران سینه
چ��اک آن زمان در میدان کس��ی

انفرادی و زیر ش��کنجه .به نظر من
یکی از درس های��ی که با جنبش
س��بز آموخته ایم این بوده که این
تکنیک ها تا ح��دود زیادی بی اثر
شدند و تدریجاً این اندیشه دارد جا
می افتد که هر کسی صرف نظر از
مرام و عقیده و متعلق به هر قومیتی
انسان است و حقوق او باید در نظر
گرفته شود .این درس گرچه هنوز
بسیار ناقص است ،اما آموختۀ بزرگی
است.
و ب��رای ذکر آخرین مورد  ،جنبش
سبز به ما آموخته که حکومت مردم
و قانونگرایی اگر از نان ش��ب واجب
تر نباشند ،اهمیتشان کمتر نیست.
ام��ا این را آموخته ایم که باید برای
داش��تن جامعه و سیاس��تی بهتر
زحمت کشید .یکشبه به دست نمی
آیند .ما وضع خودمان و کشورهای
دیگر مثل عراق و افغانستان را دیده
ایم و فجایعی که رخ داده اند .امروز
بر این واقف شده ایم که برای
ریشه کن کردن استبداد باید تنها بر
روی پای خودمان بایستیم و دچار
توهم نباش��یم که جهان بیرون اعم
از ش��رق و غرب دلش��ان به حال ما
می سوزد و برای ما حکومت قانون
و آزادی سیاسی و آبادنی می آورند.
ما هم خودمان باید زحمت بکشیم
و آنچه را که می خواهیم به دس��ت
بیاوریم.
متن کامل این مصاحبه را در سایت
«جرس» بخوانید:

www.rahesabz.net

جلسه اجنمن زنان

زمان :یکشنبه  4ماه ژوئیه
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---به همه شما خوشامد می گوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

نمانده اس��ت .امروز منافع مادی و
میلیارد ها دالر اس��ت که دست ها
را آشکار و پنهان به حرکت در آورده
است .رژیم در سایه دالرها هنوز توان
اداره این حاکمیت را دارد.
و در س��ایه فرهنگی ک��ه در طول
سالیان ،به جامعه تزریق کرده هنوز
ت��وان بکار گیری نیرو با ترفند های
احساسی و مالی و دادن وعده های
روزمره ،ق��درت جابجائی و پاالیش
نیرو در درون خود را دارد  .همچنان
به بخش��ی از نیروهای مردد درون
خود بی نیازی اش را نشان میدهد
ناشی از توان سرکوب باال و تنها راه
حل خ��رد کردن جامعه و به محاق
بردن جنبس را در سر می پروراند.
آنها به مسالمت آمیز بودن حرکت
جنب��ش پی ب��رده و در صدد پیاده
کردن مس��یری هس��تند تا هرچه
سریع تر غائله را ختم کنند و چراغ
سبز به کسانی که وعده اش را داده

اند بدهند .مردم م��ا در انتخاب راه
اش��تباه نکرده و مسیر خود مسیر
تغییر را در دس��تور دارند .و در این
را با هوش��یاری به پیش میروند.در
این راه آمدن در خیابان و اعتراض،
شکلی از توان جنبش و زنده بودن
را می رس��اند ،اما ذخیره نیروئی که
تغییر را میس��ر می کند ،در درون
مردم درحال زایش اس��ت .جنبش
مدنی با کارنامه یک ساله خود ،رژیم
را دچار بحران سیاسی و مشروعیت
نموده است و در ادامه حرکت خود
هر روز به فضاهائی دس��ت می یابد
که گام های بعدی را در خود عیان
می کند .جنبش س��بز به راه خود
ادامه میدهد.بازگشتی در کار نیست،
نشانه هایش را میتوانیم در همه جا
ببینیم..
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هرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
کبر و ناز
و حاجب و دربان
در
ای
ن
د
رگ
اه
نی
ست

در کشکول پیر...

علمی و بخصوص روان
شناسی بی بهره ایم.
فقط از آن جائی که
جناب سردبیر در آن
مطلب یک بیت شعر
معروف فارسی را به عنوان شاهد
آورده و در همان جا استکبارانه(!
) به این شعر ناب انگولک فرموده
بودند و چون شخص این حقیر
به ادبیات بخصوص شعر فارسی
نهایت ارادت را داریم بر خود
فرض دانستیم که این چند کلمه
را خطاب به ایشان قلمی کنیم؟!
جناب سردبیر اصل آن شعر در
زمان های قدیم یعنی حوالی دوران
«تین ایجری» بنده و جنابعالی
(منظورمان زمان شاه شهید است!؟)
که اکثر اغنیا غنایشان(!) را از
راههای انسانی تری به دست می
آوردند ،به اصطالح عوام حالل و
حرام سرشان می شد و تجاوز به
حقوق دیگران در نظر مردم شرم
آور و باعث آبرو ریزی بود و به
دلیل بعضی از تعلقات مذهبی که
به سبب عدم ظهور دولت اسالم
ناب هنوز اینچنین به فضاحت
کشیده نشده بود و یا بعضی لوطی
گیری های خاص ایرانی هراز گاهی
ازتهیدستان هم دستگیری می
کردند به صورت زیر بود!؟
ازتنگیچشمفیلمعلوممشد
آنانکهغنیترندمحتاجترند!
ولی بعد ازرسیدن حکومت
به نایب امام زمان (عج) و
غنی شدن گدایان اسبق و
بخصوص در خارج کشور
که بسیاری از ننه بابا
گداهای سابق با خوردن
خون مردم ابتدا میلیونر
و سپس میلیاردر شدند،
شعر فوق الذکر هم به
صورت زیر در آمد!؟
از تنگی چشم فیل معلومم شد

BP؟!

حیف از طال که صرف
مطال کند کسی!

حیف و صد حیف از دانشمند
عالیقدر هم میهن ما که بیوگرافی
زندگی پربارشان در جاهائی و زیر
نظر کسانی منتشر شود که مورد
خشم و نفرت مردم دلسوخته
میهنمانهستند؟مطمئنهستیم
این نازنین آنقدر گرفتار کارهای
برجسته علمی خودشان هستند
که نمی دانند در آن جاها چه خبر
است و آن کسان چه ها که بر ضد
هموطنان بی پناه ما و ایشان نمی
کنند؟!

آنان که
توانگرند؟!

تصحیح و توضیح!

آنانکهغنیترند«یهچیزدیگه»ترند!

راجع به این واژه (یه چیز دیگه) هم
جز اینکه بگوئیم با حرف «دال»
شروع می شود هیچ توضیح دیگری
نمی توانیم بدهیم ،چون به شدت با
مفاد شناسنامه پیوند مغایر است!؟
فقط از آنجا که اص ً
ال دلمان نمی
خواهد خدای ناکرده به کسی
بربخورد از خودمان مایه می گذاریم
و می گوئیم که در میان

آشنایان و نزدیکان و کسان خود ما
از این «اغنیای د »!..فراوان وجود
دارد که در صورت نیاز می توانیم به
عنوان شاهد مثال آن ها را به شما
معرفیکنیم!؟

کارخانه دشمن سازی

یکی از هنرهای مستظرفه خاص
رژیم شریف جمهوری اسالمی «هنر
دشمن سازی» است!
بدین ترتیب که نه تنها هر روز با
اجرای قانونی من درآوردی! باعث
آزار و اذیت عده کثیری از مردم
داخل کشور و نارضایتی آن ها می
شود ،بلکه هرازگاهی ایرانی مادر
مرده مقیم خارج از کشوری را که
بر اثر دلتنگی دوری از وطن و دیدار
کس و کارش و یا فردی خارجی
که دل به دریا زده ،برای سیاحت
یا تجارت سفری به ایران می کند
را به هنگام ورود یا خروج توقیف
و با زدن برچسب های رنگارنگ
مدت ها در زندان نگه میدارد ،باعث
نگرانی و دلهره اقوام او شده وصدای
مجامع بین المللی
را هم در آورده
وباعث ریختن آبروی
مملکت هم می شود.
بعد هم قافیه را که
تنگ یافت بدون
دلیل و با قرار وثیقه
که در حقیقت به
نوعیباجگیری
تبدیل شده است،
شخص را آزاد می
کند!
درحقیقت با این عمل ابلهانه
آدمی که حتا گاهی طرفدار
و حامی این جانیان و یا حد
اقل بیطرف بوده است را تبدیل
می کند به دشمن غدار رژیم
و سردمدارانش!؟ و بیزار از سفر
دوباره به آن سرزمین! انصافاً شما
سیستمی از این مسخره تر و
سیاستمدارانی از این ها ابله تر
در همه دنیا سراغ دارید؟
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روباه و ملیجک!

احمد جنتی ،امام جمعه موقت
تهران در نماز جمعه (روز 21
ماه می) گفت :اجرای قانون
حجاب وعفاف باید از کارمندان،
بیمارستانها و دانشجویان شروع
شود و دانشجویان
برای نمره قبولی
ناچار به رعایت
حجاب می
شوند! به حضرت
امام جمعه نمره
موقت! فوق الذکر
توصیه می کنیم
بهتر است این
قانون الهی را به
مصرفکنندگان
برق و آب و گاز و نیازمندان به
خرید نان و گوشت و قند وچای
وبرنج وحتا واجبی(!) هم تعمیم
دهند!؟

بزرگترین شیره خانه
جهان!

سرگرد محمد شیری فرای رئیس
اداره آموزش همگانی نیروی
انتظامی در آذربایجان شرقی گفته
است:ایران نسبت به جمعیت
موجود ،در حال حاضر اولین مصرف
کننده مواد مخدر در جهان است!
احراز مقام نخست جهان در این
رشته ورزشی(!) را خدمت مقام
معظم رهبری ،همه ذوب شدگان
در والیت ،امت همیشه در صحنه
و همه طرفداران و عاشقان حضرت
رئیس جمهوری محبوب چهل
میلیونی منتخب حضرت رهبر

معظم و همه دوستداران دوستی به
مزد! رژیم حاکم بر ام القرای اسالم
ناب در سراسر جهان تبریک عرض
می کنیم!؟

یورو به جای دالر

روز بیستم ماه می اعالم شد:
ارزش یورو در مقایسه با
دالر آمریکا به پائین ترین
میزان خود در چهار سال
گذشته رسیده است!
این روزها قیافه دست
اندرکاران اقتصادی دولتی
که از هول حلیم به دیگ
افتاده! هم به کوری چشم
شیطان بزرگ و هم به
طمع لفت و لیس بیشتر،
چندی قبل سیستم ارز
خارجی کشور خود را از دالر آمریکا
به یورو تغییر داده اند تماشائی
است!

جوایز بین املللی
جدید

شیرین عبادی ،حقوق دان ،فعال
حقوق بشر! و برنده جایزه صلح
نوبل در سال  ،2003روز پنجشنبه
 20ماه می در شهر «بن» آلمان،
جایزه «انجمن جهانی دمکراسی»
را دریافت داشت! چه خوب می شد
انجمن های بین المللی دیگری هم
پیدا می شدند و با همین معیار به
کسانی که ما پیشنهاد می کنیم
هم جوایزی به شرح زیر اعطا می
فرمودند؟!
 )1جایزه مودب ترین و
باسوادترین رهبر سیاسی جهان به
«محمودآقا تیر خالص زن!»
 )2جایزه عادل ترین قاضی
جهان به «قاضی صلواتی!»
 )3جایزه آزادترین و مردمی
ترین روزنامه جهان به «کیهان
چاپ تهران!»
 )4جایزه راستگوترین و شریف
ترین رهبر مذهبی جهان به مقام
معذب رهبری!
 )5جایزه برجسته ترین
شخصیت مدافع کودکان
بی سرپرست در جهـان به
«اصغرقاتل!»
 )6جایزه زیباترین و شیک
پوش ترین زن جهان به همسر
شخصیت شماره  1همین لیست!

جایزه بزرگ

چندی قبل اعالم شد:
محققان آمریکائی موفق به تولید
نخستین سلول مصنوعی زنده
شده اند! مطمئن هستیم سران
دولت حاکم بر ام القرای اسالم
ناب که همواره باید نخود داخل
همه آش هائی که در همه جاهای
جهان پخته می شود باشند ،همین
روزها جنگولک بازی تازه ای به راه
خواهند انداخت و به بهانه مغایرت
این کشف علمی جدید با مبانی
اسالم ناب که همانا دخالت در کار
خداوند تبارک و تعالی می باشد
احتماالً جایزه ای برای آورنده سر
بریده دانشمندان فوق الذکر تعیین
خواهند کرد! درست به مانند

س
ـ
وپر

ا
س
پ
شیال

قطعه

خاورانی با ان
دکی تصرف و تلخیص!

داستان
آن
فتوای مشهور
معصوممرتحل درباره سلمان
رشدی ملعون!؟

وست آیلند

در شماره قبل پیوند رنجنامه
نیشدار حضرت سردبیرمان درباره
یکی از توانگران شهر و در ادامه
آن مطلب (گفتگوی سالمت با
دکتر فدائی روانپزشک) را در همان
خصوص خواندیم.
اوالً ما نه سر پیازیم و نه ته پیاز و
مرافعه بین بزرگان هم اص ً
ال به ما
مربوط نیست!
ثانیاً از عقل و شعور و سواد کافی
هم برای درک مطالب

تو نازک طبعی و طاقت نیاری
گرانی ها ی مشتی دلق پوشان!

حجاب اسالمی

پیر خراسانی

گفت :داستان گند کاری اخیر B.P
در خلیج مکزیک را شنیده ای؟
گفتیمبله.
گفت :بعضی ها می گویند B.P
یعنی بریتیش پترولیوم! وکسان
دیگری معتقدند یعنی بنزین پارس!
به نظر تو کدام درست است؟
گفتیم :هیچکدام!  B.Pدر حقیقت
یک نوع خاص از فحش و
ناسزاست! و معنی اصلی آن می
شود :بی پدر و مادر!!

!?who let the dogs out

اختالط
می کنیم!

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

 کباب کوبیده21/99 :
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دیـدگاه...

جهان،متحددراعرتاضبهمحلهاسرائیل
عباس شکری

دزدان دریایی اسرائیلی ،امی ِد
صل��ح و آش��تی را ب��ا زیر پا
گذاشتن قوانین بین المللی،
در آب ه��ای آزاد جهان ،دفن
کردند.اسرائیلی ها با عملیات
غیرانسانی نظامی خود اگرچه
توانستند مانع دستیابی مردم
بی گناه غزه به مواد غذایی ،دارویی،
آموزش��ی و نیازهای ضروری خود
شوند ،اما بار اصلی این کشتی ها به
مقصد رسید.
عملی��ات نظامی نیروه��ای نظامی
اسرائیل به کاروان کمک های مردم
جهان به یک میلیون و ششصد هزار
نف��ر زندانی در غ��زه ،همه را ،حتی
هواداران هماره ی اسرائیل را هم نه
تنها شوکه که وادار به واکنش کرد.
این کاروان ک��ه حامل کمک های
انسانی بود ،دو هدف معین داشت:
یکی رساندن کمک های ضروری و
انسانی به مردم غزه و دیگر ،شکستن
دیوار بایکوت چند ساله این منطقه
علیه ساکنان غزه.
با اجرای این عملیات نظامی ننگین
که منتهی به کشته شدن دست کم
بیست نفر و زخمی شدن شصت نفر
دیگر شده است ،کمک های ضروری
و انسانی به مقصد خود که نوار غزه
بود ،نرسید ،اما فریاد متوقف کردن
بایکوت غزه که از سوی اسرائیل اجرا
می شود ،با این عملیات جنایت آمیز
از گوشه گوشه ی دنیا به گوش می
رس��د .البته نه تنها فریاد فعاالن و
مبارزان حقوق بشر بلند است که این
بار دولت ها و دولت مردان جهان نیز
ه��م آوا با مردم عادی فریاد برآورده
اند که بایکوت غزه باید هر چه زودتر
متوقف شود.
از س��وی دیگر ،سیاستمدارانی که
سکان هدایت اسرائیل را در اختیار
دارن��د ،در تالش اند ک��ه از اقدامی
غیرقاب��ل دف��اع ،دفاع کنن��د و به
درستی آن پای بفشارند که در این
کار به اندازه کافی هم آزموده ش��ده
اند .کش��تی هایی که کتاب و قلم و
کاغ��ذ ،دارو ،لوازم بهداش��تی ،لوازم

موشهای تهران:
جنگ جانانه!

معاون خدمات شهری شهرداری
تهران در جلسه پرسش و پاسخ با
خبرنگاران به شکست در مبارزه با
موشهای تهران اعتراف کرد و اعالم
نمود که :مهار موش های تهران
غیرممکناست!
به طرفداران رژیم شریف جمهوری
اسالمی دلداری می دهیم که مبادا
از شنیدن این خبر ناراحت شوند و
خدای ناکرده در اقتدار کامل دولت
اسالم ناب ذره ای شک و تردید به
دلشان راه دهند!
درست است که این دولت
مردمی(!) در مبارزه با موشهای

پایتخت ناتوان است ولی در عرصه
بین المللی کلی هم تواناست و در
آینده نزدیک با یک ضربت اول
کشور اسرائیل را از روی کره زمین
محو می کند و در ضربت دوم
آمریکای جهانخوار را به زانو در
خواهد آورد!؟

خانه س��ازی و دیگر مایحتاج مردم
بی گن��اه غزه را حم��ل می کردند
از سوی مقامات اس��رائیلی ،حامل
نیروهای القاعده و هواداران سازمان
های تروریستی اعالم شده اند .این
سیاستمداران ،با بی شرمی در تالش
اند تا با به کارگیری نابجای واژه های
سیاسی ـ جنگی ،کشتن و زخمی
کردن مبارزان حقوق بشر را توجیه
کنند؛ اقدامی که توجیه بر نمی دارد
و جهان باور نخواهد کرد.
حرکت کاروان کمک رسانی به مردم
غزه ،دولت اس��رائیل را در موقعیت
دش��واری قرار داد و انگار که آنها را
به گوشه ی رینگ فرستاد و به قول
معروف “دو جان گرفتار”شان کرد:
اگر اسرائیلی ها اجازه می دادند که
کشتی های حامل کمک رسانی به
مردم غزه به مقصد برس��د ،بایکوت
خ��ود را خودبخود برداش��ته بودند
و اگر از رس��یدن کمک ها به مردم
جلوگیری می کردند ،نتیجه ی بی
درنگ آن محکومیت آنها از س��وی
جامع��ه ی جهانی بود .البته به نظر
نگارنده راه سومی هم وجود داشت
و آن هم همکاری اسرائیل با فعاالن
حقوق بشر بود که به آنها اعالم کند؛
فقط برای یک بار و پس از بازرسی
محموله ،اجازه می دهد که کاروان
کمک رس��انی به مقصد برسد ،اما
متأسفانه سیاستمداران اسرائیلی با
بی درایتی کام��ل بدترین گزینه را
انتخاب کردند که کش��ته و زخمی
شدن آرمان گراهای حقوق بشری را
در پی داشت .به این ترتیب مقامات
اسرائیلی داوطلبانه و آگاهانه ،زشت
تری��ن وجه چه��ره ی خویش را به
جهانیان نشان دادند.
***

ندا :شکست رکورد
وقاحت در جهان!

به گزارش خبرگزاری فارس :طی
روزهای آینده وزارت اطالعات در
یک برنامه مستندبه تکمیل ابهام
زدائی ها از سناریو ساختگی! قتل
ندا آقا سلطان پرداخته و اسناد
جدیدی از سناریوی غربی ها را
منتشر می کند! مواردی چون
فیلمبرداری از دو زاویه متفاوت و
همچنین انتشار سریع و بی وقفه
فیلم مرگ آقا سلطان از جمله
نکاتی است که جعلی و ساختگی
بودن قتل آقا سلطان را تائید می
کند!
شخص ما در طول زندگی نسبتاً
طوالنی خودمان برای آدم های
دروغگو و بی شرم وحیا فقط دو سه
کلمه مثل پررو و وقیح و امثالهم را
یاد گرفته ایم .شما مردم کلمه ای
می شناسید که اوج رذالت و بی
شرمی این جنایتکاران را توصیف
کند؟

منره مشا؟

سیستم آموزشی
جدید

پس از استماع سخنان گهر بار
حضرت آیت الله جنتی درباره اجبار
دانشجویان دختر به رعایت حجاب

اگر س��ری به گوگل بزنید و از
طریق نقش��ه ی ک��ره زمین،
منطقه ی غزه و اسرائیل را نگاه
کنید ،بی آن که نقشه را بزرگ
کنید یا از سیستم جستجوگر
بخواهید که مرز را نشان دهد،
موقعیت جغرافیایی و زیس��ت
محیطی دو منطقه ،خود بخود
گویای این است که به فاصله ی
چند کیلومتر ،مردمی که در خاک
اسرائیل زندگی می کنند ،در کمال
رفاه و آس��ایش اند و زوال ،پلشتی و
شوربختی هم نصیب مردمی است
که در زندانی به نام غزه زندگی را و
ش��ب و روز یکسان را پشت سر می
گذارند.
شرایط دشوار زندگی مردم غزه حتا
از فضا هم معلوم اس��ت و خود نیز
موجب می شود که خط مرزی بی
کمک جستجوگر رایانه ای گوگل،
قابل شناسایی باشد.
با گذشت س��ه س��ال از بایکوت و
هیجده ماه از جنگ خونین در ژانویه
س��ال  ،2009بی تفاوتی و چش��م
پوشی دولت مردان جهان ،به تدریج
م��ردم فالکت زده ی غزه ،می رفت
که به فراموشی س��پرده شوند ،اما
عملیات نظامی غیرموجه اس��رائیل
علی��ه کاروان بی��ن الملل��ی کمک
رسانی یک بار دیگر ،سردمداران این
کشور به یاد جهانیان انداختند که
اس��رائیل هم چنان به خاک غصب
شده فلسطینی ها چنگ انداخته و
سیاست آپارتاید را در بدترین شکل
ممکن اجرا می کند .بدیهی است که
ادامه اشغال گری و اجرای سیاست
آپارتاید بدون چش��م پوش��ی های
جامعه ی جهانی ،امکان پذیر نبوده
و نخواهد بود.
آنچ��ه در س��حرگاه روز دوش��نبه
همین هفته روی داد ،صد البته که
نمی تواند پایان اش��غالگری را نوید
دهد .حتا نمی تواند آغاز یک پایان
باشد ،اما به احتمال قریب به یقین
می تواند پایان یک آغاز باش��د .روز
دوش��نبه آقای “ایهود باراک” وزیر
دفاع اسرائیل از عملیات جنایت بار
س��ربازان اش دفاع ک��رد .او اجرای

اسالمی با حربه نمره ،به
کلیه آموزگاران ،دبیران
و استادان متعهد و
انقالبی دانشگاه توصیه
می کنیم از این پس
بدون توجه به مقدار
معلومات و دانش هر
دختر دانش آموز و فقط
بر اساس نوع پوشش
و سر و وضعش نمره
امتحانی او را تعیین
بفرمایند،
بدین شرح:
 )1نمره خانم ها با
حجاب کامل اسالمی
شامل چادر ،مقنعه،
روسری ،روبنده و نقاب20 :
(مثال :نگاه کنید به پوشش
زهرا رهنورد ،اسطوره فمینیسم
سوپرمدرن امروز ایران!)
 )2با چادر و مقنعه وروسری
بدون روبنده و نقاب17 :
 )3با مانتو و روسری و
مقنعه14:
 )4با روسری و چادر نماز
گلدار11:
 )5با مانتو وروسری8 :
 )6با بلوز و شلوار جین و
روسری5 :
 )7بدون روسری3 :
 )8با لباس دکولته2 :
 )9با مایو یک تکه1 :
 )10با مایو دو تکه
«بیکینی»:صفر
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اهل کاشامن

چاه نفتی دارم
پول گازی
سر سوزن عقلی
رهبری دارم
بهتر از گاو دوان
دوستانی ،دستشان داغ ودرفش
وسخنگویی که همین نزدیکیست
الی این شب بوها
گوئیا می شاشد
پاي آن کاج بلند
اهل تهرانم
ازهمان روزکه خوردم پپسی
توی میدان ولیعصر شدم تهرانی
.....................................
اهل تهرانم
پیشه ام حرافیست
گاه گاهی قفسی میسازم توی اوین
تا به آواز جوانی که در آن
زندانیست

غم بدبختیتان تازه
شود
چ��ه خیالی،،،،چ��ه
خیالیمیدانم
همشون بی جانند
خوب میدانم
حاصل دولت من بی
نانی است
منمسلمانم
برسرم هالهی نور
جانمازم پرچم
ُمهرم زور
قصر ،سجاده من
من وض��و باخون م��ردم پیروجوان
میگیرم
من نمازم را پی تکبیرةالحرام فقیه
پی قدقامت شورای نگهبان خواندم
کعبه ام بر لب چاه
کعبه ام توی
جمکرانافتادست
کعبه من مث یک زندانی
می رود راه براه

عملیات خشونت آمیزی که موجب
مرگ بیش از بیس��ت نفر و زخمی
شدن بیش از شصت نفر شده است
را “دفاع از خود خواند” و گفت که
س��ربازان اس��رائیلی برای “دفاع از
خود” مجبور به گشودن آتش علیه
فعاالن حقوق بش��ر که او هواداران
القاعده و حماس نامیدشان ،شده اند.
در گزارش هایی که شبکه ی الجزیره
پخ��ش کرده اس��ت ،البته مقاومت
های��ی زبان��ی و ش��عار دادن علیه
اسرائیل به چشم می خورد و گویا دو
قبضه سالح کمری هم کشف شده
که فعاالن زنده مانده معتقدند این
سالح ها متعلق به سربازان اسرائیلی
اس��ت که در همین مورد وزیر دفاع
اس��رائیل ،سکوت اختیار می کند و
چیزی نمی گوید.
وقتی”باراک” و دولت اسرائیل این
چنین از واژه ه��ای “دفاع از خود”
سوء استفاده می کنند ،نشان دهنده
ی آن است که آن ها در هول و هراس
اند و در گوشه ی رینگ گرفتار ،البته
اس��تفاده نادرست از “دفاع از خود”

برای آنها وضعیت دش��وارتری را در
روزهای آینده پی��ش خواهد آورد.
جهان ب��ه یاد خواه��د آورد؛ بلوکه
ک��ردن و در محاط داش��تن مردم
رنجدیده غزه را هم اسرائیل“ ،دفاع
از خود” خوانده اس��ت .حتما زمانی
دیگر هم که مردم بی گناه و بی دفاع
را بمباران می کند و می کشد ،بر آن
نام “دفاع از خود” خواهد گذاشت.
شاید بار دیگری که به خاک کشور
دیگری حمله کند و بخش��ی از آن
را اشغال ،باز هم نام “دفاع از خود”
را بر آن نهد .احتماال دفعه ی دیگر
که قرار اس��ت مردم��ی بی گناه در
محاط و زندانی باشند ،آنها به احداث
دیواری دیگر می پردازند و بر آن نام
“دفاع از خود”می گذارند.
ای��ن همه در ش��رایطی اس��ت که
مقامات سیاس��ی اس��رائیل بر این
باورند که دولت اس��رائیل مس��ئول
س��اکنان باریکه ی غزه نیست.گویا
ک��ه مرزهای غ��زه از س��وی دولت
های دیگری مس��دود شده اند و در
اشغال کشوری دیگر است .اگر دولت

اهل کاشانم!
روزگارم بد نیست

ولی این حقیر به واسطه
فساد اخالقی مزمنی که
در وجود خودمان سراغ
داریم و همچنین چون در
سالهای قبل از ظهور اسالم
ناب به شغل معلمی اشتغال
داشتیم ،اگر دوباره دری به
تخته بخورد و دست مان
به جائی بند شود ،به عکس
روش باال به دانش آموزان
دختر نمره خواهیم داد
یعنی به دانش آموز ردیف
 10جدول باال نمره بیست
خواهیم داد و به فرد ردیف
 1نمره صفر!

دورغگویی مردان:
الناس علی دین
ملوکهم!

اختر عیال ما روزنامه ای را داد
دست ما و گفت:
اینو بخون! برایش بلند بلند خواندیم
نوشته بود :نتایج یک تحقیق نشان
می دهد مردان بیش از زنان دروغ
می گویند وکمتر از آن ها احساس
گناه می کنند!
در حالی که چپ چپ نگاهمان می
کرد گفت :خجالت نمی کشی که
دروغ می گی و احساس گناه هم
نمی کنی؟
گفتیم :اوالً این قضیه مربوط می

شود به این مردان سرزمین کفر و
استکبار! ما ،مرد ایرانی و بخصوص
مسلمان که اهل این حرف ها
نیستیم! ثانیاً این حدیث شریف
را شنیده ای که می گوید :الناس
علی دین ملوکهم؟ حداقل قضیه
این که اگر اخالق ما به سردمداران
کشورمان هم رفته باشد پر واضح
است که این وصله ها اص ً
ال به ما
نمی چسبد!؟

ایران :آزادترین!

جهالت ،حماقت یا
رذالت؟

گفت :این سخن نغز حضرت رئیس
جمهوری محبوب چهل میلیونی
منتخب حضرت رهبر معظم را
شنیده ای که فرموده اند:
ایران آزادترین کشور دنیاست؟!
گفتیم :بله گفت :فکر می کنی با
توجه به اوضاع جاری در ایران و این
حقیقت که کوس رسوائی این رژیم
از بام دنیا افتاده است این سخن از
بی خبری این موجود سرچشمه
می گیرد یا از حماقت اش؟ گفتیم:
هیچ کدام .این بابا حرامزاده تر
از این حرف هاست که نداند در
مملکت چه خبر است بلکه قصدش
دلقک بازی است و دهن کجی
به قوانین و روابط حاکم بر دنیای
متمدن!؟

می رود بند به بند
حجراالسود من
کلّهی تاروسیاه اوباماست
اهل تهرانم
نسبم شاید
برسد
ی کالی در چین
به یه هندون ه 
نسب من شاید
به پسر عمه چاوز برسد
رهبرم بی خبر از خواب پرید
ج ّنتی زیبا شد
مرد بقال از من پرسید
چند مثقال کراک میخواهی
من ازاو پرسیدم
راي مفت سیری چند؟

اس��رائیل بایکوت علیه فلسطین را
بردارد و مرزها را هم باز کند ،در آن
صورت مسئولیت مردم غزه به عهده
ی دولت به رسمیت شناخته شده ی
فلسطینی است ،نه اکنون که طبق
پیمان نامه های جهانی مسئولیت
مردم سرزمین های اشغالی به عهده
ی کش��ور اشغال گر است .البته بی
تدبیری اسرائیلی ها چنان مشهود
اس��ت که مصداق “قس��م حضرت
عباس اس��ت و ُدم خروس” .از یک
سو در تالش اند که به جهان بگویند
که اش��غال گر نیس��تند و در برابر
مردم ساکن در غزه هم مسئولیتی
ندارند ،اما از طرف دیگر می گویند
کش��تی های کاروان کمک رسانی
بین المللی قصد وارد شدن به قلمرو
اسرائیل داشته اند.
این گفته در تناقض کامل اس��ت با
عدم مس��ئولیت اس��رائیل در قبال
مردم غزه.
{>> ادامه در صفحه}33 :

نامه نویسی به
ظاملان

کوبیدن هوا درهاون!

به کلیه ضد انقالبیون عزیز و همه
مخالفین رژیم شریف حاکم بر ام
القرا اسالم ناب توصیه می کنیم
که از این پس در مبارزات قلمی و
کالمی خودشان با آقایان علمای
اعالم و حجج اسالم به هیچوجه
من الوجود آن ها را به این نکته
ظریف هشدار ندهند که از ظلم و
اجحاف و خیانت و جنایت در حق
مردم مظلوم و بی پناه ایران دست
بردارند به این دلیل که ممکن است
پس از حذف آنان از قدرت ،مردم به
جان آمده همین رفتار را با کسان و
عزیزان آن ها داشته باشند و از ان
ها انتقام بگیرند!
این کار درست به مانند کوبیدن نه
آب ،بلکه هوا ،در هاون است!
چون تا آنجا که ما این آقایان را می
شناسیم و به تجربه به اثبات رسیده
است ،آن ها نه احساس ترحم و نه
محبتی نسبت به همسر و فرزندان
خود دارند و نه به خواهر و برادر و
نه حتا به پدر و مادر خودشان!
شاد و آزاد و سربلند باشید
پیر گدای خراسانی
به تاریخ شنبه  12جوووون الحرام
سال  2010ولفری دربدری
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توضیح

سلسلهبحثهای
اخالقی ()5
نق�ش اخلاق در زندگى و
تمدنانسانها

اش��تباه بزرگی اس��ت که مس��ایل
اخالقى را به عنوان یك امر خصوصى
در زندگى ش��خصى نگریست و یا
آن ها را مس��ایل مقدس روحانى و
معنوى دانس��ت كه تنها در زندگى
س��راى دیگر اثر دارد .اكثر مسایل
اخالقى بلكه هم��هی آن ها ،آثارى
در زندگ��ى اجتماع��ى بش��ر دارد،
اعم از م��ادى و معنوى ،و جامعهی
انس��انیت منهاى اخالق به فضایی
تبدیل خواهد شد كه نیروها به هدر
خواهد رفت ،اس��تعدادها سركوب
خواهد شد ،امنیت و آزادى بازیچهی
دست هوسبازان مىگردد و زندگى
انسانى ،مفهوم واقعى خود را از دست
مىدهد .اگر درست در تاریخ گذشته
بیندیش��یم ،اق��وام زی��ادى را پیدا
مىكنیم كه ه��ر كدام بر اثر پارهاى
از انحرافات اخالقى ،شكستخورده
یا به كلى نابود ش��دند .چه بس��یار
زمامداران��ى كه بر اث��ر نقاط ضعف
ت خود را در كام
اخالق��ى ،قوم و مل 
مصایب دردناكى ف��رو بردند ،و چه
بس��یار فرماندهان فاسدى كه جان
سربازان خود را به خطر افكنده و بر
اثر خودكامگ��ى ،آن ها را به خاك و
خون كشیدند.
ممكن اس��ت گفته شود ،سعادت و
خوشبختى و تكامل جوامع بشرى
را مىت��وان در پرتو عمل به قوانین
و احكام صحیح به دس��ت آورد ،بى
آن كه مبانى اخالقى در افراد وجود
داش��ته باشد .در پاس��خ مىگوییم
عمل به مقررات و قوانین نیز بدون
پشتوانهی اخالق ممكن نیست .تا
از درون انس��انها ،انگیزههایى براى
اج��راى مق��ررات و قوانی��ن وجود
نداشته باش��د ،تالشهاى برونى به
جایى نمىرسد.
با این اش��اره به س��راغ قرآن مجید
میرویم و نمونههایى از آیات قرآن را
كه ناظر به این مسالهی مهم است،
مورد توجه قرار مىدهیم:
 )1اگر اهل شهرها و آبادیها ،ایمان
مىآوردند و تقوا پیش��ه مىكردند،
بركات آس��مان و زمی��ن را بر آنها
مىگش��ودیم ،ول��ى (آنها ح��ق را)
تكذیب كردند ،ما هم آنان را به كیفر
اعمالشان مجازات كردیم (سورهی
اعراف ،آیهی.)96
 )2هرگز نیكى و بدى یكسان نیست.
ب��دى را با نیكى جواب ب��ده ،ناگاه
(خواهى دید) همان كس كه میان
تو و او دشمنى است ،گویى دوستی
گ��رم و صمیمى اس��ت! (س��ورهی
فصلت ،آیات 34و .)35
 )3اگر آنان ،تورات و انجیل و آن چه
را از سوى پروردگارشان بر آنها نازل
ش��ده (قرآن) بر پادارند ،از آسمان و
زمین روزى خواهند خورد ،جمعى
از آنه��ا معتدل و میانهرو هس��تند،
ولى بیشترش��ان اعمال بدى انجام
مىدهند (سورهی مائده ،آیهی.)66
 )4هر كس كار شایس��تهاى انجام
دهد ،خواه مرد باشد یا زن ،در حالى
كه مؤمن است ،او را به حیاتى پاك،
زنده مىداریم و پ��اداش آنها را به
بهترین اعمالى كه انجام مىدادند،
خواهیم داد (س��ورهی نحل ،آیهی
.)97
 )5و هر كس از یاد من روى گردان
شود ،زندگى (سخت و) تنگى خواهد
داش��ت ،و روز قیام��ت او را نابین��ا
محشور مىكنیم (سورهی طه ،آیهی
.)124

در نخس��تین آیه ،سخن از رابطهی
بركات زمین و آسمان با تقوا است .با
صراحتمىفرماید:ایمانوتقواسبب
مىشود كه بركات آسمان و زمین به
سوى انسانها سرازیر گردد و تكذیب
آیات الهى (و بى تقوایى) ،سبب نزول
ب مىگردد« .بركت» در اصل به
عذا 
معنى ثبات و استقرار چیزى است و
این واژه ،بر هر نعمت و موهبتى كه
پایدار بماند ،اطالق مىگردد .بنابراین
موجودات بىبركت آنها هستند كه
ثبات و قرارى ندارن��د و زود فانى و
نابود مىشوند .بسیارند از امتهایى كه
داراى امكانات مادى فراوان هستند
و مناب��ع زیرزمینى و انواع صنایع را
دارن��د ،ولى به خاطر تباهى اخالق،
ای��ن مواهب ب��راى آنه��ا ناپایدار و
فاقد بركت اس��ت و غالبا در مسیر
نابودىش��ان به كار گرفته مىشود.
به تعبیر دیگر ،هرگاه مواهب الهى با
ایمان و اخالق و اصول انسانى همراه
باشد ،مایهی عمران ،رفاه ،آسایش،
سعادت و نیكبختى است.
در دومی��ن آی��ه ،طریقهی بس��یار
مؤث��ر و مهمى را ب��راى پایان دادن
به كینهتوزیها و دش��منیها ارایه
مىدهد و نقش اخالق را در برچیدن
نفرتها و كینهها روش��ن مىسازد.
مىفرماید« :با نیك��ى ،بدى را دفع
كن ،تا دشمنان سرسخت همچون
دوس��تان گرم و صمیمى ش��وند».
سپس مىافزاید این كار همه كس
نیس��ت ،و این بزرگوارى و س��عهی
ص��در ،از هر كس بر نمىآید« ،تنها
كسانى به این مرحله مىرسند كه
داراى صب��ر و اس��تقامتند ،و تنها
كسانى به این فضیلت اخالقى نایل
مىش��وند ،كه به��رهی عظیمى از
ایمان و تقوا دارند!».
در س��ومین آیه ،اشاره به وضع اهل
كت��اب و طغی��ان و سركش��ى آنها
میکند .در اینج��ا رابطه و پیوندی
نزدیك را در میان اعمال صالح و تقوا از
یكسو ،و نزول بركات زمین و آسمان
را از سوى دیگر ،مشاهده مىكنیم.
این رابط��ه مىتواند ه��م جنبهی
روحانى داشته باشد و هم طبیعى،
و در حقیقت هر دوی آنها اس��ت.
آرى ،فیض الهى محدود نیست! این
ما هستیم كه باید با تحصیل قابلیت
و شایستگیها ،خود را به آن منبع
پرفیض متصل سازیم.
در چهارمین آی��ه ،به تعبیر تازهاى
برخورد مىكنیم و آن پیوند و ارتباط
حیات طیبه (زندگى پاك و پاكیزه) با
اعمال صالح (و صفاتى كه سرچشمه
آن اعمال اس��ت) مىباشد .در آیات
گذش��ته ،بیش��تر تاثیر اخ�لاق در
جنبههاى زندگى اجتماعى مطرح
ب��ود ،در حالى كه ظاهر آیهیمورد
بحث ،بیشتر جنبهی زندگى فردى
را مطرح مىكن��د .لذا مىگوید هر
فرد از انس��انها ،مرد باش��د یا زن ،و
داراى ایم��ان و عمل صالح باش��د،
صاحب حیات طیبه خواهد بود .در
اینكه منظور از حیات طیبه (زندگى
پاكیزه) در اینجا چیس��ت ،مفسران
تفس��یرهاى متعددى ذكر كردهاند.
بعض��ى آن را به معنى روزى حالل،
و بعض��ى به قناعت و رضا به دادهی
الهى ،بعضى به عبادت همراه با روزى
حالل ،بعضى ب��ه توفیق بر اطاعت
فرم��ان اله��ى ،تفس��یر كردهاند ،و
بعضى هرگونه پاكیزگى از آلودگیها،
ظلمها،خیانتها،عداوتها،اسارتها
و ذلتها و طهارت و پاكیزگى و رفاه
و آس��ایش را در مفهوم آن مندرج
دانستهاند .بیش��تر به نظر مىرسد
كه «حیات طیبه» اشاره به زندگى
پاكیزهی این دنیا میباشد.
در پنجمین آیه از آیات مورد بحث،
اع��راض از یاد خدا و حالت غفلت و
بىخب��رى را سرچش��مهی زندگى

سخت مىشمرد .یاد خدا و توجه به
اسماء و صفات واالى او ،سبب پرورش
فضایل اخالقى در نهاد آدمى است و
او را روز ب��ه روز از نظر خلق و خوى
به صفات الهى نزدیكتر مىس��ازد.
این خلق و خوى او كه سرچشمهی
اصلى اعمال صالح اس��ت ،زندگى را
براى او گس��ترده و آسان مىكند .و
بالعكس ،اع��راض و روىگردانى از
ذك��ر خدا ،او را از این منبع نور ،دور
س��اخته و به خلق و خوى ظلمانى
ش��یاطین نزدیك مىكند و همان،
س��بب زندگی طاقتفرسا مىشود.
این ،یكى دیگر از آیات قرآنى است
كه با صراحت رابطهی اخالق و ایمان
را با وضع زندگى فردى و اجتماعى
انسانها آشكار مىسازد.

نتیجهگیری

از آیات باال به خوبى استفاده مىشود
كه ه��ر خلق و خوى برجس��تهی
انسانى ،عالوه بر جنبههاى معنوى
و اخ��روى ،تاثیر عمیقى در زندگى
مادى و دنیوى انسانها دارد .به همین
دلیل ،نباید تصور كرد كه مس��ایل
اخالقى ،یك سلسله مسایل فردى و
شخصى است و چیزى جدا از زندگى
اجتماعى انس��انها اس��ت .هرگونه
دگرگونى اجتماعى ،بدون دگرگونى
اخالقى امكانپذیر نیست .به تعبیر
دیگر ،مردمى كه مىخواهند در یك
جامعهی بزرگ ،زندگى سعادتمندانه
و توأم با مسالمت و همكارى نزدیك
داش��ته باشند ،الاقل باید به آن حد
از رش��د اخالقى برسند كه حقایق
مربوط به تفاوت انس��انها را از نظر
س��اختمان فكرى ،روحى و عاطفى
درك كنند.
رابطهی زندگى مادى با مسایل
اخالقى
آنچه در باال از آیات قرآن مجید در
این زمینه استفاده كردیم ،در روایات
اسالمى نیز بازتاب گستردهاى دارد
كه حاك��ى از تاثی��ر عمیق صفات
اخالقى در زندگى فردى و اجتماعى
انسانها است كه در ذیل به قسمتى
از ای��ن احادی��ث پرمعن��ى اش��اره
مىشود:
 )1در حدیث��ى از امیرمؤمنان على
علیه الس�لام مىخوانیم :گنجهاى
روزی ،در اخالق خوب و گس��ترده،
نهفته شده است! (بحار االنوار ،ج ،75
ص .)53
 )2امام صادق ع فرمودهاند :حس��ن
خلق ،روزى را زی��اد مىكند (بحار
االنوار ،ج  ،68ص .)396
 )3پیامبر ص دربارهی نیکی اخالق
فرمودهان��د :اخ�لاق خ��وب ،پیوند
محبت و دوستى را محكم مىكند
(بحار االنوار ،ج  ،74ص .)148

برنامهی هفتگی خود را
 روزهای جمعه از ساعت  9شب
برگزارمینماید.
به عالوه ،سلسله جلسات
مباحث اخالق ،احکام و عقاید نیز در
روزهای سهشنبه و پنجشنبه
از ساعت  19برقرار میباشد.

لطفا جهت ارسال نظرات ،پیشنهادات و سؤاالت
خود و یا کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی

www.khoei.ca
مراجعه نمایید و یا با ایمیل
alkhoeifoundation@gmail.com
و تلفن514-341-2235 :
با ما تماس بگیرید.

سلسلهبحثهای
اعتقادی ()4
نشانههای خداوند در آفاق

خدای متعال میفرماید :بدون شک
در آس��مانها و زمین ،نش��انههای
فراوانی (خداشناس��ی) ب��رای اهل
ایمان هست (سورهی جاثیه ،آیهی
.)3
همانا در آفرینش آسمانها و زمین
و رفت و آمد شب و روز ،نشانههایی
برای اندیش��مندان هست (سورهی
آل عمران ،آیهی .)191
رس��والن آنها گفتند :آیا در وجود
خ��دا ش��کی هس��ت؟! کس��ی که
آس��مانها و زمین را آفریده است؟!
(سورهی ابراهیم ،آیهی .)10

زمین

در زمین نشانههایی برای اهل یقین
هست (سورهی ذاریات ،آیهی .)20
در قرآن ح��دود  80مرتبه دربارهی
آفرینش زمین بحث شده و از پیروان
ق��رآن دعوت به ش��ناخت عظمت
خلقت زمین شده است .امام صادق
علیه السالم خطاب به یکی از اصحاب
خ��ود میفرماین��د :در خصوصیات
آفرین��ش زمی��ن فکر ک��ن که به
گونهای قرار داده ش��ده که محکم و
اس��توار ،محل استقرار اشیاء باشد و
مردم بتوانند برای احتیاجاتشان بر
آن کوش��ش کنند و هنگام آرامش
و استراحت بر روی زمین نشسته و
یا به خواب روند  ...و عبرت بگیر ،از
آنچه هنگام زلزلهها به مردم میرسد
که دیگر زمین آرامشی ندارد و مردم
ناچار به ترک خانهها ش��ده و دنبال
مکان ساکنی میگردند (بحار االنوار،
ج  ،3ص .)121
از حض��رت عل��ی علیه الس�لام در
مناجات��ی آم��ده :خدایا تو کس��ی
هس��تی که عظمتت در آس��مان و
قدرت��ت در زمین و ش��گفتیهای
خلقتت در دریاهاست (بحار االنوار،
ج  ،97ص  .)97ام��ام ص��ادق علیه
الس�لام میفرماید :اگر میخواهید
وسعت حکمت آفریدگار و کوتاهی
دانش مخلوقات را بدانید ،به آنچه در
اقیانوسهاازانواعماهیان،جنبندگان
آب و صدفها وج��ود دارد ،بنگرید
(بحار االنوار ،ج  ،3ص .)103

زمین چرخیده اس��ت و روزها و شبها در پی هم
آمدهاند تا تو را در مس��یر تاری��خ به منزلی نورانی
برسانند.
در این سفر زمانی به منزلی نورانی رسیدهای.
بنگر که درهای آس��مان گشوده شده و فرشتگان،
فوج فوج به استقبال مؤمنان آمدهاند .همه منتظر
بهانهاند .دستهایی رو به آسمان و سری ساییده بر
زمینکافیست.
بنگر که آتش ،چگونه فرسنگها از تو دور میشود.
تو را به شب آرزوها دعوت کردهاند ،دستهایت را که
به آسمان بگشایی ،بر زبان نیامده عطایت میکنند.
مراقب آرزوهایت باش .میش��ود کوله ب��ار دنیا را
هر قدر هم س��نگین ،از شانههایت پایین بکشی تا
دل کوچکت را به بیکران آس��مان گره بزنی ،برای
ثانیهای خدا  ...امشب از هر کجای این دنیای بزرگ
که در بزنی ،صاحبخانه برای استقبال میآید .شب
آرزوها  ...مراقب آرزوهایت باش ...
بنگربهدیوارشکافتهشدهیکعبه...اینحجتخداست،
بهترینمؤمنان،کهپابرزمینخاکیگذاشته.
ِ

خورشید و ماه

از نش��انههای خداوند ،ش��ب و روز
و خورش��ید و ماه اس��ت (سورهی
فصل��ت ،آی��هی  .)37در س��ورهی
یونس میفرماید :او خدایی اس��ت
که خورشید را روشنایی و ماه را نور
داد و برای آنها جایگاههایی قرار داد
تا تعداد س��الها و حساب را بدانید و
خداوند این را جز به حق نیافریده،
او نش��انهها را برای گروهی که اهل
دانش هس��تند ،بیان میکند .امام
صادق علیه الس�لام میفرماید :در
طلوع و غروب خورشید اندیشه کنید
که خداوند ،حاکمیت روز و شب را
با آن بر پا میکند .سپس در ارتفاع
خورشید که سبب پیدایش فصول
چهارگانه اس��ت و مناف��ع و آثاری
که برای آن اس��ت ،بیندیشید  ...به
وس��یلهی ماه ،خدا را بشناسید که
م��ردم با نظام مخصوصش ،ماهها را
میشناسند و حس��اب سال را نگه
میدارن��د (بحار االن��وار ،ج  ،55ص
.)175

دقت در آفرینش آسمانها

در حدیث معروف��ی در ذیل آیهی
 191س��ورهی آل عمران رس��یده
اس��ت ،شبی از شبها پیغمبر اکرم
صلی الله علیه و آله پس از استراحت
کوتاهی از جا برخاسته ،وضو گرفتند
و مش��غول نماز ش��دند .آنقدر در
نماز اشک ریختند که جلوی لباس
آنحضرت ،تر ش��د .س��پس سر به
سجده گذاشتند و چندان گریستند
ک��ه زمین نیز از اش��ک چش��مش
مرطوب ش��د و همچن��ان تا طلوع
صبح منقلب و گریان بودند .هنگامی
که بالل ،م��وذن مخصوص پیامبر
صل��ی الله علیه و آل��ه ،او را به نماز
صبح فرا خواند ،حض��رت را گریان
دید .عرض کرد :یا رسول خدا ،چرا
گریه میکنید ،در حالی که مشمول
لطف و عفو خداوند هستید؟ فرمود:
آیا من بندهی شاکر خداوند نباشم؟
چرا نگریم؟ در حالی که در این شب
آی��هی تکاندهندهای ب��ر من نازل

جبرائیل امین به آسمانِ زمین نزول کرده .کوه نور،
نورانیتر از همیشه است ،در غار حرا ،صدای وحی
پیچیده ،گوش بده  ...میشنوی؟ صدای فرشتهی
وحی اس��ت .پیچیده در اعصار ،دعوت میکند تو
را :بخ��وان ،بخوان به نام پروردگاری که تو را آفرید
و انس��ان را از نطفهای پست خلق کرد .بخوان که
پروردگارت بزرگ است  ...بخوان ...
پروردگارت را بخوان ،این گونه:
ای آن ک��ه برای هر خیری ،امید به او دارم و در هر
ش��ری از خشم او امان میجویم .ای آن که پاداش
گرانی را به عملی ناچیز عطا میکنی .ای کسی که
هرچه درخواستت کنم ،میدهی و آن چه درخواست
نکردهام و نمیدانم چیست را نیز از رحمت بیکرانت
بخشیدهای .هر آن چه خیر دنیا و آخرت است ،به
من هدیه بده و هر آن چه شر دنیا و آخرت است ،از
من دور بگردان که بخشش تو بینقص است .فضل و
مهربانیات را بر من زیاد کن ،ای بزرگوار!

ش��د .س��پس آیهی فوق از سورهی
آل عم��ران و چهار آیهی پس از آن
را تالوت کردن و در پایان فرمودند:
وای بر کس��ی که آن ها را بخواند و
در آن اندیشه نکند (تفسیر المیزان،
ذیل همین آیه).

مناجات علی علیه السالم

یکی از اصحاب امیر المومنین علیه
السالم به نام "حبه" میگوید :شبی
من با "نوف" در حی��اط دار االماره
کوف��ه خوابیده بودیم .اواخر ش��ب
ناگه��ان متوجه ش��دیم علی علیه
الس�لام در صحن دار االماره مانند
افراد واله و حیران ،دستها را به دیوار
نهاده و آیات  190تا  194س��ورهی
آل عمران را تالوت میفرمود .حبه
گوی��د :حضرت این آی��ات را مکرر
تالوت میفرم��ود و چنان مجذوب
مطالع��هی آس��مان و خال��ق این
زیباییها بود که گویا هوش از سرش
پریده بود .کمکم باالی سرم رسیده
و پرس��یدند :حبه خوابی یا بیدار؟.
جواب دادم :بیدارم ،آقا شما که با این
ن همه سوابق
جهاد و کوشش و با آ 
درخش��ان و آن همه زهد و تقوی،
چنین اشک میریزی ،ما بیچارگان
چه کنیم؟ حضرت چش��مها را به
پایی��ن انداخت��ه و ش��روع به گریه
کردند و فرمودند :ای حبه ،همگی ما
در برابر خداوند ایستگاهی داریم که
هیچ یک از اعمال ما بر او پوش��یده
نیست .ای حبه ،حتماً خداوند از رگ
گردن به من و تو نزدیکتر است .ای
حبه ،هیچ چی��ز نمیتواند من و تو
را از خ��دا پنهان دارد .آنگاه حضرت
فرمودند :اگر امش��ب از خوف خدا،
فراوان گریه کردی ،فردا در پیشگاه
خدا چشمانت روش��ن خواهد شد.
هیچ قطرهی اشکی از دیدگاه کسی
از خوف خدا جاری نمیش��ود ،مگر
آن که دریای��ی از آتش را خاموش
میکند .آخرین جملهی حضرت به
ما این بود ک��ه :از خداوند در ترک
انجام مسؤولیتها بترسید (سفینه
البحار ،ج  ،1ص .)95

نک ماه رجب آمد تا ماه عجب بیند
وز سوختگان ره ،گرمی و طلب بیند
گر سجده کنان آید ،در امن و امان آید
ور بیادبی آرد ،سیلی و ادب بیند
حکمیکهکندیزدان،راضیبودوشادان
ورسرکشدازسلطان،درحلقکنببیند
گردرخورعشقآید،خرمچودمشقآید
ور دل ندهد دل را ویران چو حلب بیند
______________________

پاورقی:
• رجب ،ماه استغفار است .پس در این ماه ،بسیار طلب
آمرزش كنید كه خدا ،آمرزنده و مهربان است.
• روزهی ماه رجب ،فضیلت بسیار دارد.
• اولین ش��ب جمع��هی ماه رجب ،ش��ب آرزوها (لیله
الرغائب) نامیده میشود .برای این شب ،نماز مخصوصی
وارد شده که فضیلت بسیار دارد.
• دع��ای "یا من ارجوه لکل خیر  "...از دعاهای هر روز
ماه رجب است.
• شروع ماه رجب با والدت امام محمد باقر علیه السالم
مزین گشته است.
• سیزدهم ماه رجب ،امیر مؤمنان متولد شدهاند.
• مبعث پیامبر گرامی اسالم نیز در این ماه واقع گشته
است.

31

 سال  16شماره  25  958خرداد 1389

اعتراض ۵۶
کشور به 'سرکوب'
اعتراضاتخیابانی
در ایـــران

نماین��دگان  ۵۶کش��ور جه��ان
در ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل با
امضای بیانیه ای از دولت ایران خواستند
در م��ورد س��رکوب اعتراضات خیابانی
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال
گذشته تحقیق کند.
به هنگام مطرح ش��دن ای��ن بیانیه در
جلسه امروز (سه شنبه  ۲۵خرداد۱۵ ،
ژوئن) این شورا در ژنو ،نماینده ایران از
طریق مطرح کردن ایرادهای آئین نامه
ای برای چند س��اعت از خوانده شدن
متن بیانیه توسط سفیر نروژ جلوگیری
کرد.
چند کش��ور دیگر از جمله پاکس��تان،
چی��ن و کوبا هم به این بیانیه اعتراض
کردند.

اقتصاد ایران...
پرداخ��ت ان��واع وام های تکلیفی و
فش��ار دولت برای پرداخت وام های
مختلف ،به تورم ش��دید دامن زد و
بعد از آشکار شدن نشانه های تورم،
پرداخ��ت وام محدود ش��د و تولید
کنندگان نتوانستند به تعهدات خود
عمل کنند.
تحلیلگران اقتص��ادی معتقدند که
کاهش سرمایه گذاری و تورم باال می
تواند به گسترش بیکاری منجر شود
و این برای کشوری جوان مانند ایران
که س��ه میلیون بیکار دارد و ساالنه
بیشتر از  ۸۰۰هزار نفر وارد بازار کار
می شوند ،نگران کننده است.
بح��ران پ��س انتخابات مش��کالت
دیگری نیز ایج��اد کرد .یکی از این
مش��کالت ،تاخی��ر دول��ت در ارائه
الیحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی
به مجلس بود .دولت آنقدر در دادن
الیحه برنامه پنجم توسعه به مجلس
دست دست کرد که سال به روزهای
پایانی نزدیک ش��د و وقتی هم که
الیحه به مجلس رسید ،نمایندگان
راهی جز این نداشتند که در روزهای
باق��ی مانده از س��ال ،الیحه بودجه
را بررس��ی و تصویب کنند .بررسی
الیحه برنامه پنج��م هم که از نظر
برخی نمایندگان ،اشکاالتی زیادی

ضمیر اکرم ،نماینده پاکستان در شورای
حقوق بشر ،به نمایندگی از کشورهای
عضو سازمان کنفرانس اسالمی گفت که
انگشت نما کردن یک کشور در جریان
مباحثاتی ک��ه قرار بود ب��ه کنفرانس
تاریخی سال  ۱۹۹۳در وین اختصاص
یابد ،منصفانه نیست.
اما در متن بیانیه مذکور آمده است که
نمی توان نشست شورای حقوق بشر را
بدون اشاره به سالگرد حوادث انتخاباتی
ایران برگزار کرد.
کش��ورهای امضا کنن��دگان بیانیه به
"س��رکوب خش��ونت آمی��ز مخالفان،
بازداشت ها و اعدام هایی که بدون طی
مراحل قانونی انجام ش��ده اند ،تبعیض
ش��دید علیه زنان و اقلیت ها از جمله
بهائی��ان ،و محدود کردن آزادی بیان و
مذهب" در ایران اعتراض کرده اند.
ای��ن بیانیه به ابتکار آمریکا و نروژ تهیه
ش��ده و  ۱۶کش��ور از  ۴۷کشور عضو
شورای حقوق بشر سازمان ملل در میان
امضا کنندگان آن هستند.
تمام  ۲۷کش��ور عضو اتحادیه اروپا هم
این بیانیه را امضا کرده اند.

دارد ،به امسال موکول شده است.
به این ترتیب ،س�ال  ۱۳۸۹از
جمله معدود سالهایی است که
دولت نقشه راهنمای پنج ساله
ندارد.
مجلس بررسی الیحه برنامه پنجم
را ش��روع نکرده است و برای همین
مشخص نیست که آیا برنامه چهارم
که دول��ت آقای احمدی ن��ژاد ،در
اج��رای آن ثابت قدم نب��ود ،ادامه
پیدا می کند یا برنامه پنجم بعد از
تصویب مجلس در نیمه دوم س��ال
عملی می شود.
در نبود برنامه توسعه ،میزان تورم که
یک سال پیش به بیشتر از  ۲۵درصد
رسیدهبوداکنونبنابرآمارهایرسمی
در حد ده درصد است .در ظاهر کاهش
میزان تورم برای کشوری که سالیان
دراز از ای��ن بیماری مزمن رنج برده،
موفقیتی چش��مگیر به حساب می
آید اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند
بخش عمده ای از این کاهش تورم،
مربوط به رکود اقتصادی اس��ت که
دامنگیر اقتصاد ایران است .هر چند
تالش بانک مرکزی ایران برای کنترل
پرداخت وام و کاهش س��رعت رشد
نقدینگی نیزدر این کار بی تاثیر نبوده
است.

بسم الله الرحمن الرحیم

فاجعه بی .پی.

چندی نیس��ت که از سال «شوم»  2010می
گذرد که جهان شاهد حوادث و خبرها و آیاتی
آسمانی گوناگون می باشد.
یک��ی از مهمترین حوادث اخی��ر انفجار یک
س��کوی نفتی در خلیج مکزیک می باشد که
 11نفر از کارگ��ران  B.Pبه خاطر دالل های
نفتی جان باختند.
از اولین روز انفجار این سکوی نفتی تا به امروز
(خلیج مکزیک «آب و روغن» قاطی کرده!) و
روزانه چهارصد هزار و دویست بشکه نفت سیاه
وارد آب های نیلگون خلیج مکزیک می شود.
از این به هدر رفتن نفت ها ،دالل های نفتی از
شب تا روشنائی صبح ،چهارصد هزار و دویست
مرتبه جان می دهند و جان به لب می شوند،
و ش��بها تاری��ک جهن��م را در کابوس خواب
سپری می کنند .بنازم قدرت خالق آدمیان که
به وسیله افراد نادان  B.Pاین چنین عملیاتی
تخریبی عظیم به وجود می آورد که «اوباما» و
دولت روسیاهش را روسیاه تر از قبل کند.
خداوند عرش اعظم در قرآن «روشن بیانش»
می فرماید من دشمنان خود و دشمنان شما
مومنان را از نادانان قرار داده ام ش��رکت نفهم

www.paivand.ca

ای��ن در حالی اس��ت که دول��ت ایران
دیروز (دوشنبه) به شدت به بیانیه اخیر
کاترین اشتون ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپ��ا در مورد وضعیت حقوق
بشر در ایران اعتراض کرده بود.
خانم اش��تون در بیانیه ای که روز ۲۲
خرداد ۱۲ ،ژوئن و در سالگرد انتخابات
بحث برانگیز ریاس��ت جمهوری ایران
ص��ادر کرده ب��ود ،از وخیم تر ش��دن
وضعیت حقوق بشر در ایران و برقراری
"جو رعب و وحش��ت" در این کش��ور
انتقاد کرد.
او در بیانیه مذکور نوشت" :با استفاده از
ای��ن فرصت به مردم ایران اطمیان می
دهیم که فراموش نش��ده اند ،اتحادیه
اروپا به اعتراض خود به ایران ادامه می
دهد و از مس��ئوالن حکومت ایران می
خواه��د که حقوق ش��هروندان خود را
مطابق الزاماتی که بر اساس میثاق بین
المللی حقوق سیاس��ی و مدنی و سایر
پیمان های حقوق بشری به آن متعهد
شده اند ،رعایت کنند".

همدردی
دوست ارجمند جناب آقای فریدون مودت
و خانواده محترم
با نهایت اندوه ،درگذشت دلخراش فرزند ارشد و گرامی تان

زنده یاد شهباز مودت

را به شما و خانواده محترم تان تسلیت می گوئیم
و برایتان از درگاه خداوند صبر و شکیبایی آرزومندیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

محمد شکیب نیا و خانواده

همدردی

>> ادامه از صفحه22 :

نگاه علی اصغر
ای لشکر صاحب زمان آماده شید آماده
شید
بهر نبردی بی امان با دشمنان آماده شید
آماده شید
ای نصرالله آماده باش آماده باش
بهر نبردی موشکی با صهیونیسم آماده
شید آماده شید
ای مسلمین آماده شید آماده شید
بهر نبردی تن به تن ای هموطن آماده
شید آماده شید
با سالم و صلوات بر خاتم انبیاء محمد
مصطفی (ص) و درود همیشگی بر
جنگجویان راستین و «حقیقی» راهش.
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 B.Pبه دس��ت نادان خودش این خرابکاری را
به وج��ود آورده و بهای این عملیات تخریبی
میلیارد ه��ا دالر در آتش س��وخت و محیط
زیست را رو به نابودی کشانید و هر روز تعدادی
بیشمار از جانوران آب زیستی را به کام مرگ
می برد کجا هستند ماموران محیط زیست؟
اگر بن الدن با تمام ثروت و جد و آبادش می
خواستند چنین عملیات خرابکارانه عظیم که
شرکت  B.Pزد آن ها قادر نبودند.
حضرت باریتعالی ب��از در قرآن کریمش می
فرمای��د :خودتان به دس��ت خ��ودش قیامت
خودتان را زنده خواهید کرد.

اسرائیل و کشتی ترکیه

دوم خبر حمله نیروه��ای ارتش جنایتکار ....
اسرائیل به کشتی ترکیه که حامل کمکهای
غذائ��ی و داروئ��ی می بود می باش��د .قصاب
زمان در روز روش��ن و در مقابل چش��مهای
دولتهای کور و جنایتکار جهان ،جنایتی دیگر
به جنایتهایش افزود .سازمان ملل نوکر دست
نشانده قدرتهای پوشالی و سران مفسد جهان
در برابر چنین آدم کش��ی در روز روشن هیچ
عکس العملی جدی در برابر اسرائیل گوساله
پرس��ت از خود نش��ان ندادند و نیز دولتهای
اسالمی نما همچون (عربس��تان کافر ،مصر،
نوکر اس��رائیل و آمری��کا ،اردن نوکر حلقه به
گوش شیطان لعنت شده آمریکا) هیچ حرکتی
بر علیه اسرائیل اشغالگر و (بزرگترین  ....جهان)
انجام ندادند.
ش��رم بر شما که در مقابل کوچکترین کشور
تجاوزگر اس��رائیل خاموش مان��ده و خفت و
خواری را به جان خریدید.
خاک ( ....خدابیامرز!) بر س��ر شما کشورهای

سرنوشت یارانه ها

جناب آقای فریدون مودت ،خانواده محترم داغدار

اکن��ون نگرانی اصل��ی در ایران این
است که دولت سرگرم اجرای قانونی
است که بر اس��اس آن باید قیمت
مواد س��وختی و کاالهای اساس��ی
با بازارهای جهانی هم اندازه ش��ود.
این یعنی دوباره باید در انتظار تورم
سنگین بود ،تورمی بسیار بیشتر از
آنچه بهار سال گذشته ،اقتصاد ایران
با آن دست به گریبان بود.
دولت آقای احمدی نژاد حذف یارانه
ها را حالل مشکالت اقتصادی کشور
امی داند و خطر تورم ناشی از حذف
یارانه ها را ناچیز ارزیابی می کند.
برآورد دقیقی از میزان تورم حاصل از
آزادسازی قیمت ها در دست نیست
و دول��ت ،بانک مرک��زی و مجلس
برخالف دو س��ال پیش که گزارش
ه��ای مفصلی در این باره منتش��ر
کردن��د ،برآوردهای خود را از میزان
تورم منتشر نکرده اند.
کارشناسان اقتصادی نیز که دو سال
پیش بعد از تالش دولت برای مجاب
کردن مجلس به تصویب این برنامه،
تالش گس��ترده ای انج��ام دادند تا
نمایندگان مجلس را متقاعد کنند

که این برنامه را تصویب نکنند ،بعد
از بحران انتخابات ریاست جمهوری
تقریبا سکوت کردند.
حاال همگان در میان��ه امید و بیم،
منتظرند .منتظر این که قیمت ها چه
مقدار افزایش می یابد و این افزایش
قیم��ت ها چ��ه تاثی��ری در اوضاع
اقتصادی کشور خواهد گذاشت .آیا
دولت خواهد توانس��ت بیست هزار
میلیارد تومان (بیست میلیارد دالر)
درآمد را در س��ال جاری از افزایش
قیمت ها به دست آورد .توزیع این
رق��م هنگفت چگون��ه خواهد بود،
چه کس��انی چه مق��دار پول نقدی

خواهند گرفت ،چه صنایعی خواهند
توانست بعد از حذف یارانه ها سرپا
بمانند .عوارض سیاس��ی ،اقتصادی
و اجتماع��ی این برنامه چیس��ت و
آیا دول��ت همانگونه که وعده کرده
خواهد توانست اوضاع را بعد از گران
کردن قیمت ها کنترل کند؟
همه این پرسش ها برای این است
که اقتصاد ایران دولتی اس��ت و به
قول محمود صدری که در روزنامه
دنیای اقتصاد چاپ تهران نوش��ت:
"اگ��ر اقتصاد ای��ران دولت��ی نبود،
تحوالت اقتصادی در ماههای قبل و
بعد از انتخابات با تحوالت ماههای

مشابه در س��الهای غیرانتخاباتی
ف��رق چندانی نداش��ت .اگر اقتصاد
ایران دولتی نبود ،حداقل دولت ناچار
نبود درب��اره ناکامی همه بنگاههای
زی��انده توضیح دهد .دس��ت آخر
اینکه ،اگر اقتصاد دولتی نبود ،تغییر
یا تثبیت دولت برای سیاستمداران
و مردم آنق��در مهم نبود که در پی
ی��ک انتخابات معمول��ی ،این همه
چش��مانتظاری ایجاد ش��ود و این
پرسش مدام طنینانداز شود که چه
خواهد شد؟"


اسالمی نما! اگر عده ای از مسلمانان جهان آب
دهانشان را بر روی زمین بیندازند ،اسرائیل از
روی نقشه محو خواهد شد.
این جس��ارت و بی حرمتی از طرف اسرائیل
 ....به ملت های مس��لمان از بی ایمانی دولت
های اسالمی نما می باشد .اگر مسلمانان جهان
دست به کار نشوند خداوند «قاسم الجبارین»
 ....دیگر به وجود خواهد آورد تا انتقام  9کارگر
ترکیه و مردم مظلوم فلس��طین را از اسرائیل
غاصب بگیرد.
همزمان با حمله ارتش آدم کش اس��رائیل به
کشتی ترکیه آقای بنجامین ناتانیاهو عروسک
آمری��کا با آقای اس��تفن هارپر نخس��ت وزیر
تشریفاتی ملکه انگلس��تان مالقات داشتند.
این مالقات و مالقات های دیگر س��ران فاسد
جهان نش��ان دهنده این است که همه سران
کشورهای جهان از یک آخور تغذیه می شوند.
چرا کسی نیست آقای هارپر را از خواب غفلت
بیدار کند؟
کشوری که اقتصادش رو به سقوط می باشد
چه معنی دارد یک بیلیون دالر خرج بیهوده
صرف تعدادی از سران جهان ( )20 Gکند؟
کشوری که در داخل اش دنیائی از مشکالت و
مردمش به سختی زندگی می کنند ،و هر روز
عده ای بسیار به جمع  Homelessها اضافه می
شود .عده ای بسیار بخاطر نداشتن کار در وضع
مالی اسفناکی بس��ر می برند و عده ای دیگر
چاره ای جز خالص کردن خودش��ان بوسیله
الکل و مواد مخدر و یا پرت کردن خودشان به
زیر مترو و پریدن از بالکن ساختمانهائی که در
آن زندگی می کنند را ندارند.
چرا سازمان اطالعاتی کانادا ( )CSISفقط به
فکر خراب کاری تروریست ها نشسته و از این
همه خراب کاری در داخل کشورش��ان ابائی
ندارند؟
هفته پیش بود رئیس پلیس ش��هر مونتریال
را به خاطر فس��اد مالی و دس��ت داش��تن در
شرکتهای ساختمانی بساز و بفروش Mafias
فقط او را از کار برکنار کردند .انصاف داش��ته
باش��ید اگر یک «ایمیگرنت» از هر کش��وری
مخصوصاً اگر مسلمان هم باشد چنین دزدی
می کرد چه بالئی به سر او می آوردند؟ زمانی
که رئیس پلیس شهر «لوط» دزد باشد وای به

حال مردم آن شهر همین شهردار بی کالس و
از دزد بد تر شهر مونتریال آقای ترامبله هشت
سال می باشد که مردم شهر او را شهردار می
دانند .خدا داناست چه دزدیها از خزانه دولت
به جیب زده دزدان دریائی از این آقایان دولتی
گوشت خوک خور انصافشان بیشتر می باشد
بیشتر نمایندگان مجلس دستش��ان در این
دزدیها آلوده می باش��د .چرا آقای هارپر برای
خ��ود نمائی چنین هزینه ای گ��زاف را خرج
سران اوباش ( )G20صرف کند؟
به قول معروف یک نادان س��نگی در چاه می
اندازد و هزاران مردم را به فقر می کشاند.
دو هفته دیگر نیز ملکه عزیز خودمان قرار است
از انگلستان برای تعطیالت تابستانی به کانادا
تشریف فرما شوند قدمشان به روی تخم چپ
چشم ما ،قدم رنجه می فرمایند.
این چند روزی که ملکه خانم برای س��یاحت
تشریف فرما می ش��وند  5میلیون دالر خرج
امنیت و تفریحات سرکار ملکه خواهد شد.
فکر می کنید هزینه این تور سیاحتی تفریحی
روی��ال فامیلی را چه کس��ی پرداخت خواهد
کرد؟ مردم ( )Tax payersزبان بسته کانادا!
خ��دا پدر ژان کرتین را بیامرزد! با این که پیر
بود ،هم فهم نس��بی داشت و هم تجربه و هم
مهربان بود .همین آقای کرتین (نخست وزیر
سابق کانادا) بود که با آقای بوش نادان مخالفت
کرد در مورد فرس��تادن س��ربازان کانادائی به
عراق .وگرنه تا به امروز هزاران سرباز زبان بسته
در گورستان های کشور خفته بودند و صد ها
هزار  Handicapدر کشور وجود داشت.
آقای هارپر نه بینش سیاسی دارد و نه بینش
اقتص��ادی ،در بینش اله��ی همانند کوردالن
می باش��د .البت��ه از آقای هارپر بی��ش از این
نباید انتظار داشت کس��ی که گوشت خوک
م��ی خورد بهتر از ای��ن نمی تواند عمل کند.
خوردن ش��راب و خوک انسان را به جاهلیت
می رساند و از جاهلیت به حیوانیت می رساند.
اگر دولت و دس��ت اندر کاران اس�لامی ایران
در برابر دولتهای جنایتکار اس��رائیل ،امریکا،
اروپا ،روس��یه و چین حرامزاده در مورد سالح
هسته ای کوتاه بیایند و با آژانس بین المللی
«دروغین» س��ازش و همکاری کند ،خیانتی
ب��س بزرگ در ح��ق مردم مس��لمان ایران و

پایمال کردن خون ش��هیدان خواهد بود .هر
سازشی با آمریکا و پیروانش انجام شود پیروی
از شیطان لعنت شده می باشد .و هر دولتی با
شیطان و پیروانش همکاری کند خداوند باری
تعال��ی آتش دوزخ را بر آن دولت واجب نماید
و به ج��ای آن ها دولتی با ایمان تر و مردمی
استوار تر قرار می دهد.
با دش��منان خدا ،دش��منی و با م��ردم ایران
دوستی کنید.
از شما گردانندگان حکومت اسالمی ایران ،هر
کس خواس��تار بزرگی باشد ،در روز جزا خوار
و کوچک گردد و هر کس خواس��تار سروری
باش��د خادمان دوزخ از موی پیشانی او گرفته
و با تازیانه قهر کش��ان کشان به طرف خشم
خداون��د روانه خواهند ک��رد و اگر هر دولتی
مردم کشورش را از غیر قهر خداوند بترساند و
بر احوال مردمش ایجاد وحشت کند .صاحب
عالم آن دولت ها را به وحشتناک ترین مکان
جهن��م جایگزین نماید و فرزن��دان آن ها در
قیامت آتش افروزه آتش جانشان خواهد کرد.
سال ش��وم  2010سال جنایت دولت ها می
باشد و سال  2011سال قیام قیامت خواهان
مس��لمانان جهان خواهد بود بر علیه ظالمان
جهان.
به صاحب عالم پیدا و پنهان سوگند پیروزی
حق بر باطل انجام خواهد شد به کمک و یاری
پروردگار جهانیان انشاا...

جلو رفتم از ش��خصی که از ساختمان خارج
ش��د سوال کردم موضوع از چه قرار است؟ آن
شخص که گویا خودش پلیس بود گفت :برای
دس��تگیری افراد فروشنده «ماری جوانا» می
باشد ناگهان اس��لحه و «پج» او را دیدم و باز
س��وال کردم ببخشید این همه مواد مخدر از
کجا و به وسیله چه کسانی وارد مملکت کانادا
می شود؟ جواب داد من از کجا بدانم.
گفتم :ش��ما که پلیس مخفی این کشور می
باشی ندانی پس کی می داند؟
و باز پرسیدم پس مردمی که آلوده به این مواد
مخدر شده اند تکلیفشان چیست؟
گفت :بروند از دکتر نسخه بگیرند و از دولت که
( )....تحویل بگیرند .پرسیدم عجب! یعنی خود
دولت  ....می باشد؟
ناگهان برگشت و با خشم گفت :زیادی سوال
می کنی مگر در کشور خودت مواد مخدر پیدا
نمی شود؟
گفت :ش��نیده ام بیش��تر مواد مخ��در را در
کشور شما مصرف می کنند چرا نمی روی از
دولتمندان کشورت سوال کنی؟
گفتم:
ما بدین جا نه از پی حشمت و جاه آمده ایم
از بد حادثه کشورمان این جا به پناه آمده ایم
خرم آن روز کزین کشور کوران بروم
راحت جان طلبم وز پی جانان بروم

کالمی نمی یابیم که ژرفای اندوه تان را تسال دهد...
با شما صمیمانه در اندوه
از دست رفتن شهباز مهربان شریکیم
و برای دل بی قرارتان ،آرامش آرزو می کنیم.

خانواده رجنبر

امروز  June 9از اخبار رادیو  Vermontشنیدم
ابرقدرت های توخالی و جنایتکار جهان کشور
ایران را تحریم اقتصادی نظامی کرده اند .چرا؟
زیرا تمامی سران کش��ورهای غرب و شرق و
ش��مال و جنوب خ��ود از مهره ه��ای اصلی
صهیونیسم می باشند و بدانید صهیونیستها
دشمنان اصلی خداوند می باشند.

مونتریال« :ماری جوانا»

یک��ی دیگر از خب��ر های داخلی در ش��هر
مونتریال حمله پلیس ب��ه چند مرکز فروش
«ماری جوانا» بود.
چندی پیش از محل��ه ای در غرب مونتریال
عبور می کردم که دیدم پلیس به ساختمانی
حمله ور ش��ده بود .ماش��ین را پ��ارک کرده،

قی��ام خونین  15خ��رداد را ب��ه تمامی قیام
کنندگان در سراسر جهان مبارک باد! همچنین
ش��هادت حضرت امام علی النق��ی (ع) را به
تمامی شیعیان در سراسر جهان (تبریک برای
آن حضرت) و تسلیت بر ما باد« .از ظلم کردن
بپرهیزید که آن تاریکی روز قیامت است!»
از سخنان گران قدر رسول اکرم (ص)
با خدا باشید تندرست و شاد باشید
از طرف علی اصغر محمدی

و جمعی از مسلمانان و پیروان راه حق
مونتریال 2010 – 06 – 13

E – Mail:
aliasgharmohammadi
@hotmail.com

Tel.: 514-891-7029
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نیازمندیهای

پزشکی خانواده و ساملندان




پیشگیری از بیماری های
مسافرتی و واکسیناسیون
درمان واریس
بیماری های مفصلی،
عضالنی و ناشی از ورزش
پزشکی زیبایی و جراحی های جزئی

 توجه:

کلینیک دکتر معینی به نشانی زیر انتقال یافته است.
Clinique medico-Chirurgical
55 Rue de l’Église, Local 32
Verdun, H4G-3E7
جنب در مترو l’Église

www.clinicmoini.com

arman:toendofFeb2011>P

طراحیوبسایت

WEB DESIGN
WEB
DEVELOPMENT
WEB HOSTING
DOMAIN NAME
REGISTRATION
ONLINE BACKUP
SEARCH ENGINE
OPTIMIZATION

استخدام

بهیکپیتزامیکرباتجربه
برای کاردرناحیه مرکز
شهرمونتریالنیازمندیم.

Tel.: 514-746-9271
آرش باسالنی:ازجون up15

فعالیتشغلی
در خانه
Working from home

بخش پژوهشی و توسعه
کمپانیتجاری«ویرگو»به
چند خانم  17تا  30ساله،
دارای حداقل دیپلم
دبیرستان ،که عالقمند به
اخذ درآمد از طریق کار
در خانه باشند ،نیازمند
است .لطفا به سایت

www.virgotrading.com

رفته ،فرم مخصوص کار را
پر کنید

سرویس اتاوا
رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
رفت :از مرکزشهر مونتریال:
>>  7صبح <<
برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

>>  5بعدازظهر <<

هرطرف 15 :دالر

@abehn082
uottawa.ca
Tel.:(514) 966-4572

&Renovation
Construction
امور ساختمانی
کلیهامورساختمانی

با نازل ترین قیمت
پذیرفتمیشود.
لطفا با آقای گوگوش
تماسبگیرید:

فال قهوه

برایاطالعاتبیشترباآقای
سلیمیمتاسبگیرید:

(514)695-2847

514-952-7400
از15ماه می 2010

به چند کارگر برای کار
در کمپانی حمل و نقل
نیازمندیم.
Tel.: 514-622-8686

678-6451
ازسپتامبرNikpour:

استخـدام
به یک نفر خانم آشپز
نیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

اگر می خواهید

کامپیــوتر خود را
فارسی کنید:
بدوننصببرنامهاضافی
توجه CD :اوریجنیال

ویندوزتان را همراه بیاورید.

(514) 934-3374
ازمی15

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

نوشین:تامی2010پرداخت شد

)(514

استخدام

به یک کارگر ساده برای کار

در رستوران یاس نیازمندیم.
514-483-0303

خدماتکامپیوتر

)(514

MS WORD

یک صندلی در آرایشگاه
پرتردد در مرکز شهر
مونتریال اجاره داده
می شود:

Apr15may01

کامپیوتر خود
را فارسی کنید

UPحبیب از 1می

اجاره صندلی

The Shield of Athena
تلفن اطالعات و نامنویسی
(خامن کریاکی)
(514) 274 8117

و ورق
توسط شادی

استخدام

رستوران عموجمال

ROYA COIFF.

کالس های رایگان
فرانســوی
ویژه مهاجرین
Free French
Courses

قابلتوجهخامنها

استخدام

MOVING COMPANY
به چند
 کارگر ساده،
 راننده حرفه ای و
 کمک راننده
برای کار در
کمپانی حمل و نقل
فورانیازمندیم.
Tel.: 514-892-5433
UPخسرو از  15جون

استخدام

 Pاز1مه تا1اوت

از مارس 15

azfeb01'10

H&H

تکمیلزیرزمین،حمام
و آشپزخانه  لوله کشی،
برقکاری نصب دروپنجره،
پشت بام (شینگل)
کف های چوبی ،دک ،نصب
سرامیک ،نرده دور حیاط،
رنگ و...
(واروژغریبیان)
Tel.: (514) 245-5500

Tel.: 514-731-1443

DATA RECOVERY

514-830-5757

PRO ALCO

به یک منشی زن ،مسلط
به زبان های فرانسوی،
انگلیسی وفارسی برای کار
در مطب دندانپزشکی،
درمرکزشهرنیازمندیم.

عیب یابی و تعمیر  نصب
هرگونه سخت افزار و نرم
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
شبکه رسانیویروس زدایی
و نصب ضدویروس بازگرداندن
مفروضاتازدست رفته:
آموزش هرگونه نرم افزار:
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
وبسایت :شرکت و خصوصی
تبدیل فیلم و عکس های شما
روی  DVDطراحی گرافیک
تنظیم فرم های مالیاتی:
خصوصی و شرکت
بهترینسرویس
بهترینقیمت

شرکتساختمانی

استخدام

خدماتکامپیوتر،
حسابــداری
و گــرافیک



ساختمان

paivand@videotron.ca
Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-313-5656

دکترجانمعینی
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 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

514-963-5959

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

به یک نفر مسلط به امور
کامپیوتریبرایمدیریت
امور اجاره آپارتمان در
مرکز شده نیازمندیم.
Tel.: 514 839 5781
hus2002sein@gmail.com june01-2010UPmrs soudmand

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

متــرجم
رضانوشادجمال

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

514-575-7080

ترجمهرمسی

ترجمـــه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

514-889-8765
Pd:jan'10

مترجم رمسی

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

بفروش می رسد

سالن آرایشگاه و استه تیک
Coiffure & Esthetics

باسابقهطوالنی
در محل پرتردد و پررونق

نزدیکبهمرکزشهرمونتریال

با درآمد عالی

بفروشمیرسد:
لطفا با تلفن:

Tel.: 514-895-4448
تماس بگیرید) .اسماعیل)

حمـلونقل
nikpoorazapr01UP

DELTA MOVING
کلیه امور حمل و نقل

با بهترین سرویس
نازل ترین قیمت
بین شهری
در خدمت هموطنان

Tel.: 514-622-8686
UPحبیب از 1می

مترجمرمسی
آرزو حتویلداری
یکتـا

عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری
 ترجمه کلیه اسناد
ومدارک،
 تنظیم دعوتنامه رسمی و
گواهی امضا ،تکمیل فرم های
مهاجرت و سیتیزن شیپ و
ارائه خدمات مربوط

514-730-7462
514-624-7581

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ایالتی و فدرال
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486

Auto
Glass

نصب و فروش
انواع شیشه ها و آینه

های همه نوع اتومبیل

MOBILE

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

House

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک
(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

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

Keeping FH
متیزکردن محل
کار و منازل

 سرویس نگهداری
از کودکان و سالمندان
درخانه شما  تمیزکردن
منازلمسکونی ،دفاتر
تجاری ،پنجره فرستادن
کودکیار و پرستار به خانه
شما ،بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن
بطورهفتگی

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

آینه شمعدان

سرویس آئینه و دو
عدد شمعدان نقره،
قلم گل نیم برجسته
اعالء اصفهان ،با عیار
 ،84همراه با فاکتور به
فروش میرسد.
آئینه با وزن  1345گرم و
هر عدد شمعدان با وزن
 927گرم:

(514) 481-8596

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

تاج زاده...

>> ادامه از صفحه10 :

نسل پيشين ،نس��ل من است،
که دست خالی بود و از دانستن
هيچ نداشت جز اميد به معدود
فرهيختهای که يا در کس��وت
شاعری بودند و يا اهل قبيلهی
قلم که آن ه��م به صد کنايه و
اش��اره آنچنان با تو از راز مگو،
در لفاف��ه میگفتن��د ک��ه اگر
هوش��ياریات نبود ،جز ياس و
مالل ،تحفهای نداش��ت و امروز
هم ،رخسارهی لرزان ميانسالی
نسل من ،چنان بر يادهای ديروز
چنگ انداختهاس��ت که حتی
جوانی را هم ب��ه ياد نداريم که
گويی ميانس��ال زاده شديم و

حال نمیدانيم اگر به گذش��ته
برگردي��م آي��ا ب��از ه��م همان
مجنونی خواهيم بود که در پی
ليل��ی بود؟ پای روضهی نس��ل
خود ننشس��تهام تا گريه کنم،
آن ه��م وقتی پ��ای گريه لنگ
نامردیهاس��ت ،ام��ا فقط برای
هم��هی آن س��الهای ت��وپ و
گلوله و گل دلام گرفتهاست که
امروز همچون پروانهای هستيم
که پيلگی خويش را به ياد نداريم
آب
و تنها ليسه بر پيالهی خون ِ
خويشمیکشيم.
ام��روز نه تنها نس��ل جديد که

در باور بس��ياری از انقالبيون دو
آتش��هی سابق ،نس��ل انقالب،
رفتن
نسلی اس��ت که در بیراه ِ
انقالب نقش داشتهاست چرا که
به دليل نوع تربيت و آموزههای
سنتی خانوادههای خود ،که بر
ِ
پايهی باوره��ای دينی پدران و
مادران آنها ش��کل میگرفت،
مقصر ش��ناخته میش��ويم در
حالی که همچ��ون گلی بوديم
که باغبان ب��ا فريب ،آب میداد
اما گالب میگرفت .ولی از نگاه
خو ِد اين بهظاهر مقصران ،يعنی
نسل انقالب ،دليل تحققنيافتن
آرمانه��ای انق�لاب ،س��کوت

انقالبيونديروزوعفوطلبانامروز
اس��ت ،که ب��رای خطاهايی که
تماشاگر آن بودند لب نگشودند
(البته اين در حالی است که باور
کنيم آنها خ��ود نقش موثری
در تحققنيافت��ن آرمان انقالب
نداش��تهاند) .از س��وی ديگر به
شهادت تاريخ سیويک سالهی
انق�لاب و حقيقتی ک��ه ديگر
امروز بر کس��ی پوشيده نيست،
با بهثمررسيدن انقالب ،آنان که
چشم بر قدرت داشتند ،آن را به
نفع خود مصادره کرده خاصه که
در همان زمان با شروع جنگی که
بر مردم اين آب و خاک تحميل

گرديد ،خود عاملی برای تثبيت
قدرت اين شيفتگان قدرت شد
تا بدانجا که از انقالبی که زمانی
الگو و مرجع رهايی تمامی مردم
تحت ستم دنيا گرديدهبود امروز،
در اذهان عموم��ی جهان از آن
تصور ديگ��ری ايجاد گرديد و با
افزودن بر خطاهايی که همچنان
تحقق آرزوهای اوليهی انقالب را
به تاخير در آوردهاس��ت ،هر روز
ب��ر خيل ناراضيان خ��ود اضافه
میکنند اما اي��ن قدرتمداران
همچنان در اس��تمرار خطاهای
خود پ��ای میفش��ارند و حتی
قانون اساسی ،اين ميثاق انقالب
را هم ناديدهمیگيرند.


__________
	•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :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
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آموزش سنتور

آموزش دف
و ردیف آوازی

در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

دستگاه ها و
آوازهای ایرانی
آموزش و فروش دف

صابر جلیل زاده

مرتضیبابایی

Tel:(514)485-0739

514-585-6178

azfev01

tilMar'10P

استخدام

آموزش سنتور

AKHAVAN FOOD

سینابطحایی

www.SinaBathaie.com

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

فروش سنتور

پرستارساملندان

514-262-4045
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

514-262-4045
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

اجـاره

آپارتمان برای اجاره
استودیو های بزرگ ،مبله،
با اینترنت ،کابل تلویزیون،
لباسشویی و خشک کن،
آشپزخانه مجهز و....
 مقابل مترو شربروک
 به بهای نازل
اجاره داده می شود.
Tel.: 514 839 5781

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

514-768-9485

Free to Air
TV channels

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

hus2002sein@gmail.com june01-2010UPmrs soudmand

تعمیـرات
ساختمانی

RENOVATION

استخدام

نوسازی آشپزخانه :نصب
کابینت و کانترتاپ ،نقاشی،
حمام ،سرامیک ،کفپوش
چوبی ،رنگ ،تکمیل
زیرزمین و...

به یک پیتزامیکر آشپز
باتجربهنیازمندیم.
داوود
Tel.: 514-560-4534

PIZZA MAKER

جزئی و کلی

از1می

Tel.:514-573-4477
تافوریهP? bobymoradian2011

رستوران
یــاس
باغذاهای
خوشمزه

GENERAL

RENOVATION

Tiles & Cement
Interior finishing
Hardwood flooring,
& kitchen
bathroom

زبی اسداله

514-994-7340

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

پیوند را مشترک
شوید:

UPاز جونutokibeg@yahoo.ca 2010

514-996-9692

GENERAL

RENOVATIONS

Tiles & Cement
Interior finishing
Hardwood flooring,
& kitchen
bathroom

شیرینی
سـرو

بابهترینشیرینیها
برایجشنهایشما
514-487-5172
514-562-6453

زبی اسداله

514-994-7340

اگ��ر اس��رائیل در براب��ر م��ردم غزه
مس��ئولیتی ندارد ،پس آب های هم
م��رز با غ��زه هم ک��ه کاروان کمک
رسانی به آن نزدیک می شدند ،قلمرو
اسرائیلنیست.
ای��ن تناق��ض زمانی روش��ن تر می
شود که س��خنگوی دولت اسرائیل
می گوید”:این کشتی ها منافع ما را
تهدید می کردند و مش��روعیت مان
را ”.باید پرس��ید که آیا مش��روعیت
دولت اس��رائیل بند ناف گوشه گیر
ش��دن مردم غزه اس��ت؟ بر اساس
قوانین بین المللی ،هرگونه مجازات
دسته جمعی یا عمومی ممنوع است.
بر همین اساس تالش های اسرائیل
برای نامش��روع جل��وه دادن کمک
رس��انی به مردم غزه به بهانه تقویت
موضع حماس بی پایه است و نقض
آشکار قوانین بین المللی.
در بخش دیگری از سخنان سخنگوی
دولت اسرائیل آمده است که ما برای
“دفاع از خود” مجبور شدیم کشتی
ه��ا را به تصرف در آوریم و آنها را به
ساحل خاکی هدایت کنیم .پرسش
این اس��ت که اس��رائیل با چه حقی
دست به چنین کاری زده است؟ مگر

For Sale
وسائل خانه

!occasion

بسیاری وسائل خانه
همچون TV-DVD combo
میزناهارخوری،ایرکاندیشن
و بسیاری دیگر با کیفیت
خوب و قیمت مناسب
(در )NDGبفروش میرسد:

Tel.: 514-606-7007
UPاز 15می تا جوالی 2010اخوان

UPاز جونutkoibeg@yahoo.ca 2010

ARIANA
MOVING

استخدام

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

آریانا مووینگ

اسباب کشی

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

استخدام

AKHAVAN
FOOD

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

استخدام

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 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

استخدام

WAITRESS

به یک نفر ویترس
ایرانی باتجربه ،برای کار
رستوران خراسان کباب
نیازمندیم.
514-488-9191
azjan15unpaid

ازدواج

آقای مسن سیتی زن
کانادا ،خواهان ازدواج با
خانمی مقیم ایران

a.damavandiha
@yahoo.com

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بهای باورنکردنی

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

(514) 887-0432
Toronto:

(647) 822-2529

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
اسرائیل و غزه...
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>> ادامه از صفحه29 :
آنها ژاندارم منطقه اند؟
در هر حال س��ه سال است که مردم
غزه در محاصره اند و بایکوت روزگاری
دش��وار را برای ش��ان رقم زده است.
سکوت جامعه جهانی هم نمکی است
بر زخم آنها .این که مدافعان حقوق
بش��ر با حمل کمک ه��ای ضروری
سعی در شکست بایکوت داشته اند
و به همین دلیل هم کشته شده اند،
هم رنج آور اس��ت و هم شوک انگیز.
اکنون فرصتی پیش آمده تا جامعه
جهان��ی به پا خیزد و خواهان اجرای
دقیق حق��وق مردم ش��ود .خواهان
برابری انس��ان ها باشند بی توجه به
رن��گ ،نژاد ،دین ی��ا قومیت .جامعه
جهانی باید رس��ما اع�لام کند که:
لشکرکشی به قصد اشغال سرزمین
دیگری ممنوع است ،مجازات عمومی
ممنوع است.کمک های ضروری به
نیازمندان ،نامش��روع نیست و مورد
هدف ق��رار دادن کاروان کمک های
انسانی سازمان های حقوق بشری هم
مشروع نیست.
بدیهی اس��ت که در شرایط موجود،
کشته شدن بیست نفر و زخمی شدن
بیش از ش��صت نف��ر اروپایی ،دیگر

اسارت یک میلیون و ششصد هزار نفر
بی دفاع و بی گناه فلسطینی نیست
ک��ه در منطقه ای به ن��ام “غزه” در
بنداند .کشتن کسانی که اروپایی اند،
حامی حقوق بشراند و عضو سازمان
های غیردولت��ی ،عمال منافع دولت
اسرائیل را به خطر انداخته است که
هیچ ،حاال در مشروعیت خود نیز باید
به اندیشه بنشیند .حداقل نتیجه ای
که این عملیات پلشت نظامی داشته
این است که اروپایی ها که تا کنون
در برابر بی حقوقی مردم غزه سکوت
اختیار کرده بودند ،خواهان بررس��ی
موضوع از سوی منابع مستقل شوند.
اکنون باید که در کنار موضع گیری
های تقریباً آش��کار سیاست مداران
اروپایی ،منتظر موضع گیری باراک
اوباما بود .آیا آقای باراک اوباما که در
تبلیغات انتخاباتی اش از شعار تغییر
استفاده می کرد ،وظیفه ی تاریخی
خود را در قبال انسانیت و حقوق بشر
انجام م��ی دهد یا به خاطر در خطر
نیفت��ادن رأی دوره ی بعدی ،از کنار
این ماجرا خواهد گذشت .آخر موضع
گیری اوباما به زیان یا نفع اس��رائیل
ب��ه باور من ،مرگ و زندگی آینده ی
سیاسی او خواهد بود.


سالن آرایش

VIVA

2315 GUY
514-937-8293

اجاره آپارمتان

آپارتمان 3خوابه بزرگ،
با  3اتاق خواب بزرگ و
مجزا واقع در بولوار سن
لوران ،نزدیک مترو
دوکاستلنو؛ با اجاره
ماهانه 860 :دالر
Tel.: 514-737-7483
شهبازاز 1می

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

ستـون

RENOVATION
& plastering

painting

514-212-6858
تافوریهP? bobymoradian2011

خدمات

خیاطی
TAILOR
Alteration

کلیهتعمیراتخیاطی
مردانهوزنانه،لباسشب،
کت شلوار و… با نازلترین
قیمتدرمرکزشهر

PARTICIPATE
in ou
r
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آنها بدهید!
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3-5206 DÉCARIE BLVD
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بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند:
در رستوران ،کارگاه ،اداره ،کارخانه،
فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
و ...و...
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 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؟
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•
•

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

کوتاه زیباتر است
برایمابنویسیداما...

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

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
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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®

514-961-2591

کار استاد علی اصغر معصومی

خواننده
بتهــوون

شرکتساختمانی

maryamazdec01free

(آقاعباس)

شادی آفرین
جشن های شما

------

تلفن اطالعات:
514-483-3196

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهان بیایید!

کیمیـا

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<
بالیسانس
RBQ CCQ

با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان
(514) 934-3192
bagherinov-janUPak
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Credit Card Debt? Eliminate it!

Dariush Hozhabr
Zandi, MBA,CSC,
CGA
(candidate)

C

I

DUAL OR
MULTIPLE
CITIZENSHIP

I

believe that most people
carry dual citizenship in
this country or maybe more,
I carry triple citizenship, my
Italian citizenship by descent
from my parents, a citizen of
Canada of course, I am born
and raised in Canada and my
Iranian Citizenship because
my husband is Iranian and in
order for me to travel to Iran,
I was obliged to become an
Iranian National.
In my mind this is great, it
gives me the choice to live
in 3 countries, which ever
I would choose. But at the
same time this can become
more of a disadvantage then
an advantage.
For example, no matter where
I travel I always carry my
Canadian passport with me.
But that is of no use really,
since I am a Citizen of the
other country I am going to I
must abide according to their
laws, and God forbid anything
happen to me during my stay
of that other country, the
Canadian government cannot

d

case, you are protected, the
Canadian government can get
involved if anything were to
happen to you while travelling to that country, again you
must have entered with your
Canadian Passport in order for
the Canadian Government to
intervene.
The Canadian government encourages people to
travel with their Canadian
passports, so it can intervene
should something happen
abroad.

Certain countries
may forbid a person
from travelling with
two passports

I

f you travel to a country that
prohibits dual citizenship
and you have both a Canadian
passport and one from your
other country of citizenship,
your Canadian passport may
be confiscated or you may be
subjected Canadian passport
may be confiscated or you
may be subjected to a fine.
You may be required to enter
and exit a country using the
same passport. If you run into
trouble, Canadian consular
services may try to help, but if
the country considers you one
of its citizens, there is little
Canadian officials can do — I
will mention it again their
interest would be seen as meddling in internal affairs.

Hazards of

dual citizenship

D

ual citizenship can cause
difficulties. Since the
Sept. 11 attacks, the U.S.
has made it more difficult for
certain Canadians to enter

34
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intervene, that would
be like interfering in
Internal Affairs.
If you travel anywhere in the world
and enter a country with
your Canadian passport well in
that
love the feeling of happiness the arrival of Canadian Summer brings.
To me, there’s nothing quite
like a Canadian summer.
No matter where you are in
Canada, the level of energy and positive attitude is
palpable, making it such a
fun season. The energy that
comes with bright blue skies
and the hot sun, the streets are
busy with people, all of Canada just comes out from their
long winter days. People are
busier in the summer, planning
vacations taking care of their
yards, and planting veggies
and pruning their trees, what a
fun season; it brings everything to life, even people.
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America. Canadians
with dual citizenship in Iran,
Iraq, Libya, Sudan and Syria
may come under suspicion
at the border and be fingerprinted.
Canada's Citizenship Act allows people to be citizens of
two or more countries at the
same time. This also means a
person should know the rights
and obligations required of
them when they are in those
countries of citizenship. The
laws of the country where you
are located take priority over
the laws of any other country
where you hold citizenship.
International treaties, though,
may override local laws.
If you run into problems
abroad, you can place a collect
call to the 24-hour Operations
Centre, Consular Affairs Bureau, Foreign Affairs Canada:
(613) 996-8885.
From within Canada dial:
1-800-267-6788
or (613) 996-6788.
Or you can send an email to
sos@international.gc.ca.
Let’s all enjoy our summer,
we need the sun, so try to be
outdoors as much as possible,
we lack the vitamin D the sun
provides during the winter
months, and as a final note, I
will take this opportunity to
wish all the fathers out there,

A Beautiful & Happy
Father’s Day.

Enjoy!
Keep safe, and make sure
laughter is in your everyday
life.
_____________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration Consultant
mariacottone@hotmail.com

redit card debt is a
major problem in
our community.
While not everyone
has a credit card, those
that do
typically carry a balance.
The interest rate on a
credit card balance is usually
between 10-30% APR.
These high interest rates make
it difficult for people to pay
down their debt -- especially
if only making the minimum
payment.
In fact only making the
minimum payments on your
credit cards will mean that a
small balance of $2000 will
take DECADES to pay off!
This is primarily the reason
why it is so difficult to get rid
of credit card debt.
Fortunately, you can get out
of debt.
If you follow a few basic steps
and put a plan in place, you
can work to pay off your debt
sooner, with less interest, and
improve your credit score in
the process.

1. First, list each of your
credit cards. You’ll want to include the outstanding balance,
interest rate, and minimum
payment.
This information can easily
be found on your last monthly
statement.

2. Order the cards on the list
so that the credit card with the
highest interest rate is at the
top, and the lowest is at the
bottom.

3. Total the minimum payments.

4. The total monthly minimum is your absolute lowest
monthly payment, but remember, we want to pay more than
the minimum in order to repay
the debt quickly.
So, take a look at your budget
and see how much extra you
can come up with each month
in addition to the minimum.
Whether it’s an extra $20 a
month or $100, every little bit
helps.

5. As your payments come
due, pay the minimum on each
card except for the one at the
top of your list.
Remember, that one has the
highest interest rate and it

فرانس��ه و ايتاليا مي
 کشور128 توانند به
، کش��ورهاي کانادا،
 لوگزامبورک،استراليا
125 و نيوزيلن��د به
کشور بدون اخذ ويزا
.مسافرتکنند
بلژيکي ها با مسافرت
127 ب��دون ويزا ب��ه
کشور در رده چهارم
.جدول هستند
:اینک نگاه کنید به «اعتبار» ایران

14 ایران در رتبه

فق��ط افغانس��تان پائينت��ر از ايران
12:است

costing you the most
money by maintaining
a balance.
So whatever additional
money you budgeted in
the previous step, apply that to that card.

6. Continue this
process until the first
card is paid off. When
that card is paid off,
continue with the
minimum payments on the
other cards, but now take the
amount you were paying on
the first card in addition to the
minimum payment and apply
it to the second card on your
list.

7. Repeat this process until
all cards are paid off.

Why This Works

To understand why
a relatively simple process
works it’s important to understand how minimum payments
work.
Minimum payments are calculated as a percentage of the
outstanding balance.
That means as your card balance slowly decreases, so does
your minimum payment.
This is why it can take ten
years or more to pay off even
a small balance if you only
make the minimum payment
each month.
With this system, your monthly payment remains constant,
regardless of your balance.
So each month your required
minimum payment may go
down, but you’re ignoring that
and by doing so you apply
more and more money to your
principal as time goes on, thus
accelerating your debt repayment.
Starting with the highest
interest rate ensures you’re
targeting the most costly credit
up-front to minimize the total
amount of interest you pay.

A Few
More Tips
While this payment strategy will help you get out of
debt, you can potentially make
things go even faster with a
few other tips.

First, call your credit card
company and ask about getting your rate lowered.
This won’t always work, but
if you have been on time with

your payments and you have a
decent credit score, they may
be willing to work with you.
It doesn’t hurt to try and it
doesn’t cost anything.
The worst they can do is say
no.

Don’t forget about balance
transfers.
Again, it isn’t always easy
to get credit and the balance
transfer deal may not be the
best, but if you can find a way
to transfer the balance from
a card with a 25% APR to a
card with an 18% APR, that’s
still something. There may be
some special offers on interest rates charged on balance
transfers (3%,4% etc..).
It is very important to take
advantage of these opportunities in order to decrease the
amount of interest you are
paying.
One thing to remember with
balance transfers however is
that you have to make sure not
to use the credit card until the
balance transfer is paid off!
This is simply because if you
have both balance transfers
and purchases on a credit card
all payments made are used
to decrease the amount of the
lower interest debt and not
the purchases. You have to
remember that the credit card
companies’ goal is to charge
you as much interest as possible!

Finally, keep in mind that this
process still takes time. There
is no magic method of paying
off debt, so realize that it will
still take months or even a few
years to become completely
debt-free. But what we're
doing is putting a process in
place to make sure that you
can get out of debt as soon as
possible.
_________________
Dariush Zandi, MBA, CSC,
CGA (candidate)
Business and Investment
Consultant
Darius.Zandi@
Zandconsulting.com

!اعتبار پاسپورت ما

،کشورهاي آمريکا
 و فنالند،دانمارک
بيش��ترين آزادي
ب��راي مس��افرت
بدون داشتن ويزا
..را دارا هستند
شهروندان اين سه
کشور مي توانند
بدون اخذ ويزا به
 کش��ور دنيا130
.مسافرتکنند
 ايرلند،بعد از اين کشورهاي آلمان
و سوئد قرار دارند که شهروندان آنها
129 مي توانند بدون اخ��ذ ويزا به
.کشور مسافرت کنند
، انگلستان،همچنين شهروندان ژاپن

 معادل،اعتبار پاسپورت يک کشور
اعتبار سياس��ت خارجي و توانايي
ديپلماتيک آن کشوراست و نميشود
ب��دون قيد و ش��رط به ش��عارها و
،ادعاهاي��ي ک��ه ص��ورت ميگيرند
.اعتناکرد
،در دني��اي جهان��ي ش��ده ام��روز
محدودي��ت ويزا نق��ش مهمي در
کنترل مسافران و جهانگردان بين
 شرايط اخذ.کش��ورها ايفا مي کند
ويزا بيانگر روابط بين کشورها بوده
و روابط و ش��رايط يک کشور را در
.جامعه بين المللي نشان ميدهد
براساس گزارش منتشر شده شرکت
 سويس: هنلي و همکاران در زوريخ
مش��خص گردي��د که ش��هروندان
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فروشگاهکوهنور

ُب
راسارد
و
الوال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

کیفیت عالی و قیمت مناسب

PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY
Vol. 16, No. 958, juin 15, 2010

گوشتگوسفندتازه،گوساله،مرغ،انواعچایمسالهجات،ترشیجات،
مرباجاتوشیرینیجات،انواعبرنجباسماتی،میوهجاتخشک

 حواله پولی سریع و مطمئن
در افغانستان و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های
ترکی زیبا در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...
انواعکارتتلفن

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

LAVAL
گشایش
شعبه2

)1) 2550 Lapiniere (Brossard
2) 398, boul. Curé-Labelle, Laval

 Mailing Address:

3-5206 DÉCARIE Montreal, QC H3X 2H9

since3
199

www.paivand.ca

فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان
جـلدهای 5 ، 4 ، 3،2 ،1

مبلغ  120دالرچک یا 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
و یا ایمیل زیر تماس بگیرید
514-313-5656 & 514-323-2174

Tel.: 514-996-9692

Fax:514-313-5656
Vancouver: (604) 921-IRAN; R. Mahjouri

Email: Paivand@videotron.ca

Aliko Financiers Services

Tel.: (514) 871-1119

1112 boul Saint-Laurent Montreal, QC, H2Z 1J5

Tel.: (514) 917-9988
Fax: (514) 871-0001

نبش رنه له وک (چایناتاون)

ارزیابی رایگان

_______________

مونتریال ،تورونتو ،ونکوور
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

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

Tel.: 514-683-8686

7روز
هفته

پزشک خانواده (بدون وقت قبلی)
1253 Rue Guy
اورژانس
Tel.: (514) 933- 8383
متخصص
پزشکان
Metro: Guy
ختنه کودکان

www.circumcisionmontreal.com

پارستورز

در خدمت هموطنان سراسر کانادا

Ramier Realty

پروانه زندی

 DELTA MOVINGکلیه امور حمل و نقل
با 18سال سابقه درخشان

Parvaneh ZANDI

دکتر ریموند رضایی

 ارسال ارز به ایران و هر نقطه دنیا
در کوتاه ترین زمان

>>

تهیه وام مسکن

Cell.: (514) 909-4765

ارسالارز

Tel.: (450) 676-9550

تابستان امسال :بنیامین
درمونتریال >> ص35 :

>>

)(Montreal, Toronto, Ottawa, Victoria, Calgary & Vancouver
Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai, H. Harandi, Distribution: Amir, Photo: R. Beladi

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

Tel.: 514-622-8686

&TRAVEL

EPIDEMIO SEARCH INC.:
5850 RUE DE SEIGNE
ST- LEONARD, QUEBEC
HIP 1G8 Canada
FAX: (514) 323-2174

E-mail: epidemiosearch@yahoo.com

FLY ANY TIME,
!ANY WHERE

Vancouver
128, 15th St.
East ave,
N. Van. BC,
V7L 2P9
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

مناینده هما
در آمریکای شمالی

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

Head Office
Montreal:

1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Qc, H3G 1Y7

Tel: 514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

زماسیب

وست آیلند

NDG
صولایران
گاهحم
دوغپ جآبلیموی
حرا

یک و یک

>> West Island:

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

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

پلوپزامرپیال:
خمصوصتهدیگایرانی
متاماتوماتیکرسید

(در سایزهای ،12،10،8و 20کاپ)

شهد رسید

خربزه م

کلیه

م و لوازم
اقال
بادام تلخ

www.akhavanfood.com

پیک نیک

گل سرشور
و

خرمای زاهدی رسید
انواع کباب و جوجه،
منقل ،بادبزن و..

برجن مرغوب .99
رویــال
 10پوندی

9

