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شــریف

_____________________
 g gارسال ارز به ایران و برعکس
 g gتبدیلارزهایمعتبر
____________________

گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

___________

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

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

Cote vertu, Bus 121 E

ارز

I.C.P. Inc.

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

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

www.ic-pacific.com
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تابستان
کوتاه
مونتریال

سپاه تا كجـا به
پیش میراند؟

FIFA

!FEVER

سالم بر «مسی»!

فینال جام جهانی:
آرژانتین در مصاف برزیل!
شما چه می کنید؟!
تب داغ جام جهانی
شهر را  -و دنیا را-
در شوری غریب
فرو برده است...

را قدر
بدانید،
 ص13:
بخصوص
شبهای
نداآقاسلطان،مسبلغالب،مسبلمقلوب؟!
داغ و پرشور
شهر را!

ختریبخانهبهاییان
در مشال ایران

 ص31:

جنگ ایران

 ص27:

انگشت
بر ماشه

تیرگان و آرش کمانگیر،
استورهای از خرد و عشق

 ص3 :

ص22 :

G20...

پیش از آنکه دیر
شود ،باید...

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

دو قیام 18تیر

درگیری شدید بین تظاهرکنندگان
و پلیس در تورنتو
 ص6 :

رضا زرین

 ص13:

حکم اعدام برای دو عامل قتل در بازداشتگاه کهریزک
عدالتخانه...
حسین باقرزاده

کبک/کانادا:

امیرسام:
امالک21 >>...

>> 5:

دکترانصاری

ع.ا .شادپور

>> 9:

در کشکول

سیروس
یحیی آبادی
>>4

پیر...

پزشکی26 >> ...

>> 28

صرافی  5ستاره

افتتاح >> دارالترجمه رمسی یکتا

به مدیریت آرزو تحویلداری یکتا ،مترجم رسمی
در مرکز ش�هر مونترال (روبروی دانشگاه مک گیل) را به
اطالع متقاضیان محترم می رساند( .ص)32 :

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

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

Cell: (514)827-6364
www.sutton.com

 با  ۱۰سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها

جنب دانشگاه کنکوردیا :Guy

514-844-4492

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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____________________

3363 Cavendish

(514)487-0800

 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.

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

Tel.: 514-485-4744

دکتر شریف نائینی:

خدمات ارزی

Mobile: 514.567.3169

سالنآرایشفریبا
•6170 Sherbrooke W.

جراح دندانپزشک

Montreal, Qc., H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

!FLYANY TIME,ANY WHERE

Tel.: 514-620-5551
NDG:

fhemmatiyan@sutton.com

1155 Rene Levesque w. #2500

انتقـال ارز

مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

West Island:
•15760
boul Pierrefonds

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

Pointe-claire, Qc, H9R 4S2

صرافیخضر

مونتریال ،تورنتو ،ونکوور

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروز همتیان

6600 Trans-Canada, Suite 750

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

درخدمت هموطنان سراسرکانادا

در مونتریال و South shore

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

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

با 18سال سابقه درخشان

زماسیب

مشاور امالک و مستغالت

با 18سال سابقه کاری در کانادا

7روز هفته

www.amirsam.ca
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:مشاور امالک
مسکونیوجتاری

رستورانشومینهپرس

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

207-9000
ژاله حافظی
GREAT LOCATION
Split-level (Detached)
Pierrefonds-Roxboro
Lot Area: 7,500 sqft
Year Built: 1963
VERY BRIGHT SPLIT LEVEL.
. NEXT TO PARK SCHOOL,
FINISHED BASEMENT, CLOSE
TO ALL SERVICES, BUS,
TRAIN AND MALL
was $269,000

reduced: $262,000

1389  تیر10  960  شماره 16 سال

www.paivand.ca

Plaza

Cote des
Neiges
انواع اغذیه
و کباب های خوشمزه

طبقه پارکینگ رایگان3

...ساندویچ کباب و

با کیفیت عایل

طبخ درحضور شما

%10

2 bed rooms condo
5023 Boul. des Sources,
open concept extremely clean and bright

2 bed rooms condo with extra room for

ختفیف

storage inside the apartment location two
minutes to train, mall, super c.

&

other shops, restaurants, carport space,
fire place in the living room.

&

کباب ترکی

good size private balcony

2 carports

2006 Condo Saint-Michel

Cirque du Soleil neighbourhood.
concrete building with 1,234 sq.ft.
living space. 1 indoor parking.
outside terrace for exclusive usage
in the common terrace playground.
Exercise room, storage in the garage.
Immediate occupancy. Just a few
bus-stops from Métro St-Michel.
(close to Hwy 40) was: $218,000

reduced: $207,000

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

$176,500

____________
Jaleh Hafezi

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

ختفیف ویژه برای دانشجویان

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

CDN
bus 165

Tel.: 514-564-9790

%
0

وام بـا
نرخ بهره

Financing
for certain cars only

)بیاورید
ن راهمراه

(کوپ

ب طبع
با شکل
ئقه م
ذا سندان
پ

2

3

www.paivand.ca
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ایران در مصاف جهان...
بهرام حسینزاده
اخبار منتشر شده در مطبوعات
غ�رب ،حاک�ی از آنس�ت ک�ه
حملهای بزرگ و قریبالوقوع به
کشورمان در حال تدارک است.
مراح��ل آغازی��ن ای��ن ت��دارک
مدتهاست که به سر آمده و نوبت
به چینش مهرهها برای آغاز جنگ
رسیده است .انگشت و ماشه به هم
نزدیک می شوند.
حاکمی��ت ایران با چالش��ی بزرگ
روبروس��ت ،هم در درون خود ،هم
در درون کش��ور و ه��م در عرص��ۀ
نالمللی.
بی 
عقل سلیم حکم میکند که پیش
از آغ��از هر مب��ارزهای باید برخی از
دشمنان را ،حتی شده بطور موقت،
از ابراز دشمنی منصرف کرد؛ دایره
متحدین را گسترش داد و محدودۀ
دشمنان را کوچکتر نمود.
اما جمهوری اسالمی گویی کاری به
عقل سلیم ندارد.
بدون در نظر گرفتن جهان بیرونی،
س��رش بکار خودش است و انگار نه

در تعیین سرنوشت
مردم است که باید
صرفاً از طرف خود
ایرانیان صورت پذیرد».
جهان نیز در برابر ما این
پرسشها را نهاد ،که:
«امور داخلی تا هنگامی
داخل��ی هس��تند که
محدود ب��ه حوزههای
"داخلی" باقی بمانند،
اما امروزه ش��ما مردم
مس��بب بوجود
ایران،
ِ
آمدن رژیمی هس��تید
پیش از آنکه دیر شود
ِ
که با تسلیح خویش به
باید...
س�لاح اتمی ،تنها شما را مورد
تهدید و سرکوب قرار نمیدهد،
بلکه با بدست گرفتن این سالح،
انگار که جهان��ی هم وجود دارد که
تابع خواستهای او نیست ،جهانی او متعرض به جهان خواهد بود.
که خواس��ت و ارادهای توانمند دارد او مناف��ع ما را هم مورد تعرض قرار
و در تعارض با حاکمیت جمهوری داده است.
او امنی��ت بینالمللی را به مخاطره
اسالمی قرار گرفتهاست.
فراوان و بارها جهانیان را مورد خطاب میاندازد.
قرار دادیم و فریاد زدهشد که« :امر آی�ا خودتان میتوانی�د غول از
ِ
داخلی کشور ،صرفا به عهدۀ بطری رها ساختهتان را دوباره به
سیاست
ِ
نیروهای داخلیس��ت ،از دخالت در درون آن بازگردانید؟
امور داخلیمان خ��ودداری نمایید .از آن گذش��ته ،شاید "دموکراسی"
حمله به جمهوری اسالمی ،دخالت را بتوان امری داخلی برش��مرد ،اما

انگشت
بر ماشه

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½

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

نقض خش��ن "حقوق بشر" هم آیا
امریس��ت داخلی و محدود به یک
کشور؟
خشندولتتاندرکشورهای
دخالت
ِ
همسایه و بس��یاری از نقاط زمین،
انس��ان
را که به قیمت جان هزاران
ِ
غیرایرانی تمام میشود را چه کسی
مسئول است؟
در بهترین حالت ،شما مجازید که از
حق خودتان بگذرید ،اما نمیتوانید از
ما هم همین توقع را داشته باشید که
در برابر تعرضات حاکمیت اسالمی،
کرنش کرده و از حق خودمان دفاع
نکنیم ،یا مهارش کنید؛ یا مهارش
میکنیم! »
ما بدون تعمق درین پرس��شها و
درگیر کردن واقعی خودمان با آنها،
عمال ب��ا پیریزی "جنبش س��بز"
خواس��تیم که به جهان بگوییم ،ما
خودمان موض��وع را "جمع و جور"
میکنیم .با رفتاری بسیار متمدنانه
و در خ��ور زمانهم��ان و ب��ا زبان��ی
مالی��م ،بصورتی مل��ی و میلیونی،
ب��ا حاکمیت به س��خن درآمدیم و
خواستهای برحقمان را (حتی در
همان چارچوبههای قانون اساس��ی
خودش) بر خیابانهای مسالمت بر

زب��ان راندی��م .اما
پاسخ ،سرکوب بود و
گلوله و کشتار ،زندان بود و شکنجه
و تجاوز.
و جهان میدید این نبرد نابرابر
می�ان نداه�ا و س�هرابها ،و
آدمخوران والیت فقیه را .سالی را
دست نگهداشت تا شاید این جنبش
سبز بتواند بدون خون و خونریزی،
به مهار حاکمیت بپردازد ،چنان که
هم م��ردم ایران بتوانن��د به حقوق
خودشان دست یابند و هم جهانیان
آسودهخاطر از تهدیدهای جمهوری
اسالمی ،س��ر بر بالین بگذارند؛ اما
نشد.
قطعنامۀ اخیر شورای امنیت ،شاید
آخرین قطعنامهای ازین دس��ت در
محکومیت جمهوری اسالمی باشد.
گوی��ی فرصت��ی هم که ب��ا حضور
"جنبش سبز" بدست آمده بود ،دارد
از دست میرود ،تهدیدات جمهوری
اسالمی و بیتابی جهان ،هر دو اوج
میگیرند.
جنبش سبز که گویی سالی ،حائلی

ب��ود در
میان جهان
و حمل��ه ب��ه
حاکمیت اس�لامی ،دیگر از سطح
خیابانها برچیده شد ،انگار تعمدی
در کار است که همان خیابانها را به
زیر چکمه نظامیان ناتو و همپیمانان
شرقیاشبگسترد.
رجزخوانیهای سرداران سپاه،
در حین نظارۀ ورود ناوگانهای
تا به دن�دان مس�لح آمریکا به
خلیج ف�ارس ،از خندهدار بودن
گذشته و تهوعآور گشتهاست،
با سرنوشت مردمان قمار کردن
را "سیاست" نام نهادهاند!
وقتی که نش��ریۀ مهم "فوربس" در
تاریخ بیست و چهارم جوئن همین
امس��ال یعنی چه��ار روز پیش در
مقالهای با عنوان «چگونه تغییر رژیم
در ایران دنیا را متحول خواهد کرد»
{>> ادامه در صفحه}30 :

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

Dollard-Des Ormeaux
$279,000

_________________
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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ایرانوآمریکا...
نگرانی شدید اوباما و ملک
عبداهلل از ایران
ملک عبدالله پادشاه عربستان،
روز گذشته ،سهشنبه در حالی
که در کاخ سفید مهمان باراک
اوباما بود درباره برنامه هستهای
ایران ابراز نگرانی شدید کرد.
باراک اوبام��ا رئیس جمهوری
ایاالت متح��ده آمریکا و ملک
عبداللهپادشاهعربستانسعودی
دراین دی��دار «حمایت قوی»
خود را از تالشهای بینالمللی
برای محدود کردن برنامههای
هستهای ایران ابراز کردند.
به گزارش رویترز  ،نگرانی این دو
رهبر در حالی مطرح میشود که
غرب معتقد است در برنامههای
هس��تهای ایران نوع��ی «پنهان
کاری» وجود دارد.
اوبام��ا و پادش��اه عربس��تان در
ای��ن دی��دار همچنی��ن درباره
گفتوگوهای صل��ح خاورمیانه
و ش��رایط ام��روز افعانس��تان و
پاکس��تان به مذاکره پراختند و
راههای مقابله با گروههای افراطی
را بررسی کردند.
کاخ س��فید در بیانی��های اعالم
کرده اس��ت هر دو رهبر درباره
مسئله اتمی ایران بر تالشهای
گ��روه « »٥+١تاکی��د کردند و
از ایران خواس��تند تا به تعهدات
بینالمللیاش در شورای امنیت
س��ازمان ملل متح��د و آژانس
بینالملل��ی ان��رژی اتمی عمل
کند.
همچنین در این دی��دار هر دو
رهبر ابراز امی��دواری کردهاند تا
در نتیجه گفتوگوهای مستقیم
میان اعراب فلسطینی و اسرائیل

هر دو در کنار یکدیگر و در صلح
و آرامش زندگی کنند.
عربستان یکی از سه غول بزرگ
نفتی در منطقه خاورمیانه است
که به گفته کاخ سفید از برنامه
اتمی ایران بسیار نگران است.
در حالی که هنوز مقامهای ایرانی
درباره این گفتو گو واکنش��ی
نشان نداده اند ،خبرگزاری نیمه
رس��می فارس گفتههای ملک
عبدالله را «اظهاراتی گستاخانه
علیه ايران» دانس��ته و به نقل از
روزنامه فرانس��وی فیگارو آورده،
ملك عبدالله از ايران و اس��رائيل
به عنوان دشمنان عربستان یاد
کرده است.
پادشاه عربس��تان گفته است«:
دو كش��ور در جهان هستند كه
شایس��تگی و لیاقت موجودیت
را ندارند؛ یكی ای��ران و دیگری
اسرائیل».
به گفته ف��ارس او این اظهارات
را در جری��ان دیدار اخیر خود با
«اروه مورن» وزیر دفاع فرانسه در
جده مطرح کرده است.
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با گذش��ت دو ماه
ازآغاز نشت نفت خام در آبهای خلیج
مکزیک  ،کارشناسان بین المللی
هنوزموفق به مهار فوران نفت نشده
ان��د .این ریزش نف��ت خام به آب
دریا روز بیست و دوم آوریل زمانی
آغاز ش��د که یک سکوی عظیم
استخراج و صدور نفت متعلق به
"بریتیش پترولی��وم" در آبهای
خلیج مکزیک درهم شکست و
در قعر دریا فرو رفت  .با نزدیک
ش��دن فرش نفت خام به آبهای
ساحلی آمریکا دولت واشنگتن
اعالم داشت این رویداد به یک
فاجعه بیسابقه زیست محیطی
انجامیده است.
بر اساس برخی برآوردها روزانه
حدود پنج هزار بشکه نفت وارد
آبها بین الملل��ی میان خلیج
مکزی��ک و ایال��ت "لوئیزیان
" آمریکا می گ��ردد .اکنون
دولت ایران می گوید آماده
است در مهار منبع اشاعه
نفت به دریا با دولت آمریکا
کمک کند!

انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی
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ایران:درراهآزادی...

مش��روطه در زمینه دادگس��تری و
«عدالتخانه» نابود شد .شکل ظاهری
دادگستری و «کاخ»ها و نمادهای آن
البته بر جا ب��ود ،ولی محتوای آن به
کلی دگرگون ش��د و ماهیت خود را
از دست داد.

دادگستری
به بلبشوی
دادگاهه��ای ش��رع دوره
قاجار و سلطه فسادآلود
است .کاربرد وسیع مجازاتهای خشن و
حاکم��ان ش��رع ک��ه از
طریق قضاوت به جان و جمهوری اسالمی البته به ظاهر استقالل ضد انسانی ،از شالق و بریدن دست و پا و
مال مردمان دس��ت دراز قوای سهگانه را پذیرفته بود و از «استقالل» قصاص عضو گرفته تا سنگسار و اعدام به
میکردن��د خاتم��ه داد دادگستری در برابر دو قوه مجریه و مقننه شیوههای مختلف ،خود یکی از برآمدهای
و نظ��م نوین��ی را در امر س��خن میگفت .ولی با نه��ادن کنترل سلطه روحانیت بر نظام قضایی بوده است.
قضاوت ایجاد کرد .گرچه نهاد دادگستری قوه قضاییه به دست روحانیت وابسته به ولی به خصوص بسیاری از احکام شالق
نیز در دورههای استبداد دو سلسله قاجار قدرت حاکم ،عمال این استقالل معنایی که غالبا تحت عنوان مجازاتهای تعزیری
و پهل��وی از اعمال نفوذ حکومت در امان جز پی��روی از امیال و تمنیات حاکمیت ص��ورت میگیرند بدون این که در قانون
نبود و استقالل آن خدشه دار میشد ،ولی نداشت .دادگستری به صورت زائدهای از مشخص شده باشد از سوی حاکم شرعان
ماهیت این نهاد تغییر نکرد .عالوه بر این ،حوزه علمیه و سلس��له مراتب روحانیت ص��ادر و اجرا میش��وند .در نظام قضایی
دادگستری تا آن حد در دوران محمدرضا در آمد و با کنترل مس��تقیم این نهاد از جمهوری اسالمی ،قاضیان اجازه یافتهاند
در مواردی که قانون ساکت است بر
شاه از خود استقالل نسبی
اساس استنباط خود از مبانی شرعی
نشان میداد که حکومت
 با استقرار جمهوری اسالمی ،نهاد
قض��اوت و حک��م کنن��د ،و به این
نمیتوانس��ت س��رکوب
مخالفان سیاسی خود را دادگستری بیش از هر نهاد دیگری صدمه دید و به ترتیب راه هرگونه سوء استفاده برای
از طریق دادگاههای عادی زائده قدرت حاکم تبدیل شد .نظام قضایی موجود قاضی باز گذاشته شده است .برای
مثال ،در طول س��ه دهه گذش��ته،
دادگس��تری دنبال کند و در جمهوری اسالمی نه عامل کاهش خشونت و
افراد بسیاری به اتهام ارتداد محاکمه
برای ای��ن کار به ناچار از جرم در ایران که خود وسیله افزایش آن است...
و اعدام شدند بدون این که ارتداد در
دادگاههای نظامی که جدا
قوانین جمهوری اسالمی به عنوان
از نظام دادگستری عمل
س��وی ولی فقیه و قدرت بی قید و شرط جرم شناخته شده باشد (در سالهای اخیر
میکردند بهره میگرفت.
مسئوالن آن (و نهایتا ولی فقیه) در عزل برای گنجاندن این جرم در قانون مجازات
باپیروزیانقالب سال ۵۷و سلطهروحانیت و نصب قاضیان ،کمترین استقالل عملی اسالمی بحثهایی صورت گرفت) .وقتی
بر همه شئون کشور ،دادگستری بیش از برای آنان باقی نگذاش��ته است .قاضیان یک قاضی بتواند کسی را به خاطر جرمی
هر نهاد دیگری دس��تخوش تغییر شد و در ای��ن نهاد به همان س��ادگی که نصب تعریف ناش��ده به مرگ محکوم کند ،به
ماهیت آن دگرگون گردید .حاکمیت ،امر میشوند میتوانند عزل شوند و از این رو وضوح راه برای هر گونه سوء استفاده دیگر
قضا را مختص روحانیان میدانس��ت و با برای حفظ موقعی��ت خود همواره باید از نیز باز خواهد بود.
تصفی��ه عمیقی که در این نهاد انجام داد منویات رییس��ان خود و به خصوص ولی
قاضیان حرفهای و مجرب را یک س��ره از فقیه پیروی کنند  -و هر چه این تبعیت مورد دیگر ،اس��تناد ب��ه «علم» قاضی به
کار برکنار کرد و جای آنان را به روحانیانی بیش��تر ،ش��انس آنان برای ارتقای مقام عنوان یکی از راههای ثبوت جرم است .در
داد که کمترین آش��نایی ب��ا نظام مدرن افزونتر .عالوه بر این ،با «شرعی» کردن دادگستری مدرن ،تنها بر اساس شواهد
دادگستری نداش��تند .روحانیت در واقع دادگستری ،س��از و کارهایی در این نهاد و مدارک متقن و خدش��هناپذیر میتوان
شکست خود در انقالب مشروطه را جبران راه یافته اس��ت که عمال دادگستری را به کس��ی را مجرم ش��ناخت و او را محکوم
میکرد و به تالفی هزینه سنگینی که به یک آنارشیسم و بلبشو قضایی مبتال کرده کرد .اگر جز این باشد ،جای هرگونه سوء
دلیل از دس��ت دادن امتیازات خویش در اس��ت .دو مورد مشخص از این موضوع را استفاده مقامات قضایی و پلیس از قدرت
خ��ود برای ایراد اتهام و مجرم ش��ناختن
امر قضا متحمل شده بود از مدرنیته انتقام میتوان در این جا نام برد:
شهروندان باز خواهد ماند.
میگرف��ت .نظام قضایی
عنوان
ب��ه
دادگس��تری
از
که
این
یک��ی
ایران به ناگهان  ۷۰سال
{>> ادامه در صفحه}8 :
به عقب رف��ت و تمامی وسیلهای برای تحقق و اجرای احکام شرع
دس��تآوردهای دوران حتا به صورت فراقانونی اس��تفاده ش��ده

«عدالتخانه»ای که
خود ستمبار است

درسینه ی صبور ِ ما،
سی سال غم نشست

حسین باقرزاده

ویدا فرهودی

این بار ،عاشقانه به پا خیز و سبز باش
آتش به جانِ تازه ،برانگیز و سبز باش
بگذار این بهار به نامِ تو گل کند
بگذر زرنجِ اینهمه پائیز و سبز باش
آن آینه ،سالمِ سپیدِ ترا شنید
با آب ها دوباره در آمیز و سبز باش
نور تو از میان دل ما عبور کرد
ای شور نوشکفته! دل انگیز و سبز باش
درامتداد اینهمه شمشادهای شاد
با عطر آب وعاطفه ،لبریز و سبز باش
دست کدام پست ،ترا زخم می زند؟
بیداد این زمانه ،فروریز و سبز باش
جنگل ،ترا در آینه ها سبز دیده است
باهرتبر  -هر آینه – بستیز و سبز باش
آواز تو زمین و زمان را زالل کرد
بازردیِ زمانه ،در آویز و سبز باش
گیالنِ من ترانه سرایِ سپیدِتوست
خندان بخوان! چکامه ی تبریز و سبز باش
دریاد این درخت ،صدایت معطرست
این عطر را به شاخه ،بیاویز و سبز باش
بگذار!  -با طراوتِ یک عشقِ سر بلند-
گلدان الله را به سرِ میز و سبز باش
در سینه ی صبورِ ما ،سی سال غم نشست
با شادی شکفته ،به پا خیز و سبز باش
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جمهوری اسالمی ایران نهادهای متعددی
را در جامعه ایران دگرگون کرد .روحانیت
و اسالم فقاهتی تمامی ارگانهای سیاسی،
اجتماع��ی و مدن��ی را در اختیار گرفت.
دانش��گاها دچار انقالب فرهنگی ش��دند
و به ص��ورت زایدههایی از حوزهها علمیه
درآمدند و استقالل علمی خود را از دست
دادند .هنر و ادبیات ،بعضا غیر اس�لامی
شناخته شد و به محاق تعطیل فرو رفت و
آن چه که ماند در خدمت تبلیغ فرهنگ و
ایدئولوژی اسالمی حکومت درآمد .مجلس
شورای ملی وظیفه لباس قانون پوشاندن به
احکام شرع را پیدا کرد و در یک نامگذاری
احمقان��ه به مجلس ش��ورای اس�لامی
تغییر یافت[ .]۱مشابه این تغییرات همه
ارگانهای دولتی و مردمی را در بر گرفت
و حتا نهادهای مدنی از قبیل انجمنها و
کانونها و اتحادیههای مردمی نیز یا باید
رنگ «اس�لامی» به خود میگرفتند و یا
تعطیل میشدند .ولی بدون تردید نهادی
که بیش از هر ارگان و تش��کیالت دولتی
یا مدنی دس��تخوش تحول شد و تغییر
ماهیت یافت قوه قضاییه ایران بوده است.
نهاددادگسترییکیازدستآوردهایبزرگ
انقالب مشروطیت بود .انقالب مشروطیت
با خواس��ت «عدالتخانه» ش��روع شد و
طبیعی بود که دادگستری مدرن نیز یکی
از بزرگترین دستآوردهای آن باشد .ایجاد

به بهانه «هفته قوه قضاییه» و «خود
گویی و خود خندی»های مقامات
جمهوری اسالمی در باره «استقالل»
قوه قضاییه و «دادگستری» آن.

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

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

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)
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6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

G20...

درگریی شدید بنی تظاهرکنندگان و
پلیس در تورنتو

در مجموع حدود  900نفر در جریان
خشونت های روز شنبه و یکشنبه
 26و  27جون ،در تورنتو بازداشت
شدند.
تورنتو از روز ش��نبه و آغاز اجالس
رهب��ران گروه  20صحن��ه برخورد
پلیس با معترضان است.
به گزارش رس��انه ه��ای کانادایی،
معترضان س��یاه پوش که در جمع
دهها ه��زار تظاهرکننده ش��رکت
داش��تند ،خودروهای پلی��س را به
آتش کشیده ،پنجره ها را با چوبهای
بیس بال و چکش شکستند.
پلیس کانادا گفته است که با باتوم خشونتها درست چندین خیابان آن این رسانه ها همچنین گزارش دادند
و تجهیزات ضد شورش موفق شده طرف تر از مکانی ک��ه باراک اوباما که شنبه شب ،پلیس اتوبوس حامل
ت��ا اجازه نده��د این معترض��ان از رییس جمهور آمریکا و دیگر رهبران خبرنگاران و عکاس��انی که قرار بود
حصار امنیتی عب��ور کرده و خود را جهان گرد آمده و مذاکره می کردند ،در هت��ل محل مجلس ش��ام گروه
 20حاضر شوند را به دلیل نگرانی از
به ساختمان محل برگزاری اجالس اتفاق افتاد.
"وی توئس" وزی��ر ایمنی عمومی ناامن بودن ،بازگرداند.
برسانند.
برخی از تظاهرکنندگان بطریهای کان��ادا در بیانیه ای گفت تصاویری تظاهرکنندگان رسانه ها را تشویق
خالی را به سوی پلیس پرتاب کرده که از تظاهرات نشان داده شدند واقعا می کردند تا از آنان فیلمبرداری کنند
و سرود ملی کانادا را می خواندند که
مردم کانادا را شوکه کرد!
بودند.
دیوی��د میلی��ر ش��هردار تورنتو به وی اف��زود ما همه تدابیری ضروری پلی��س پس از مدت کمی آنان را از
تلویزیون س��ی پی  24کانادا گفت را به منظور اطمینان حاصل کردن سرود خواندن باز داشت.
"این تورنتوی همیشگی ما نیست از امنیت م��ردم کان��ادا ،هیات ها ،پلیس کانادا  19هزار نیروی جدید
و واکنش من به این اقدامات خشم رسانه ها و توریستهای بین المللی به را از سراس��ر آن کشور به تورنتو فرا
خوانده است.
کار می بریم.
است"!
وی افزود همه شهروندان تورنتو باید دیمیتریسوداسسخنگویاستفان بانی این تظاهرات گسترده اتحادیه
هارپر نخست وزیر کانادا گفت آزادی کارگ��ران کانادا بود و باوجود ریزش
از این رویداد غضبناک باشند.
گروهیازتظاهرکنندگانباکالههای بیان اصل اولیه دمکراس��ی ما است باران ش��دید ،هزاران تظاهرکننده
س��یاهی که فق��ط چش��مان آنان ولی خشونتهایی که امروز رخ دادند به این درخواست اتحادیه کارگری
مشخص بود پنجره های فروشگاهها ب��ه هیچ عنوان نش��ان دهنده رویه پاسخ مثبت دادند.
پلیس دور محل برگزاری نشس��ت
در چندین خیابان ،از جمله خیابانی زندگی کانادایی نیستند.
یک دیوار از ف��والد و بتن
که اداره پلیس در آن واقع
کشیده است.
ش��ده اس��ت را شکسته و
به مس��یر حرکت خود به >> اجالس گروه  ۲۰تورنتو را به اجالس سال آتی گروه 20
در فرانسه برگزار می شود.
سمت
مرکز ش��هر تورنتو دژ امنیتی تبدیل کرد
آمری��کا ،اتحادی��ه اروپ��ا،
ادامه دادند.
معترضی��ن خش��مگین تدابیر امنیتی در تورنتو
فرانس��ه ،انگلیس ،آلمان،
حداق��ل چهار خ��ودروی • هزینه عملیات امنیتی :حدود یک میلیارد دالر ایتالیا ،چین ،ژاپن ،روسیه،
پلی��س در س��ه منطق��ه • هزینه احداث دیوار امنیتی ۵/۵ :میلیون دالر عربستانسعودی
اندونزی ،اس��ترالیا ،ترکیه،
گوناگون در شهر را به آتش • طول دیوار امنیتی :حدود  ۶کیلومتر
برزی��ل ،آرژانتی��ن ،کانادا،
کشیدند.
• محدودیت تردد برای شهروندان
هند ،کره جنوبی ،آفریقای
یکی
تلویزیونی
های
شبکه
• تعداد افسران پلیس ۱۲ :هزار نفر
جنوب��ی و مکزیک اعضای
نشان
را
تظاهرکنندگان
از
• پلیس خصوصی ۱۱۰۰:نفر
گروه  20هستند.
کوکتل
ی��ک
ک��ه
دادن��د
• افزایش دوربین های مدار بسته
مولوتوف به درون خودروی •خریداری سالح های صوتی و ماشین آبپاش
پلیس می انداخت.

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

رضانـژاد

>>

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

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

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

بزرگرتین سكه طالی جهان حراج شد ایـــران :آمـــار طالق به یک مورد از
آن رابط��ه مس��تقیمی با
بر اس��اس اطالعیه
 ۲۸جون ۲۰۱۰
هر  3ازدواج افزایش یافت
افزای��ش قیمت طال در
بزرگترین سكه طالی جهان با قیمت حراجی دوروتوم
 4میلیون دالر در حراجی اتریش به
فروش رسید.
بزرگترین سكه طالی جهان كه به
ش��كل برگ درخت افرا بوده ،وزنی
معادل  100كیلو گرم داشته و قطر
آن نیز  21اینچ بوده است ،به قیمت
 4میلیون دالر در حراجی دوروتوم
اتریش چكش خورد.

اتریش ك��ه در
وب س��ایت
رس��می آن
منتشر شده بود،
اگرچ��ه قیم��ت
ابتدایی این س��كه
كمت��ر از مبلغ كنونی
اعالم شده بود ،اما ارزش فعلی

بازارهای جهانی داشت.
این سكه كه ارزشی یك
میلی��ون دالری( دالر
كان��ادا) دارد در س��ال
 2007می�لادی ضرب
شده و روی آن تصویری از
ملكه الیزابت نقش بسته است

كیه��ان  -با توجه به آم��ار طالق و
ازدواج در ایران ،از هر  3مورد ازدواج
در كش��ور ی��ك م��ورد آن منجر به
جدایی و طالق می شود.
معاون س��ازمان ملی جوانان كشور
دوشنبه در مراسم افتتاحیه «شبكه
فعاالن ازدواج» (شفا) در آذربایجان

شرقی و در تبریز با اعالم مطلب فوق
افزود :در سال  87حدود  110هزار و
 510نفر طالق گرفتند كه این رقم
در سال گذشته به  125هزار و 747
طالق رسید.
محمد صادق اكبری رقم دقیق طالق
را  13/8درصد اعالم كرد و افزود :در

سال  88در كل كش��ور  890هزار
ازدواج صورت گرفته كه سال قبل از
آن  880هزار ازدواج بود.
وی گف��ت :میزان ط�لاق در تهران
سال گذشته  25درصد بوده است.
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آژانس مسافرتی

کانادا ...
توافقگروه ۲۰برسرجدولزمانیکاهشکسربودجه
رهب��ران گروه  ۲۰در کانادا بر س��ر
کاهش کس��ر بودجه دولتی تا سال
 ۲۰۱۳توافق کردند.
اس��تفن هارپر ،نخست وزیر کانادا و
میزبان این نشست گفت کشورهای
عضو این گروه باید طی س��ه سال
آینده کس��ر بودجه خود را به نصف
کاهش دهند.
به گفته خبرنگاران کشورهای اصلی
عضو گ��روه بیس��ت از قبل چنین
تصمیمی اتخاذ کرده بودند.
آقای هارپر گفت طرح اخذ مالیات
جهانی از بانک ها کنار گذاش��ته
ش��د و تصمیم گیری در این زمینه
به هر کشوری بطور مستقل واگذار
می شود.
نخس��ت وزیر کانادا گفت کشورها
به تناس��ب اقتصاد خود باید بدهی
هایش��ان را دستکم تثبیت کنند و

یا تا س��ال  ۲۰۱۶وارد روند کاهش
شوند.
وی اف��زود هم��ه رهب��ران متوجه
هس��تند که ثبات مال��ی به خودی
خود هدف نیست و در کوتاه مدت
همچنان باید مح��رک هایی ارائه و
بنیانی برای "رشدی پایا و متوازن"
ایجاد کرد.
گروه  ۲۰همچنین متعهد ش��د تا
هنگام برگزاری نشست بعدی سران
به توافقی بر سطح جدید حداقل های
سرمایه بانکی دست یابد.
این نشست در نوامبر آینده در
سئول برگزار می شود.
به گفت��ه اس��تفانی فلن��درز دبیر
اقتصادی بی بی س��ی ت��ا اجالس
نوامبر ارقام دقیق حداقل س��رمایه
های بانکی بدست نخواهد آمد.
ه��دف از ای��ن طرح این اس��ت که

بانک ه��ا دارای ذخای��ر مالی کافی
باش��ند تا همچون بحران  ۲۰۰۷تا
 ۲۰۰۹نی��ازی ب��ه دریافت حمایت
های دولتی نداشته باشند.
باراکاوبامارئیسجمهورآمریکا
هش�دار داده کاهش س�ریع و
شدید بودجه های دولتی ممکن
است برای رشد اقتصادی مضر
باشد.
اما کشورهای اروپایی کاهش کسر
بودج��ه های دولتی را عامل رش��د
اقتصادی بلند مدت می دانند.
در همی��ن حال اقتصاده��ای رو به
ظهوری نظی��ر آرژانتی��ن و برزیل
هم هش��دار داده اند کاهش شدید
بودجه ه��ا ممکن اس��ت ب��ه ضرر
کشورهایی تمام شود که متکی به
صادرات هستند.

لیست جدید مشاغل مورد نیاز مهاجرت به کانادا اعالم شد
شنبه  ۲۶جون
ایرانتو :وزارت مهاجرت و شهروندی
کانادا تغییرات اعمال ش��ده بر روی
لیست مش��اغل مورد نیاز در بخش
مهاجرت از طریق نیروی متخصص
را اعالم کرد.
بر اس��اس اطالعیه منتشره،برخی
مشاغل قبلی حذف و موارد جدیدی
اضافه شده و در مجموع 38 ،شغل
قبلی ب��ه  29مورد کاه��ش یافته
است.
از جمله مشاغل حذف شده می توان
به اس��تاد دانش��گاه ،حس��ابداران،
کارشناس مالی ،مدیر رایانه و آی تی
و مدیر ساخت و ساز و همچنین امور
معدن اشاره کرد.
همچنینمشاغلینظیردندانپزشک،
دارو ساز ،فیزیوتراپ ،مهندس معمار
و بیولوژیست به لیست مذکور اضافه
شده است.
 29شغل مورد نیاز عبارتند از:

 مدیر رستوران و خدمات غذایی
 مدی��ر تولی��د ( بج��ز ام��ور
کشاورزی)
 مشاغل تخصصی در امور خدمات
تجاری یا مدیریت
 تنظی��م کنن��ده ام��ور بیمه و
ادعانامه
 بیولوژیست و علوم مرتبط
 مهندس معمار
 پزشک متخصص
 پزشک عمومی و خانواده
 دندانپزشک
 کارش��ناس بهداش��ت ده��ان و
دندان
 داروساز
 فیزیوتراپ
 پرستار دارای مجوز
 پرستال پرکتیکال
 کارشناس امور اجتماعی
 سر آشپز
 آشپز
 پیمانکار و سوپروایزر نجاری

 پیمانکار و سوپروایزر مکانیک
 برق��کار ( بج��ز سیس��تم های
سنگین)
 برقکار صنعتی
 لوله کش
 جوشکار وامور مرتبط
 مکانیک دستگاه های سنگین
 اپراتور جرثقیل

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

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos

N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

حتویل در
مح
ل :رایگان

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

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frère André
)(Square Phillips

Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی
Darius Hozhabr
Zandi

Unsatisfied
tax bill for thwith you
?e year
contact

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

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

us for
assessment o a ref
tax return. If your
we can't
decrease you
r
you don't hav taxes,
e to pay
!anything

Tel.: 514-652-4887










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

رضا امیری

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

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

با مدیریت:

Maison de Voyages

آینه شمعدان

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

انتی
با گار

7

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح

8
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www.paivand.ca

www.skylawn.net

کبک وکانادا...

وزیر مهاجرت کانادا :زندگی کردن در ایران
می تواند خطرنا ک باشد!

ایرانتو :جیسون کنی ،وزیر مهاجرت
و ش��هروندی گفت س��ازمان هایی
نظیر گ��روه ه��ای مداف��ع حقوق
همجنس��گرایان ،بای��د تالش های
بیشتریرابرایحمایتازپناهندگان
و آوردن آنها به کانادا ،بعمل آورند.
به گ��زارش  ،CBCوی که در مرکز
مهاجرت کاتولیک در اتاوا سخن می
گفت افزود:
"زندگ��ی ک��ردن در ای��ران م��ی
توان��د خطرناک باش��د ،بویژه برای
همجنس��گرایان .م��ن از وضعیت
ایرانیان��ی که هم اکن��ون در ترکیه
گرفتار شده و و مجبور به بازگشت به
کشورشان هستند ،از طریق وبالگ
ها یا منابع دیگر مطلع هستم".
وزیر مهاجرت با اشاره به محدودیت
امکانات دولتی در این زمینه اضافه
کرد:
"شاید االن برای سازمان های مورد
نظر ،فرصت مناسبی باشد تا فعالیت
های خود را توسعه دهند".
سخنان جیسون کنی یک روز پس
از تصوی��ب قانون جدیدی ایراد می
شود که به موجب آن کانادا پذیرفت
تعداد پذیرش پناهنده خود را طی
س��ال آینده به  4،500نفر افزایش
دهد ک��ه  2،000نفر آنان با معرفی
و تأمین هزینه مربوطه توسط بخش
خصوصی ،نظیر سازمان ها  ،اشخاص
یا کلیساها خواهد بود.
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وزیر مهاجرت همچنین گفت هزاران
نفر نیز هم اکنون در عراق در معرض
شکنجه و آزار هستند.
در این جلس��ه" ،آرش��ام پارس��ی"
بنیانگذار موسسهIranian Railroad
for Queer Refugees in Toronto
گفت تقاضاها بس��یار زیاد اس��ت و
هرکسی نمی تواند از طریق برنامه
پذیرش پناهن��ده دولت ،وارد کانادا
شوند.
وی از سازمان های خصوصی دعوت
کرد با حمایت مالی از متقاضیان ،به
صدها نفر پناهنده که در انتظار ورود
به کشور هستند کمک کنند.
هل��ن کنــــــدی مدی��ر اجرایی
" "Egale Canadaب��ا اع�لام
آمادگی گروه خ��ود برای کمک به
همجنسگرایان ،در عین حال گفت:
"ورود به بحث حمایت از پناهندگان
برای سازمان ما چندان آسان نیست،
چرا که ما نیازمن��د مجموعه ای از
اطالع��ات و منابع قاب��ل اطمینان
هس��تیم تا چنین سرویس��ی را راه
اندازی کنیم" .
وی ابراز امی��دواری کرد با برگزاری
جلسات مشترک با وزارت مهاجرت،
راهکاره��ای الزم را در ای��ن زمینه
بیابند.
اظه��ارات وزیر مهاج��رت در حالی
بیان می ش��ود که ماه گذشته وی
اکثر تقاضاهای پناهندگی را جعلی

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
و ساختگی خوانده بود.
اضافه می ش��ود دولت محافظه کار
اخیرا از س��وی اعض��ای گروه های
همجنس��گرا بخاطر مواضع مخالف
تحت فشار بوده است.
بویژه اینکه دولت ب��رای اولین بار،
کمک های خ��ود را به فس��تیوال
همجنسگرایان تورنتو قطع کرده و
دلیل آن را حمایت از س��ایر برنامه
های جلب توریست در کشور اعالم
کرده است.
گفته می شود ،محافظه کاران بطور
سنتی با مواردی نظیر آزادی ازدواج
همجنسگرایان در کشور و همچنین
سقط جنین مخالف هستند.

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

دبی

مشاور امالک در سراسر مونتریال

آیا حبران مایل و اقتصادی به پایان رسیده است؟
فرودگاهبیناملللی
املختوم در دبی با
امکاناتی وسیع

دویچه وله :فرودگاه بینالمللی دبی
افتتاح ش��د .فقط یکی از شش باند
تعیینشده برای این فرودگاه آماده
اس��ت و قرار اس��ت به تدریج بقیه
باندها نیز آماده بهرهبرداری شوند.
ش�رکتهای هوایی اما ش�تابی
برای انتق�ال خطوط به فرودگاه
جدید ندارند.
فرودگاه جهان��ی دبی ،که به خاطر
خاندان حاکم "آل مختوم" المختوم
نام دارد ،در مجموعهای عظیم به نام
"مرکز جهانی دبی" واقع شده است.
المختوم قرار است مرکز لجستیکی
کارآمدی شود که دامنه فعالیت آن
جهانی باشد.
مرکز جهانی دبی  ۱۴۰کیلومترمربع
مساحت دارد و مخارج ساخت آن تا
حدود  ۳۳میلیارد دالر برآورد شده
است.
این ف��رودگاه با پای��ان یافتن همه
بخشه��ای آن بزرگترین فرودگاه
جهان خواهد شد و ظرفیت ساالنه
 ۱۲۰میلیون مسافر و  ۱۲میلیون تن

بار را دارد.
اولین باند از شش باند موجود برای
پرواز و نشست فرودگاه آماده است.

دادگستری...

اکنون هواپیماهای باربر برنامههای
خود را به این فرودگاه آغاز کردهاند.
 افتت�اح "مرک�ز جهان�ی
دب�ی" در حالی اس�ت ک�ه در
امیرنشین دبی به خاطر بحران
مالی و اقتصادی جهان طرحهای
ساختمانیبهارزش ۲۹۸میلیارد
دالر متوقف شدهاند.
شیخ محمد بن راش��د آل مختوم،
رهبر دب��ی و مق��ام دوم در امارات
متحده عربی بر این نظر اس��ت که
دوران بحرانهای موجود در دبی به
پایان رسیده است.
توگویی با خبرنگار شبکه
او در گف 
خبری  CNNگفت:
«مشکالت بزرگ به پایان رسیدهاند.
م��ا اکنون به پیش��رفتهای جدید
چشم دوختهایم .باید از فرصتهای
موجود س��ود بری��م و زودتر از بقیه
جهان اقدام کنیم».
به نظر میرس��د که ش��یخ محمد
بن راشد آل مختوم رهبر دبی حق
داش��ته باش��د ،زیرا بر مبنای آمار
رسمی ،شرکت هوایی امارات در سال
گذش��ته  ۲۱درصد بر مسافراناش
افزوده شده و به این ترتیب سودی
ح��دود یک میلیارد دالر به دس��ت
آورده اس��ت .این ش��رکت به خاطر
پاس��خگویی به تقاضای مس��افران
خود با داشتن  ۹۰فروند هواپیمای
ایرباس از ن��وع  A -380اکنون باز

>> ادامه از صفحه5 :

این اصل اساس��ی دادگس��تری ،در
نظام قضایی جمهوری اس�لامی با
استناد به «علم» قاضی نقض شده
اس��ت .علم قاضی به این معنا است
که او میتواند هر فردی را بدون هیچ
مدرک و سندی و صرفا به اتکای این
که قاضی خود «میداند» که او مجرم
است محکوم کند .برای درک عواقب
فاجعهبار این مسئله کافی است فقط
به یک نمونه اش��اره کنیم :در سال
 ۱۳۸۳در نکا ،دختر  ۱۶سالهای به

نام عاطفه رجبی عمدتا بر اس��اس
«علم قاض��ی» به اته��ام «جرایم»
جنسی به مرگ محکوم گردید و به
وسیله خود قاضی نیز به دار آویخته
شد .تنها در یک نظام قضایی فاسد و
بلبشو مانند آن چه که در جمهوری
اسالمی رخ داده است میتوان شاهد
این گونه فجایع بود.
ع�لاوه ب��ر م��وارد س��اختاری که
نمونههای��ی از آن در ب��اال آمد ،به

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

هم تقاضای خرید چندین هواپیمای
دیگر از این نوع به ارزش  12میلیارد
دالر کرده است.

امکاناتفرودگاهالمختوم
فرودگاه المختوم در حاشیه شهر دبی
در نزدیک��ی جبل علی ،بزرگترین
بندر خاورمیانه ،واقع است.
قرار بر آن است که تدارکات بارگیری
از فرودگاه به کشتی یک ساعته به
پایان برسند.
ن دبی از
به ای��ن ترتیب امیرنش��ی 
نظر لجستیکی یکی از کارامدترین
ش��هرهای جهان برای حمل ونقل
کاال میشود.
بس��یاری از ش��رکتهای حم��ل و
نق��ل هوایی اما در اس��تفاده از این
فرودگاه نظری مساعد ندارند و هنوز
از فرودگاه س��ابق این شهر استفاده
میکنند.حتاشرکتهوایی"امارات"
نیز که شرکت دولتی این امیرنشین
است اعالم کرده که دستکم تا سال
 ۲۰۲۲از فرودگاه س��ابق این کشور
استفادهمیکند.
دبی با زیربنای اقتصادی عظیم خود،
که از دیگر امیرنش��ینهای امارات
متحده عربی بس��یار پیش��رفتهتر
است ،اکنون در انتظار شرکتهای
لونقل هوایی اس��ت تا موافقت
حم 
خود را به تردد به فرودگاه المختوم
اعالم کنند.

لحاظ عملی نیز دادگس��تری ایران
در جمهوری اس�لامی دستخوش
بیشترین تغییرات ش��ده است .در
باال اش��اره شد که در دوران پیش از
انقالب ،دادگستری نوعی استقالل
نسبی از خود نشان میداد و حکومت
نمیتوانس��ت س��رکوب مخالف��ان
سیاسی خود را از طریق دادگاههای
عادی دادگس��تری دنبال کند .پس
از انقالب ،عمال این حد از استقالل
نیز از دس��ت رفت و دادگستری به

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

مسکن و جتاری

Cell.: 514-951-7266

یلدافصیحالزمان
صورت ابزاری مستقیما در خدمت
س��رکوب ق��رار گرف��ت .تش��کیل
دادگاهه��ای انق�لاب ،ک��ه عمدتا
سیاست سرکوب را پیش میبرند ،و
ادام��ه آن بیش از  30س��ال پس از
پیروزی انقالب (که از «ضد انقالب»
س��ال  ۵۷دیگر نیرویی باقی نمانده
اس��ت!) نمونه بارز این امر بش��مار
م��یرود .تش��کیل دادگاههای ویژه
(مثال برای روحانیت) نمونه دیگری
از همین امر اس��ت .دادگستری در
جمهوری اس�لامی عمال به صورت
ابزاری در خدمت نهادهای سیاسی
و امنیتی و نظام��ی حاکم در آمده
و کمترین اس��تقالل عملی از خود
نشان نمیدهد ،و تحوالت یک سال
اخیر این واقعیت را بیش از هر زمان
دیگر برای مردم برمال کرده است.
تش��کیل عدالتخانه خواست اولیه
انقالبمشروطهبودونهاددادگستری
نیز یکی از بزرگترین دستآوردهای
آن .با اس��تقرار جمهوری اسالمی،
ای��ن نهاد بیش از ه��ر نهاد دیگری
صدمه دی��د و تغییر ماهی��ت داد.
با گذش��ت زمان ،دادگس��تری در
ایران اکنون بیش از هر موقع دیگر
سیاس��تزده ش��ده و به مثابه ابزار
سرکوب به کار گرفته میشود .وجود
یک دادگس��تری مس��تقل نه فقط
برای ح��ل و فصل اختالفات مدنی

Yalda Fasih Al Zaman

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

ش��هروندان و مج��ازات مجرمان و
تأمین امنیت مردم ضروری است و
بلکه برای گذار مسالمتآمیز جامعه
از بحرانهای سیاسی و اجتماعی نیز
ضرورت حیاتی دارد .مسخ این نهاد
در جمهوری اسالمی و تبدیل آن به
زائده قدرت حاکم به معنای آن است
که هیچ مرجعی برای تظلمخواهی
مردم و احقاق حقوق از دست رفته
آنان باقی نمیمان��د .در فقدان یک
نظام قضایی سالم و مستقل ،راههای
مسالمتآمیز حل و فصل خصومات
هم در س��طح فردی و هم در سطح
عمومی بسته میشود ،و این معنایی
ج��ز افزایش خش��ونت و تمایل به
آن در جامعه نخواهد داش��ت .نظام
قضایی موجود در جمهوری اسالمی
نه عامل کاهش خشونت و جرم در
ایران که خود وسیله افزایش آن است
 و با وجود آن به سختی میتوان بهگذار مسالمتآمیز به سوی یک نظام
دموکراتیک در ایران امید بست.
----------------[ ]۱کلمه «ملی» در «مجلس شورای
ملی» صرفا به معنای این بود که این
نهاد سرتاسری/کشوری /یا مربوط به
تمام ملت است ،و در مقابل مجلس
شورای شهر/استان/ایالت/والیت قرار
میگرفت (و ربطی به معنای دیگر

«ملی=ناسیونالیست» که مفهومی
سیاس��ی اس��ت و «ملیگرا» را نیز
از آن داریم ندارد) .برداش��تن کلمه
«ملی» در واقع بخشی از تعریف این
مجلس را حذف میکرد و معلوم نبود
که این مجلس شورا مربوط به محل/
شهر/استان یا کشور است .البته اگر
جمهوری اسالمی اصرار داشت که
مجلس را «اسالمی» کند میشد این
کلمه را به نام اضافه کرد  -کاری که
در مورد شوراهای شهر و استان شده
اس��ت .در این صورت مثال میشد
«مجلس ش��ورای اسالمی ملی» یا
مانند آن (مقایس��ه کنید با مجلس
«شورای اسالمی شهر» تهران)  -که
البته مغلق ،ولی دست کم درست بود.
در هر صورت حذف کلمه «ملی» از
«مجلس شورای ملی» (که صرفا به
دلیل تعصب کور ضد ناسیونالیستی
سردمداران نظام حاکم انجام شده)
کار احمقانهای بیش نبوده اس��ت .و
آیا نباید میاندیش��یدند که این نام
از صدر مشروطه و پیش از تشکیل
هر حرکت سیاسی ملیگرا برای این
نهاد انتخاب شده بود  -و بنا بر این
ربطی به ملیگرایی نداشته است؟! و
به یاد بیاوریم که در آن هنگام تنها
روحانیان و اسالمگراها در حاکمیت
نبودند!
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها

حزب «کبکوا» برای مسائل خیایل
راه حل های خیایل اخرتاع می کند
______
علی اشرف
شــادپور

_______

ای��ن عبارت عنوان مقاله ای س��ت
به قلم دان مک فرس��ون در روزنامه
گازت به تاریخ  22ژوئن که سوتیتر
آن ه��م چنین اس��ت« :این حزب
تهاجم جدیدی را علیه کاربرد زبان
انگلیس��ی در جزیره پیشنهاد می
کند».
گویا برای خان��م پولین ماروا ،رهبر
حزب کبک��وا ،در تمام دنیا فقط دو
مس��ئله وجود دارد :جدائی کبک از
کان��ادا به هر قیمت ،و گس��ترش و
حتی تحمیل زبان فرانسه برای تمام
ساکنین استان کبک ،باز هم به هر
قیمت.
در مورد اول ،تاکنون بحث های داغ
زیادی ش��ده و دوبار رفراندوم هم با
شکست روبرو شده است .ولی خانم
ماروا ق��ول داده اند ک��ه در صورت
تشکیل مجدد دولت حزب کبکوا،
رفراندوم سومی را هم برگزار خواهند
کرد.
اما موضوع تحمیل زبان فرانسوی به
غیر فرانس��وی زبانان هر روز ابعاد و
جنبه های تازه تری پیدا می کند.
قانونی با عنوان بیل  101وجود دارد
که محدودیت های نس��بتا زیادی
را برای خان��واده ها ،درباره ثبت نام
فرزندان خ��ود در م��دارس ،ایجاد
می کند .درباره این قانون درهمین
ستون بحث شده است .محدودیت
های مندرج در بیل  101شامل فقط
دبستان ها و دبیرستان ها می شود.
اکن��ون متخصص��ان آم��وزش و
پرورش حزب کبکوا قصد دارند این
محدودیت ها را به سطح CEGEP
ها هم تسری دهند .مقاله دان مک
فرس��ون در همی��ن باره اس��ت که
برگردان آن را می خوانید:
ژان فرانسوالیزه ،استراتژیست حزب
کبکوا ،در وب سایت خود مژده می
دهد که سیاست جدید حزب درباره
زبان بزرگترین تهاجم زبانی از زمان
تصویب بیل  101است.
به گفته خانم ماروا ،این تنها تهاجم
نیس��ت .عنوان منش��ور هویت ما
عبارت است از قیام علنی کبک علیه

اقلیت های مذهبی
و زبانی خویش.
برای حفظ گفتگو
به زبان انگلیس��ی
و پوشیدن حجاب
برای معتقدان آن،
بای��د در منش��ور
حقوق و آزادیهای بشر
کب��ک اصالحاتی به
عمل آید و همچنین
منش��ور جدیدی هم
ب��رای سکوالریس��م
تنظیم شود.
ام��ا بج��ای آنه��ا ،به
پی��روی از منوی��ات
لی��زه ،رهبریت حزب
کبک��وا در خیال خود
منشور جدیدی برای
زبان فرانسه تهیه کرده
اس��ت« .خیال پ��ردازی» اصطالح
دقیقی برای راه حل مس��ئله ایست
که خود آن هم حاصل خیال پردازی
است.
از مدتها پیش شاهین های طرفدار
زبان فرانس��ه در فکر گس��ترش و
تس��ری دادن بیل  101به س��طح
 CEGEPها هستند.
خانم ماروا به خبرنگاران گفته است
که ،بع��د از مدتها تردی��د ،باالخره
به این نتیجه رس��یده است که این
پیشنهاد را ،که در آوریل گذشته از
سوی پی یرکورزی ،منتقد خویش
درباره زبان ارائه کرده ،بپذیرد.
در آن زمان کورزی هشدار داده بود
که در جزیره مونترال غیرفرانسوی
زبانان در اکثریت هستند.
منظور کورزی کسانی است که زبان
مادری آنان غیر از فرانسه است؛ اعم
از اینکه فرانسوی هم حرف می زنند
یا نه .به این ترتیب برای کورزی مهم
نیست که مردم چه می کنند ،بلکه
مهم اینست که آنان چه هستند.
اگ��ر ای��ن اکثریت ادعائ��ی کورزی
واقعی هم باشد ،باز هم زبان مادری
دوسوم ساکنین شهر بزرگ مونترال
فرانس��وی است و جای هیچ واهمه
خیالی هم نیست.
از سوی دیگر ،اگر زبان محاوره ای در
منازل مالک باشد ،باز هم فرانسوی
زبانان حتی در جزیره مونترال هم در
اکثریتهستند.
ب��ه هر حال ،س��ئوال اینس��ت که

چگون��ه ممک��ن
اس��ت مهاجرینی
که ب��ه CEGEP
ه��ای فرانس��وی
زبان فرستاده می
ش��وند بتوانند در
مدت دو سال زبان
م��ادری خ��ود را
تغییردهند؟
آقای لیزه در وب
سایت خود خیال
باف��ی بیش��تری
بخ��رج داده و
سیستم CEGEP
هایفقطفرانسوی
زبان را پیش��نهاد
ک��رده اس��ت ،با
حق انتخاب  6ماه
غوطه وری (!) در

زبانانگلیسی.
حال که حزب کبکوا چنین اقداماتی
می کند ،چرا دسترسی به خدمات
بهداش��ت و درمان را هم بر مبنای
زبان تنظیم نمی کند؟
در ای��ن م��ورد ،آق��ای لوس��ی ین
بوشار ،نخس��ت وزیر سابق کبک از
همین حزب  ،PQدر سال 1996به
گروهی از شنوندگان انگلیسی زبان
خود اطمینان داد «وقتی ش��ما به
بیمارستان می روید ،ممکن است به
آزمایش خون نیاز داشته باشید ولی
یقینا به آزمایش زبان نیازی نخواهید
داشت».
حتما آقای بوش��ار از شنیدن خیال
بافی های جانش��ینان خود تعجب
خواهد کرد.
کورزی موضوع را اضطراری خوانده و
گفته است که باید در زمینه زبان و
بهداشت قدم های جدیدی برداشته
شود.
مقال��ه نویس در پایان می نویس��د
«هنگام��ی ک��ه ک��ورزی در اوایل
آوریل گزارش خود را منتش��ر کرد،
از او پرسیدم منظور او از (قدم های
جدید در زمینه بهداشت) چیست؟
وی گفت هرگ��ز محدودیتی برای
سرویس های بهداشت و درمان در
زبان انگلیسی بوجود نخواهد آمد.
اما اخی��را مصاحب��ه ای از او دیدم
که گویا موضوع بهداشت بر مبنای
زبان مدتهاست فکر کورزی را بخود
مشغول داشته است».

لیربال ها در جستجوی محایت؛
و بلوکیست ها سوار بر مَرکب

از هم��ان زمانی که ح��زب لیبرال
کان��ادا انتخابات عمومی را به حزب
کنسرواتور به رهبری استفن هارپر
باخت و قدرت را واگذار کرد ،درصدد
کسب دوباره قدرت بوده است.
هم اس��تفان دی��ون و هم میکائیل
ایگناتیف یک آرزو بیشتر نداشتند:
س��اقط کردن دولت کنس��رواتور و
رس��یدن به نخست وزیری ،حتی با
تشکیل ائتالف با احزاب نیودموکرات
 NDPو بلوک کبکوا  BQکه چندان
سنخیت هم با دومی ندارند.
اما هرگز جرات ساقط کردن دولت
فعلی را نداشته اند .زیرا در هیچ یک
از نظرسنجی ها آن اطمینان کامل
را بدست نیاوردند که حتما انتخابات
را خواهند برد.
از آن گذشته ،طبق نظرسنجی ها،
کانادائی ها نیز تمایل چندانی برای
رفتن به پ��ای صندوق ها برای یک
انتخابات زودرس نداشته اند.
مقاله کوتاهی به قلم ژوئل -دنیس
بل آوان��س در روزنامه الپرس چاپ

شده اس��ت که
مطلب زیر از آن
اقتباس گردیده
است.
لیب��رال ه��ای
میکائیلایگناتیف
در آخری��ن
جلسات پارلمان
متوجه شدند که
گرفت��اری های
زیادی دارند.
ب��ه گواه��ی
نظرسنجی ها ،از
یک سو ،لیبرالها
در ردی��ف دوم
محبوبی��ت قرار
دارند از س��وی
دیگ��ر ،کانادائی
ها عالقه کمی به
انتخابات زودرس نشان می دهند.
بناب��ر این ،آن��ان ناچارند ب��ا انجام
مانورهائی از س��اقط ک��ردن دولت
دوری کنند.
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گفتنی اس��ت که چون
دولت فعلی کنس��رواتور
در پارلمان اکثریت ندارد،
اگ��ر اح��زاب مخالف به
یکی از لوایح اصلی دولت
رای موافق ندهند ،طبق
قوانین کانادا دولت ساقط
خواهد شد.
ب��ه عن��وان نمون��ه از
مانورهای یاد ش��ده ،می
توان ب��ه تغیی��ر عقیده
آش��کار لیبرالها در موارد
مختلف اشاره کرد :رفتار
نامطمئ��ن ایگناتیف در
مورد مالی��ات بر مراقبت
های بهداشتی که توسط
دولت ژان شاره پیشنهاد
ش��ده بود ،همچنین در
م��ورد مق��ررات مربوط
به امور پناهن��دگان ،لوایح بودجه و
غیره.
{>> ادامه در صفحه}10 :

مشاور مهاجرت به کانادا

ماریا
کُـتنه

CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION
CONSULTANT
----------------------------

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

صداو سیمای ایران

Tel.: 514-571-6564
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ایران...
حکم اعدام برای دو عامل قتل در بازداشتگاه کهریزک
سازمان قضایی نیروهای مسلح در
اطالعیهی خود که روز چهاشنبه ۹
تیرماه انتشار یافت ،نوشته است :به
دنبال صدور کیفرخواست علیه ۱۲
نفر از متهمان پرونده بازداش��تگاه
کهریزک توسط دادسرای نظامی
تهران ،پرونده به دادگاه نظامی یک
تهران ارجاع و رسیدگی به اتهامات
متهمان با رعایت مقررات قانونی
در جلسات متعدد دادگاه با حضور
ش��کات ،متهمی��ن و وکالی آنان
انجام شد.
بنابر این گ��زارش ،یک نفر از ۱۲
متهم ،تبرئ��ه ۹ ،نفر ب��ه زندان و
جزای نق��دی ،انفص��ال موقت از
خدم��ت و دو نفر دیگر به قصاص
نفس محکوم ش��دهاند .دو نفری
که محکوم به مرگ ش��دهاند بنابر
اطالعیهی سازمان قضایی نیروهای
مس��لح ،در «ضرب و جرح عمدی
منتهی به قت��ل» امیرجوادیفر،
محس��ن روحاالمین��ی و محم��د
کامرانی دست داشتند .در اطالعی ه
سازمان قضایی نیروهای مسلح به
این که آمران این دو تن چه کسانی
بوده اند و آنان در چه سیس��تمی
کار کرده و به جنایت دست زدهاند،
اشارهای نشده است.
گفت��ه میش��ود بازداش��تگاه
کهری��زک ،ع�لاوه بر س��ه جوان
یادش��ده ،قربان��ی چهارمی نیز به
نام «رامین آقازاده قهرمانی» دارد
که ن��ام وی در پروندهی کهریزک
نیست.
بنابر گزارشه��ا ،رامین قهرمانی
بازداشت نش��ده بود ،اما ماموران
امنیتی از طریق دوربین مداربسته
یک بانک چهره وی را شناس��ایی
کرده و برای دستگیری به منزلش
مراجعه میکنند .م��ادر رامین با
اعتقاد به بیگناهی فرزندش ،همراه
او به محلی که ماموران گفته بودند
مراجعه میکند و رامین بازداشت
میشود.
رامین  ۱۵روز بعد با بدنی که آثار
شکنجه بر آن نمایان بود ،از زندان
آزاد میش��ود .اما پس از آزادی به
دلیل لختههای خ��ون موجود در
س��ینهاش در بیمارستان بستری
شده و سپس فوت میکند .رامین
پس از آزادی به مادرش گفته که او
را چندین روز از پا آویزان کردهاند.
عالوهبررامین،کهریزکیکقربانی
دیگر نیز به نام رامین پوراندرجانی
دارد که پزش��ک وظیفهی مامور
خدمت در نی��روی انتظامی بوده
اس��ت .دکتر پوراندرجانی کس��ی
بود ک��ه محس��ن روحاالمینی را
قبل از کشتهش��دن معاینه کرده
بود و اطالعات دقیقی از وضعیت
قربانیان کهریزک داشت.
دکتر پوراندرجانی پس از حضور در
مجلس و ادای توضیحاتی به طرز
مشکوکیفوتکرد.نیرویانتظامی
علت مرگ او را نخست سکته قلبی
و سپس خودکشی اعالم کرد .اما
ستوان نوریان ،افسر کالنتری ۱۲۹
ته��ران که برای نخس��یتن بار در
صحنهی قتل پوراندرجانی حضور
یافته بود در گزارش خود نوش��ته

کانادا :لیبرال ها...
علیرغم بعضی تالشها برای تجهیز
حزب با برنام��ه های نوین ،لیبرالها
نتوانس��ته اند رضایت کانادائی ها را
بدس��ت بیاورند .ثابت ماندن میزان
محبوبیت آنان روی  25درصد نشان
می دهد که وضع آن حزب از زمان
رهبری استفان دیون تاکنون بهبود
چندانی نیافته است.
یکی دیگر از گرفتاری های ایگناتیف
هم این اس��ت که لیبرالهائی مانند
ژان کرتی��ن از فکر ائتالف با ،NDP
برای شکست دادن کنسرواتورها در
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اس��ت« :آث��ار
کبودی و خون
مردگ��ی در
اط��راف گردن
مشهود بود».
در بازداشتگاه
کهری��زک ،بنابر اظه��ارات آقای
کروبی،بازداشتشدگانموردتجاوز
جنسی نیز قرار گرفته بودند .مهدی
کروبی هنگام افشای موضوع تجاوز
در کهری��زک ،اعالم ک��رد اگر قوه
قضاییه امنیت شاهدان او را تامین
کند ،حاضر است چند تن قربانیان
تجاوز را به مقامهای قضایی معرفی
کن��د ،اما این خواس��تهی مهدی
کروبی بیپاسخ گذاشته شد.
در اطالعی��هی س��ازمان قضایی
نیروه��ای مس��لح نام��ی از
محکومش��دگان برده نشده است.
در اطالعی��ه گفته میش��ود که
احکام صادره «غیرقطعی» هستند
و پ��س از طی مراحل قانونی اجرا
میشوند.
در اطالعی��هی س��ازمان قضایی
نیروه��ای مس��لح از پرونده کوی
دانشگاه و مجتمع سبحان سخن
به میان آمده است .کوی دانشگاه
تهران در آخرین ساعات شب ۲۵
خرداد  ۱۳۸۸م��ورد هجوم گارد
ویژه نی��روی انتظامی قرار گرفت
و مناب��ع دانش��جویی میگویند،
دس��تکم چهار دانش��جو در این
هجوم ش��بانه به قتل رس��یدند و
خوابگاههای دانشجویان به شدت
تخریب شد.
در روزهای پایانی خرداد ،نیروهای
گارد ویژه حملهی مش��ابهی نیز
به کوی مس��کونی سبحان انجام
دادند و درب خانههای مس��کونی
و شیشههای خودروهای مردم به
شکستند .این حمله تلفات جانی
نداشت ،اما خس��ارت مالی زیادی
برجای گذاشت.
سازمان قضایی نیروهای مسلح در
اطالعیه خود نوشته است ،به دنبال
حوادث کوی دانشگاه« ،پروندهای
برای رسیدگی به اتهامات عوامل
ضرب و شتم دانشجویان و تخریب
اموال عمومی و شخصی همچنین
عوامل اصلی اغتشاش و آشوب در
کوی دانشگاه تشکیل میشود».
بن��ا برای��ن اطالعی��ه ،همزمان با
رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه
تهران ،پرونده تخریب در مجتمع
س��بحان نیز م��ورد پیگی��ری و
رس��یدگی قرار گرف��ت و تعدادی
از عوام��ل دخیل در ای��ن حادثه
نیز شناس��ایی و مورد تعقیب قرار
میگیرند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح در
ادامهی اطالعیهی خود آورده است:
«در مجموع بیش از  ۶۰نفر تحت
تعقیب قضایی واق��ع و در نهایت
بر اس��اس اسناد ،مدارک و شواهد
موجود ،دادسرای نظامی تهران ۳۳
نفر از متهمان را مجرم شناخته و
پرونده آنان را به دادگاه ارس��ال و
در مورد سایر متهمان به دلیل عدم
احراز جرم ،قرار منع پیگرد صادر
کرده است».

در حکم به آمران اشارهای
نشده است

>> ادامه از صفحه9 :
انتخابات آتی ،حمایت می کنند .به
نظر می رسد که ایگناتیف حتی در
طی تابستان هم نتواند کانادائی را قانع
کند که حزب او جانشین خوبی برای
حامیان استفن هارپر است و این امر
ممکن است باعث از دست دادن مقام
رهبری او هم بشود.
گفته می شود که رهبر لیبرالها بعد از
سفر چند روزه به چین ،که در اوایل
ژوئیهانجامخواهدشد،خواهدکوشید
کاالی خود را به کانادائی ها بفروشد
که همانا رسیدن به قدرت است.

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب

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

____________________

دارالترجمهرمسی

نگاه ندا
شمس لنگرودی

یکتـا

بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا،مترجم
رسمی

عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق

دخترم
سنت شان بود
زنده به گورت کنند
تو کشته شدی
ملتی زنده به گور می شود.
ببین که چه آرام سر بر بالش می گذارد
او که پول مرگ تو را گرفته
شام حالل می خورد.
تو فقط ایستاد ه بودی
و خوشدالنه نگاه می کردی
که به خانه ات بر گردی
اما دیگر اتاق کوچک خود را نخواهی
دید دخترم
و خیل خیال های خوش آینده
بر در و دیوارش پرپر می زنند.
تو مثل مرغ حاللی به دام افتادی
مرغی حیران
که مضطربانه چهره ی صیادش را
جستجو می کند
تو به دام افتادی
همچون خوشه ی انگوری
که لگدکوب شد
و بدل به شراب حرام می شود.
کیاننداینان
پنهان بر پنجره ها ،بام ها
کیانند اینان در تاریکی
که با صدای پرنده ی خانگی
پارس می کنند.
کشتندتدخترم
کشتندت
تا یک تن کم شود
اما تو چگونه این همه تکثیر می شوی.
آه ندای عزیز من
گل سرخی که بر گلوی تو روییده بود
باز شد
گسترده شد
و نقشه ی ایران را در ترنم گلبرگ
هایش فرو پوشانید
و اینانی که ندا داده اند
بلبالنند
میلیون ها تن که گرد گلی نشسته
و نام تو را می خوانند.
یعنی ممکن است صداشان را که برای
تو آواز می خوانند نشنوی
یعنی پنجره ات را بستند که صدای
پیروزی خود را هم نشنوی
ببین که چه آرام سر بر بالش می گذارد
او که صید حالل می خورد.

با تاس��فی عمیق همراه با جهانیان
رژیم
نظ��اره گر واکنش وحش��یانۀ ِ
تهران به تظاهرات ش��جاعانۀ ملت
ایران برای دس��تیابی به حقوقشان
و برعلیه اس��تبداد خفقان آوری که
درسی سال گذش��ته برآنان اعمال
شده است ،می باشیم.
رژی��م  ١٢ماه زمان داش��ته اس��ت
که مس��المت جویان��ه و محترمانه
اختالفش را با ملتی که مدت هاست
اعتمادش را به باصطالح حکومتشان
و هم چنین امید خود را به شالودۀ
قضایی  ،س��اختار قانون اساس��ی و
مجلس آن از دست داده اند را حل
کند.
به جوانان ایران ،می گویم ...شهامت
ش��ما بُن مایه ای اس��ت که بر آن
افسانه ها نوشته شده است .نام شما
و عملکرد ش��ما ،امروز و هر روز ،تا
زمان آزادی ایران عزیزمان ،نه تنها
زینت بخش صفح��ات تاریخ ما که
منطقه و جهان بعنوان چالش بزرگ
برای شأن انسانی و حقوق بشرخواهد
بود.
ب��ه بس��یجیان ،س��پاه ،و نیروهای
مس��لح ایران می گویم :به برادران
و خواهرانتان ،پس��ران و دخترانتان
بپیوندید ،سرزمین مقدس پدران و
مادرانتان را به میدان کشتار مبدل
نکنید  .شما بهتر از این هستید  .شما
می توانید سرنوشت خودتان و میهن
تان را تغییر دهید .ما گذشته را نمی
توانیم تغییر دهیم  .ولی ش��ما می
توانید امروز و فردا را تغییر دهید .به
مردم بپیوندید در چالش به حقشان
در بازپس گرفتن کشور مقدس تان.
ب��ه رژیم در ایران م��ی گویم  :بس

وی اخیرا گفته است که کانادائی ها
انتخابات نمی خواهند ،بلکه آنان به
دنبال یک جانشین هستند .ظاهرا
منظور او از جانشین همان ائتالفی
است که مدتهاست در فکر آن است،
ولی تاکنون عملی نشده است.
با ضعیف ش��دن لیبرالها در کبک،
بلوک کبکوا توپخانه خ��ود را برای
حمله به کنس��رواتورها آماده کرده
اس��ت .ژیل دوسپ رهبر این حزب،
با استفاده از سردی روابط بین ژان
شاره و استفن هارپر ،هیچ فرصتی را
برای انتقاد از دست نداده است:
ضعی��ف تر ش��دن وزن��ه کبک در
مجلس عوام در مقابل قوی تر شدن

وضع انتاریو ،آلبرتا ،بریتیش کلمبیا،
س��رپیچی اتاوا از پرداخت خسارت
برای هم آهنگ ساری مالیات های
 TVQو  ،TPSمب��ارزه با تغییرات
آب و هوا ،بودجود آمدن کمیسیون
کانادائی برای اوراق بهادار و....
موضوع کمیس��یون اوراق بهادار از
این قرار است که سابقا برای تنظیم
ام��ور مربوط ب��ه اوراق به��ادار ،دو
سازمان جداگانه وجود داشت .یکی
در کب��ک و دیگری برای کل کانادا.
ولی استفن هارپر سازمان واحدی با
نام کمیسیون کانادائی جهت اداره
امور به این نوع اوراق برای سرتاسر
کان��ادا ایجاد ک��رده اس��ت .از دید

با استانداردهای مورد قبول دانشگاهها و
ارگانهای دولتی کبک و کانادا
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
استانداردهای  PCRCو MCC
 تنظیم دعوتنامه رسمی
 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل فرمهای مهاجرت و سیتیزن شیپ
و ارائه خدمات مربوطه ...

بیانیۀ شاهزاده
رضا پهلوی
در مورد تظاهرات
 ٢٢خرداد ماه
 ١٣٨٩در ایران

1010 Sherbrooke W. Suite
1800, Bureau 1817
Downtown Office:
Tel./Fax: 514-439-8501
West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

Cell: 514-730-7462

هر زمانی نیاز دارند .بگذارید صدای
آنان شنیده شود  .نگذارید حماسه
و چالش کنونی اش��ان زیر پوشش
اولویت تسلیحات اتمی نادیده گرفته
ش��ود  .این ها تمامی بخش ها یی
از کل مش��کل هستند .هیچ انسان
معقولی از هر ملیت��ی اقدامات این
رژیم تبه کار را بیش از این نمی تواند
توجیه و تحمل کند.
در پای��ان اج��ازه بدهی��د که گفتۀ
مارتین لوتر کینگ را به یاد آوریم:
"ما سخن دش��منانمان را فراموش
خواهیم کرد .ولی به آسانی سکوت
دوستان را از یاد نخواهیم برد".
با قلبی امیدوار به آزادی و سرافرازی
ایران ،خدانگهدار ایران باد
رضا پهلوی

است  .کش��تار بس است ،شکنجه
بس است ،ریختن خون بی گناهان
بس است ! به نام هرآنچه
که برایتان مقدس است،
ای��ن مبارزۀ تب��ه کارانه
برای ماندگاری در قدرت
را متوقف کنید  .شما می
ویدا فرهودی
دانید که نتیجه نخواهد
داش��ت ،من این را می
دانم ،تاریخ به ما آموخته تنم به خاک سپار و ترانه ای بنویس
که کاربرد ندارد.
به رسم ژاله مرا بر جوانه ای بنویس
کافی است.
شقایـقانـه نسیم بهاره ای برخوان
پراکن��ده
ایرانی��ان
ب��ه
وماجرای مرا بی بهانه ای بنویس
در جه��ان که قلبش��ان
هم آهنگ با ب��رادران و مترس از خس و خاشاکِ سرزده زفریب
برای رویش سبزم ،نشانه ای بنویس
خواهرانش��ان در داخل
ای��ران می تپ��د :ناامید تمام خاک وطن را نشانه-باران کن
به ذره ذره ی آن عاشقانه ای بنویس
نباش��ید آزادی ای��ران
خوانـد
می
هنوز
زخمی
ی
پرنده
ببین
در دس��ترس اس��ت.
َ
صدای سرکش او را به النه ای بنویس
همبستگی شما ،صدای
ش��ما ،از خودگذشتگی پیام الله تباران اهل توفان را
ش��ما امروز بی��ش ازهر
به بال موج نشان ،بر کرانه ای بنویس
زمان دیگری الزم است به رغم غلظت شب ،مشعلی بیفروزان
ب��رای آنانی ک��ه بهای
و برق چشم مرا با زبانه ای بنویس
آزادی ای��ران را با خون چهل طلوع مرا بی قرار پرسیدی
خودشان می پردازند.
کنون ندای مرا در فسانه ای بنویس
به شهروندان و زمامداران
جهان م��ی گویم :مردم فسانه ای که گشاید نقاب موهن وهـم،
به واژه ها بسپار و ترانه ای بنویس...
ای��ران به ش��ما بیش از

وصیت

«سپاراتیست» (تجزیه طلبان) های
کبک ،این امر به استقالل مالی کبک
لطمه می زند .دوسپ هم همچنین
گفته است «این دولت با منافع کبک
مقابله می کند و رفتارهای قشری و
قهقرائی آن نه تنها برای کبک ،بلکه
برای همه کانادا خطر آفرین است.
در گوش��ه دیگر ،جک لیتون ،رهبر
 ،NDPعلیرغم دس��ت و پنجه نرم
کردن با س��رطان پروستات کارت
های سیاسی خود را هم خوب بازی
کرده است.
این حزب موفق شده است طرحی
ب��رای تغیی��رات آب و ه��وا (با نام
 )311-Cتنظی��م کن��د .همچنین

توانسته اس��ت حرکتی ایجاد کند
که از قدرت نخس��ت وزیر بکاهد و
در مقابل به قدرت پارلمان بیفزاید.
باالخره این  NDPبود که توانست از
رئیس مجلس عوام بخواهد تا دولت
را برای فاش کردن مدارک مربوط به
زندانیان افغان تحت فشار قرار دهد.
بط��ور خالصه می ت��وان گفت که
رهبران س��ه حزب اپوزیس��یون در
مقابل دوربین ها وانمود می کنند که
می کوشند کارها را به هرحال پیش
ببرند ،ولی در خفا خود را برای یک
انتخابات احتمالی آماده می کنند.
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ایران...

احتادیه اروپا در آستانه تصویب
حترمیهاعلیه ایران

آفتاب :همراه با امریكا ،اس��ترالیا و كانادا ،شروط احمدینژاد

اتحادیه اروپا نیز به منظور تحت فش��ار
ش��دیدتر ق��رار دادن مردم ای��ران برای
عقبنشینی از مواضع هستهای خود ،به
زودی تحریمهای گس��ترده و ویژهای را
تصویب و اعمال خواهد كرد.
به گزارش فرارو به نقل از یک منبع نزدیک
به دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا،
وزرای این اتحادیه قرار است در نشست
آیندهی خ��ود در هفدهم جوالی (اواخر
تیر ماه جاری) تحریمهای وسیعی علیه
تم��ام بانکهای ایران��ی ،صنعت نفت و
گاز در تمام��ی بخشها و نیز بیمه ایران
تصویب كنند و سریعا به اجرا گذارند.
هدف از این تحریمهای گس��ترده ،فلج
كردن صنعت نفت و گاز ایران به منظور
كاهش جدی تمامی تولیدات و نیز اخالل
گسترده در مناسبات تجاری ایران خواهد
بود.
اكن��ون برخ��ی ش��ركتهای اروپایی از
همتایان ایرانی خود میخواهند كه تا قبل
از هفدهم جوالی نسبت به عقد قرارداد با
آنها اقدام كنند تا مشمول تحریمهای آن
زمان نشوند.
انتظار امریكا ،اسراییل و اتحادیه اروپا آن
اس��ت كه این تحریمها ملت ایران را به
س��توه آورد و نظام جمهوری اسالمی را
وادار به پذیرش شروط آنان كند.
غربیها همزمان با اعمال این تحریمهای
ج��دی ،اعالم كردهاند ك��ه بهطور جدی
خواهان مذاكره هستهای با تهراناند.

در همین حال احمدینژاد شروط ایران
برای مذاکره با  5+1را اینگونه برش��مرد
که اوال ایران مذاکرات را عقب میاندازد و
این جریمهای برای بیاخالقی آنان است
تا ادب ش��وند و رسم گفتو گو با ملتها
را یاد بگیرند.
وی افزود :همچنین کسانی که میخواهند
با ایران گفتو گو کنند باید صریح نظرشان
را درباره بمب اتمی رژیم صهیونیس��تی
اعالم کنند و بگویند با آن موافقند یا نه.
وی تاکید کرد :ع�لاوه بر این باید اعالم
ش��ود که آیا آنان حاضرن��د از اصالحات
صورت گرفته در ان پی تی تبعیت کنند
یا خیر.
احمدینژاد افزود :باید مشخص شود
منظور آنان از گفتو گو چیست؟ آیا
میخواهند دوستی کنند یا دشمنی
که هر کدام از این پاسخها میتواند
شکل مذاکره را تغییر دهد.
وی ش��رط پنجم ایران را تغییر ترکیب
مذاکره کنندگان عنوان کرد و گفت :چه
کسی گفته که فقط  ۵+۱باید گفتو گو
کند کس��انی دیگری هستند که باید در
مذاکرات حضور داشته باشند.
وی در این باره تاکید کرد :باید به صورت
صریح اعالم کنند که آیا میخواهند در
مذاکرات تابع منطق باشند.

خطر اعدام قریبالوقوع یک زن
زندانی سیاسی
تقاضای فوری تعلیق اعدام از
کمیسیونر عالی حقوق بشر

 ۷تیرماه  ۱۳۸۹-کمپین بین المللی حقوق بشر در
ایران امروز گفت که قوه قضائیه باید فورا همه احکام
اعدام زندانیان سیاسی را معلق کند و در مورد همه
این پرونده های اعدامی تحقیق جامع و مس��تقلی
انجام دهد.
جاللیان زندانی سیاس��ی کرد ۲۷ ،س��اله که
ِ
زینب
اجرای حکم او به مرحله نهایی اجرایی رسیده است،
با اعدام قریب الوقوع روبروست .عالوه بر زینب ،حداقل
 ۱۵زندانی سیاسی دیگر کرد در صف اعدام هستند.
هادی قائمی س��خنگوی کمپین بین المللی حقوق
بش��ر در ایران در مورد حکم اعدام زنیب و تقاضا از
کمیسیونر عالی حقوق بشر گفت" ما از کمیسیونر
عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خانم ناوی پی
ل��ی می خواهیم که در این م��ورد مداخله کند و از
همه توان خود برای توقف اعدام زینب استفاده کند"؛
قائم��ی اضافه کرد" ما از مقامات ایرانی می خواهیم
که به آنچه که تالش نظام مند برای اعدام زندانیان
سیاسی کرد در ایران است ،پایان دهند".
اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر یکی از کنشگران
بین المللی است که با مقامات دولت ایران در مورد
وضعیت حقوق بشر در ایران مراوده می کند .کمپین
بین المللی حقوق بشر بر این باور است که در مورد
احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی و برای اعمال فشار
ب��ه قوه قضائیه برای پای��ان دادن به این احکام غیر
عادالنه و پاس��خگو کردن آن ها مداخله کمیسیونر

 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

سیامک نصر

در فستیوال میراث آسیا
جمعه  9جوالی
Festival Accès Asie in collaboration with the Chinese Garden of the Botanical Garden & the Société
du Jardin de Chine de Montréal presents Festival
«Musiques et Danses d’Asie» 2010
Asian colors and rhythms are converging in the
enchanting scenery of the Chinese Garden in the
12th edition of “Musiques et Danses d’Asie” presented by Festival Accès Asie in collaboration with
the Chinese Garden of the Botanical Garden and la
Société du Jardin de Chine de Montréal.
When: The Festival runs from
Thursday, July 8th to
Sunday, July 11th
@ 1:30pm, 2:30pm and 3:30pm.

Where: Montréal Botanical Garden,
4101, Sherbrooke East, metro Pie IX

Tel.:514-567-4789

بهنامآفریدگارعشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

داروخـانه
514-825-3170

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

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

www.cadianda.com
برای اطالعات بیشتر با آقای سلیمی متاس بگیرید:

(514)695-2847
azfeb01'10

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمیایرانیان

www.iranianislamiccenter.com
ساعــات کار:
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرمایند.
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،هماهنگی
قبلی الزم میباشد.

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

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

کلینیکپزشکی

عالی بسیار اهمیت دارد.
جمله
چهار زندانی سیاسی ،از
Artists performing three times a day will give the
فعال
و
فرزاد کمانگر معل��م
audience a chance to discover the beauty of tradiنفر
یک
اجتماع��ی ،به همراه
tionally based Chinese, Indian, Persian, Japanese
اردیبهشت
دیگر در تاریخ ۱۹
and Philippine music and dance. This event atحداقل
شدند.
ماه  ۱۳۸۹اعدام
tracts more than 2,500 visitors every year.
دیگر
کرد
سیاسی
 ۱۵زندانی
Info: 514.523.1047
در صف اعدام هستند.
جاللیان به ا اته��ام رتباط با
گروه ه��ای مخالف دولت در
کردستان ومحاربه در دی ماه
در بازداش��ت بود .کمپین در ماه
 ۱۳۸۸به اعدام محکوم شد.
مارس  ۲۰۱۰میالدی متوجه شد
دادگاه عالی ای��ن حکم را در
که جاللیان از زندان کرمانش��اه
ماه نوامبر سال گذشته تاپئد
توس��ط ماموران ناشناسی بدون
کرد .بر اساس اطالعات رسیده
هیچ دلیل حقوقی منتقل ش��د.
به کمپین ،در دادگاه جاللیان
کمپی��ن از احتمال اینکه زینب
هی��چ س��ندی که حاک��ی از
در دوره بازداش��ت در کرمانشاه
مداخله مسلحانه او علیه دولت
م��وردآزار و اذیت جنس��ی قرار
و مبنای محاربه و حکم اعدام
گرفته باش��د ،ابراز نگرانی شدید
او قرار گیرد ارائه نشده است.
می کند.
خلی��ل بهرامی��ان و محم��د
هادی قائمی در مورد این حکم
ش��ریف؛ دو ت��ن از وکالی
اع��دام گفت ک��ه " کل جریان
سرش��ناس حقوق بشر برای
پرونده مملو از قانون شکنی است
برعهده گرفتن وکالت جاللیان
خیلی تالش کردند ،اما مقامات قضایی مانع شدند که چیزی که ماموران قوه قضائیه موظفند فورا در مورد
آنچه که بر سر زینب در دوره بازداشت و دادگاه امده
آنها وکالت وی را برعهده بگیرند.
جاللیان در ح��ال حاضر در بن��د  ۲۰۹زندان اوین تحقیق کنند" .
در تهران تح��ت مدیری��ت وزارت اطالعات زندانی پان��زده زندانی سیاس��ی کرد دیگری ک��ه در صف
اس��ت .زینب ابتدا در زندان کرمانشاه در غرب ایران اعدام هستند عبارتند از  :حبیب الله لطیفی ،شیرکو
معارفی ،حسین خضری ،رستم ارکیا ،مصطفی
سلیمی ،اور رستمی ،رشید اخکندی ،محمد
امیر آگوش��ی ،احمد پوالد خانی ،سید سمیر
حسینی ،سید جمال محمدی ،حسن طالعی،
ایرج محمدی ،محمد امین عبداللهی و قادر
محمدزاده.
در طول یک سال گذشته وکالیی که وکالت
زندانیان سیاس��ی را برعهده گرفته اند ،مورد
تهدید و ارعاب بودند تا وکالت زندانیان سیاسی
را برعهده نگیرند  .بنظر می رس��د که وزارت
اطالع��ات و قوه قضاپیه تالش می کنند تا با
جلوگیری از انتش��ار اخبار زندانیان سیاسی ،
احکام اعدام را بطور مخفیانه صادر و اجرا کرده
و از هرگونه پاسخگویی طفره بروند.

آموزش موسیقی :جواد داوری
کالس های:

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

دیدگاه...

سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

چراسوسیالیسم؟
مقدم��ه :در دو دهه اخیر و در غیاب اتحاد ش��وروی س��ابق و در میدان
بی حریف ،درجه بربریت س��رمایه داری جهانی به کارگردانی مخصوصا
نئولیبرال های (نئوکان ها) آمریکا که از باش��گاه خ��ود AMERICAN
 ENTERPRISE INSTITUTرا زیر نظر و دولت ها را در دست دارند ،تا
به آنجا رسید که در اجرای طرح مونرو (تبدیل نقاط استراتژیک جهان به
حیاط خلوت آمریکا) به سومالی ،عراق و افغانستان تاختند و ایران و دیگر
نقاط استراتژیک را به نوبت بعدی گذاشتند و در این راه همه مالحظات و
مقررات بین المللی را به هیچ گرفتند.
جهانی کردن یا «گلوبالیزاس��یون» اقتصاد را به جهان تحمیل و س��هم
سنگینی از ثروت زمین را نصیب گمرک های جهانخوار کردند؛ بطوری
که درآمد سالیانه شرکت های بزرگ آمریکائی حداکثر  200میلیون دالر،
طی دو دهه به  200میلیارد و بیشتر رسید .بدین ترتیب میلیون ها انسان
را به فقر و گرسنگی و مرگ محکوم کردند.
از این روست که جامعه شناسان متعهد با وجدان های بیدار معتقدند دوره
غارت و شکار (دوره ای که بشر فقط از راه شکار و غارت یکدیگر زندگی
می کرد) هنوز به پایان نرسیده و جنگ هائی که امپریالیسم چه در دوران
جنگ س��رد که طی آن  85میلیون نفر کشته شدند و چه بعد از جنگ
سرد در سومالی ،کنگو ،رواندا ،عراق ،افغانستان ،یمن و ...براه انداخته ،گواه
بر این حقیقت اند.
بنابر این لزوم بازبینی مانیفست (اعالمیه) مارکس ،انگلیس را که برخالف
ایدئولوژی نئولیبرال های فاقد اخالق به جامعه و تعهدات انسان در قبال
جامعه نظر دارند گوشزد میکنند از این روست که نویسنده این منظور با
اتفاقات اخیر یعنی هرج و مرج جهان سرمایه داری و باال کشیدن داروندار
توده های میلیونی تهیپدس��ت و کم درآمد به وس��یله بانکداران و کالن
س��رمایه داران و نیز باال کشیدن همه دارائی و قوه مالی کشورها یک جا
نظی��ر آنچه که در کره جنوبی و بعد مالزی و اخیرا در یونان اتفاق افتاد،
نگاه مجدد به مقاله معروف نابغه علمی بزرگ آلبرت اینشتن در 60
سال پیش درباره ماهیت و عمل کرد سرمایه داری بسیار آموزنده
و عمق نگاه و تعریف روشن او در این باره حیرت انگیز است.
از این رو مقاله او در زیر عینا از نظر خواننده محترم میگذرد.
ابوجعفر خدیر (سن المبر)

آلبرتانیشتین

ترجمه :آرش برومند
آیا عاقالنه است ،شخصی که کارشناس
امور اقتصادی نیس��ت در مورد موضوع
سوسیالیسم اظهار نظر کند ؟
م��ن به خاطر دالیلی چند بر این باورم
که آری.
بیایید این پرسش را از دیدگاه شناخت
علمی بررسی کنیم .ممکن است چنین
ب��ه نظر آید ک��ه میان اختر شناس��ی
و اقتص��اد تفاوت های اساس��ی روش
شناسی وجود ندارد  :دانشمندان در هر
دو حوزه می کوشند که قانون هایی با
اعتبار عموم��ی را برای گروهی محدود
از پدیده هاکشف کنند تا پیوند متقابل
این پدیده هارا در حد امکان ،قابل درک
س��ازند .اما در واقع تفاوت های اساسی
روش شناسانه وجود دارد .کشف قانون
های عمومی در اقتصاد س��خت است
زیرا پدیده اقتصادی مورد مشاهده غالباً
تحت تأثیر عوامل بسیاری است که به
گونه جداگانه به دش��واری فراوان قابل
ارز یاب��ی اند .به ع�لاوه تجربه ای که از
آغاز دوران موس��وم ب��ه دوره تمدن در

تاریخ بشری تا کنون – تا آن جا که بر
ما روشن است –کسب شده ،به میزان
زیادی محصور ش��ده توس��ط عوامل و
متأثر از مسایلی است که به هیچ وجه
سرش��ت صرفاً اقتص��ادی ندارند .برای
مثال ،اغلب مرحله های اساسی تاریخ
وجود خود را مرهون کشور گشایی اند.
انسان های فاتح همواره خود را از لحاظ
حقوقی و اقتصادی به مثابه طبقه ممتاز
در کشور مغلوب ،تثبیت می کردند .آن
ه��ا برای خود انحصار مالکیت بر زمین
را قایل ش��ده و از می��ان صفوف خود
کاهنانی بر می گزیدند .این کاهنان ،با
نظارت بر امر آموزش و پر ورش ،تقسیم
طبقاتی جامعه را ب��ه یک نهاد دایمی
تبدیل کرده و سیستمی از ارزش ها می
آفریدندکه انسان ها از آن پس در رفتار
اجتماعی شان -به میزان زیادی به طور
نا آگاهانه – توسط این سیستم هدایت
می شدند.
ما در هی��چ مورد واقعاً ب��ر آن چه که
« thorstein veblenمرحله بهیمی»در
تکامل بش��ری می خواند ،فایق نیامده
ایم.
داده های عینی اقتصادی به آن مرحله

پیشگفتا ر مترجم:

آلبرت اینش��تین را در سراسر جهان به خاطر دستاورد
های دوران ساز فیزیکی اش – از جمله نظریه نسبیت
– می شناس��ند .اما آن چه که بسیاری نمی شناسند،
چهره این دانشمند به مثابه یک اندیشمند اجتماعی و
سوسیالیست است .ناشناس ماندن این چهره اینشتین
تصادفینیست.
در دوران جنگ سرد که نیروهای درگیر در این جنگ
از هر موقعیتی در نبرد ایدئولوژیک علیه هم استفاده می
کردند ،از کنار نظریه ها و موضعگیری های اجتماعی این
شخصیت برجسته بیشتر اوقات به سکوت می گذشتند.
از یک سو طرفداران نظام سرمایه داری نمی خواستند
سیمای اینشتین به عنوان یکی از منتقدان جدی این
نظام شناخته شود.
از سوی دیگر طرفداران نظام «سوسیالیسم روسی» که
نظریات سوسیالیس��تی اینشتین را در چارچوب تنگ
اندیشگی خود نمی توانستند بگنجانند ،از کنار این جنبه
از شخصیت وی عبور می کردند.
مقاله حاضر ش��امل تحلیل اینش��تین از شرایط زمان
خود اس��ت که بر پای��ه آن ،او ض��رورت آلترناتیوی و
سوسیالیستی برای جامعه س��رمایه داری را پیشنهاد
می کند .نکته جالب توجه در این تحلیل طرز نگرش
اینشتین به سرشت دو گانه فرد گرایانه و جمع گرایانه

سیروس
یحیی آبادی

تعل��ق دارند و قانون های��ی که ما می
توانیم از این داده ها استخراج کنیم ،در
مورد مرحله های دیگر صدق نمی کنند.
از آن جا که هدف واقعی سوسیالیس��م
دقیقاً فای��ق آمدن ب��ر مرحله بهیمی
در تکامل بش��ری و فرا گذش��تن از آن
اس��ت ،علم اقتصاد در وضعیت کنونی
اش می تواند تنها نور اندکی بر جامعه
سوسیالیستیآیندهبیفکند.
د ّوم این که ،سوسیالیسم به یک غایت
اجتماعی –اخالقی م��ی انجامد .علم،
اما نمی تواند غایتی بیافریند ،چه رسد
به این ک��ه آن غایت ها را به تدریج به
موجودات بشری تلقین کند .علم ،غالباً
می تواند ابزاری ارائه کند که به وسیله
آن ها می ت��وان به غایت های معینی
دس��ت یافت .اما خود این غایت ها نیز
زاییده اندیش��ه شخصیت هایی با ایده
آلهای اخالق��ی واالیند و اگر این غایت
ها نه نوزادی م��رده بلکه زنده و بالنده
باشند -توسط بسیاری از انسان ها – که
به گونه ای نیم آگاه تعیین کننده تحول
بطئی جامعه اند -پذیرفته ش��ده و به
پیش برده می شوند.
بنا به ای��ن دلیل ،می بایس��ت مراقب
باشیم که نس��بت به علم و روش های
علمی آن جا که مس��ئله بر سر مسایل
بشری است اغراق نکنیم ؛ و نمی توان
پذیرفت که کار شناس��ان تنها کسانی
هس��تند که حق اظهار نظ��ر در مورد
مس��ایل اثر گذار بر س��ازمان جامعه را
دارند .نداهای بی شماری اخیراً به گوش
می رسد که جامعه بشری بحرانی را از
سر می گذراند و ثبات آن به شدت بهم
خورده است .این بحران وجه مشخصه
چنان وضعیتی اس��ت که افراد نسبت
به گروه��ی که بدان تعلق دارند ،اعم از
کوچک یا بزرگ ،احس��اس بی تفاوتی
و حتی دش��منی دارند .ب��رای آن که
منظورم را مش��خص کنم ،بگذارید در
این جا تجربه ای شخصی را مطرح کنم.
اخیراً با فردی هوشمند و خوش نیت در
مورد خطر جنگی دیگر بحث می کردم،
که به عقی��ده من به گون��ه ای جدی
موجودیت نوع بشر را تهدید می کند و
خاطر نشان کردم که تنها یک سازمان
فراملی می تواند ما را از این خطر مصون
بدارد .مالقاتی من بال فاصله با آرامش و
خونس��ردی گفت « :چرا شما با چنین
حدتی مخالف محو نژاد بشرید ؟»
من مطمئنم که کمتر از یک سده پیش
هیچ کس به آسانی چنین نظری را ابراز
نمی کرد .این اظهارات کسی است که
به عبث می کوش��د ب��ه تعادلی درونی

{>> ادامه در صفحه}12 :

انسان است.
بخشی از این سرشت دو گانه توسط طبیعت در انسان
ها به صورت ترکیب ژن ها تعبیه می ش��ود و بخشی
دیگر به وسیله جامعه شکل می گیرد.
از دید اینشتین چالش اساسی جامعه بشری ،چگونگی
رابطه فرد با جمع است که تحت نظام سرمایه داری –به
خاطر تکیه مفرط بر جنبه فردگرایی -به بحرانی اساسی
تبدیل ش��ده است .در این ارتباط ،فن آوری در تحلیل
اینشتین نقش ویژه ای دارد.
از دید او تحول در فن آوری که به تمرکز هر چه بیشتر
و تقسیم کار گسترده تر اجتماعی می انجامد ،موجب
وابستگی بیشتر فرد به جامعه می شود.
ای��ن پدیده که به خودی خود م��ی تواند امری مثبت
باشد،در شرایط رقابت بی امان سرمایه داری باعث می
شود که فرد موجودیت خود را در خطر احساس کند و
بدین ترتیب بر شکاف میان فرد و جامعه افزوده شود.از
نگاه اینشتین راه حل این بحران ،اقتصاد سوسیالیستی
به همراه یک سیستم آموزشی با جهت گیری اجتماعی
است .بعبارت دیگر اینشتین از سوسیالیسم به عنوان
آلتر ناتیو سرمایه داری نه به عنوان یک «نظام» بلکه به
مثابه تلفیقی از راه حلهای اقتصادی و فرهنگی سخن
میگوید .هر چند سال های مدیدی از نگارش این مقاله
می گذرد ،اما مس��ئله های مطرح شده در آن کماکان
روز آمدند.

>> زلزله مونتریال را لرزاند

ساکنین مونتریال ظهر چهارشنبه
 23جون بدنبال وقوع زمین لرزه،
با وحشت ،خانه های خود را ترک
کردن��د .همزمان م��ردم تورنتو و
بخش های بزرگی از انتاریو و کبک
و قسمت های شمالی آمریکا نیز
لرزش زمین را حس کردند.
آژان��س  QMIدر اتاوا ،زمان وقوع
زلزله را  1:43دقیقه و مرکز آن را
ش��هر باکینگهام کبک ،در شمال
ش��رقی اتاوا ،پایتخت کانادا اعالم
کرد.
باوجود پخ��ش آژیر خطر و آتش
سوزی در سراسر تورنتو ،گزارشی
از خسارت یا تلفات احتمالی منتشر
نشده است .اما شیشه های برخی
ساختمان ها در اتاوا شکسته و چند
دودکش آجری نیز فروریخت .

دست یابد و کم و بیش امید به موفقیت
را از دست داده است .این تبلور تنهایی
دردناک و جداافتادگی است که امروزه
بسیاری از آن رنج می برند .آیا راه برون
رفتی از این وضعیت وجود دارد ؟
انس��ان درآن واح��د موج��ودی تنها و
اجتماعی است :بمثابه یک موجود تنها،
می کوش��د که وجود خ��ود و نزدیکان
خویش را حفظ کند ،نفسانیات شخصی
خوی��ش را ارضا کند ،و تواناییهای مادر
زادی خویش را تکامل بخشد؛ بمثابه یک
موجود اجتماعی ،در جستجوی جلب
توجه و محبت همنوعان خویش و سهیم
کردن آنان در شادی خود ،غمخواری با
آنان در آالم شان و بهبود شرایط زندگی
ش��ان است .تنها وجود این تالش های
گوناگون ،و بطور متناوب متضاد بیانگر
خصلت ویژه انسان است ،و ترکیب ویژه
این تالش ها مشخص کننده دامنه ای
اس��ت که در آن یک ف��رد می تواند به
تعادل درونی دس��ت یابد و در بهروزی
جامعه س��هم ایفا کن��د .کام ً
ال ممکن
اس��ت که شدت نسبی این دو محرکه،

همچنین مدارس منطقه ،تا شعاع
 650کیلومتری از مرکز زمین لرزه
حتی تا شهر لندن انتاریو ،بالفاصله
تخلیهشدند.
یکی از کارشناسان زلزله شناسی
دانش��گاه کارلتون ،ب��ا بیان اینکه
مدت زمان لرزش مزبور  ،در حدود
 20ثانیه بوده افزود ،این یک رویداد
کم سابقه برای منطقه اتاوا بوده اما
قدرت  5ریش��تری آنقدر نیست
که باعث فروریختن ساختمانها در
کانادا گردد.
از س��ال  1988تاکن��ون ،ای��ن
ش��دیدترین زمین لرزه در استان
کبک بوده اس��ت اما در ماه مارس
گذشته یک زلزله  3.2ریشتری ،
کبک را لرزانده بود.

به صورت موروثی تثبیت شده باشد .اما
شخصیتی که سرانجام پدید می آید به
میزان زیادی توسط محیطی که در آن
انسان خود را در جریان تکامل خویش
باز می یابد ،توس��ط ساختار جامعه ای
که او در آن می بالد ،توس��ط سنتهای
آن جامعه ،و توس��ط ارزیابی گونه های
جزیی رفتار آن شکل می گیرد .مفهوم
مجرد «جامعه» برای وجود فرد انسانی
به معنای مجموعه مناسبات مستقیم
وغیر مستقیم او با انسان های معاصر و
انسان های نسل پیشین است .فرد قادر
به اندیشیدن ،احساس کردن ،کوشیدن
و مستقالنه کار کردن است ،اما او چنان
وابسته به جامعه – در وجود فیزیکی،
اندیشگی و احساسی خود – است که
نا ممکن است بتوان خارج از چار چوب
جامعه به او اندیشید یا او را درک کرد.
این «جامعه» است که خوراک ،پوشاک،
منزل ،کار افزار ،زبان ،شکل های اندیشه
و بخش مهم از محتوای اندیشه انسان
را تهیه می کند ؛ زندگی او بخاطر کار
و دس��تیافت های میلیون ها انسان در

 ۲۷فروردی��ن ،ام��ام حمعهی موقت
تهران ،حجتاالس�لام کاظم صدیقی
گفت��ه ب��ود «جاذبههایی ک��ه برخی
بان��وان و دختران در خ��ود در بیرون
از زندگ��ی خصوصی ایجاد میکنند»
باعث لرزیدن دل جوان��ان و "طغیان
بوالهوسی" میش��ود! او میافزاید ،این
مسئله «طبق روایات ما یکی از عواملی
است که علت بعضی از بالیای ناگهانی
به حساب آمده است».
رندان مونتریال�ی درخیابان های
شهر دربدر به دنبال آتش پاره گان
زیباروی مونتریالی هستند که در
آغاز این تابس�تان ،با نشان دادن
سر وس�ینه سیمین خود ،مس ّبب
ل�رزش دس�ت و دل مومنان و نیز
ساختمان های شهر شده اند!!
گذشته و حال –که در پس واژه کوچک
«جامعه» پنهان است-امکان پذیر می
شود.
بنا بر این آشکار است که وابستگی فرد
به جامعه یک واقعیت طبیعی است که
الغا پذیر نیست – درست مانند وضعیت
مورچگان و زنبوران .البته اگر تمام روند
زندگیمورچگانوزنبورانتاکوچکترین
جزئیات اش به وسیله غریزه های ثابت
و نرمش ناپذیر و مادر زادی تعیین شده
است ،الگوی اجتماعی و مباسبات بین
موجودات زنده انس��انی بسیار متغیر و
آمادگی دگرگون پذیری دارد .حافظه،
ظرفیت ایجاد ترکیبات جدید ،موهبت
ارتباط گفتاری ،تحوالت��ی را در میان
موجودات زنده انسانی امکانپذیر ساخته
ک��ه دیکت��ه ش��ده توس��ط ضروریات
بیولوژیک نیستند .چنین تحوالتی در
سنت ها ،نهاد ها و سازمان ها تبلور می
یابند ؛در ادبیات ؛ در تواناییهای عملی و
مهندسی ؛ در آثار هنری .این
امر توضیح دهنده آن اس��ت
که چگونه انس��ان ،به مفهوم

بازداشـت پنـج نومسیـحی در تهران

پنج نومسیحی به نامهای «افشین
وفاداران ،مهدی کربالییعلی ،امید
کلیدرنژاد ،علیرضا سیدی ،فاطمه
ترککجوری» جمع��ه  ٢٨خرداد
 ١٣٨٩بازداش��ت ش��ده و در بند
 ٢٠٩زن��دان اوین در بیخبری به
سر میبرند.
توگو با
تارنم��ای «رهان��ا» در گف 
یکی از نزدیکان بازداشتش��دگان
که نامش فاش نشده ،خبر داده که
 ٣٠نفر از ماموران وزارت اطالعات
ب��ه ص��ورت مس��لح و ب��ه همراه
ک الکتریکی به من��زل بهروز
ش��و 
صادقخانجانی مراجع��ه کردهاند
و پس از بازداش��ت ای��ن پنج نفر،
مقداری از وس��ایل من��زل را نیز با
خود به همراه بردند.
ب��ر پای��ه ای��ن گ��زارش اتهامات
نومس��یحیانی ک��ه پی��ش از این

بازداش��ت ش��دهاند« ،ارتداد ،اقدام
علی��ه امنی��ت مل��ی ،توهی��ن به
مقدس��ات اسالم و توهین به رهبر
ایران» اعالم شده است .در قوانین
ایران مجازات ارتداد ،اعدام است.
به��روز صادقخانجانی نیز یکی از
نومسیحیانی است که چند ماه قبل
بازداشت شده بار دیگر در تاریخ ٢٦
خرداد ماه بازداشت شده است.
فاطمه ترککجوری که  ٢٨خرداد
بازداش��ت شده ،همسر این زندانی
است .رهانا همچنین خبر داده که
«یوس��ف ندرخانی» یکی دیگر از
بازداشتشدگان مسیحی که هشت
ماه پیش بازداشت شده همچنان
در بالتکلیفی به سر میبرد .فاطمه
پس��ندیده ،همس��ر او نیز  ١٧روز
پیش بازداش��ت شده اس��ت .این
دو در زندان رش��ت در بازداش��ت

هستند.
این منب��ع که به دالی��ل امنیتی
نامش فاش نشده گفته که «ما به
برگزاری مراسم مذهبی میپردازیم
اما از آن برداشت سیاسی میشود
و با حکم ارتداد و اقدام علیه امنیت
ملی روبهرو میشویم».
در ایران عالوه بر نومسیحیان،
اقلیته�ای مذهب�ی همچون
بهاییان نیز با فشار و بازداشت
و محرومیت از ورود به دانشگاه
روبروهستند.
در تازهترین رخداد ،هفته گذشته
منزل بهاییان در روستای «ایول»
مازندران تخریب شد.
ایران بارها گفته که این اقلیتها را
به رس��میت نمیشناسد و از آنها
به عن��وان «فرقهه��ای ضاله» یاد
میکند.
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دیدگاه...

سپاه تا كجا به پیش میراند؟
م .رها

كودتای انتخاباتی  ٢٢خرداد س��ال
گذشته و سركوب شدید معترضین،
حساس��یت رهبران جنبش س��بز،
كنش گران سیاسی و مدنی و مردم
آزادیخواه ایران را نسبت به كاركرد
س��پاه و نقش این نیروی سركوبگر
نظام��ی در كلیه ام��ور غیر نظامی
كشور برانگیخته است.
اگ��ر جمهوریت یك نظام را به مردم
ساالری و برخورداری شهروندان از
حق تعیین سرنوش��ت تعبیر كنیم
ام��روزه گرای��ش غالب در س��پاه با
تس��لط بر و ی��ا نف��وذ در نهادهای
تصمیم گیری ،اجرایی و قوه قضایی
كشور و پش��تیبانی از راست ترین
جناحهای حاكمیت و گرایشهایی
كه به ارادهی مردم بیتوجهند و نیز
تصرف بخشه��ای كلیدی اقتصاد
و خ��ارج ك��ردن ای��ن بخشها از
نظارت نهادهای انتخابی ،به یكی از
بزرگترین دشمنان جمهوریت نظام
تبدیل شده است.
سپاه پ��س از پیروزی انقالب بهمن
تش��كیل و بنا بر اص��ل  ١٥٠قانون
اساسی برای " نگهبانی از انقالب و
دستاوردهای آن " تثبیت شد.
در حال��ی ك��ه آی��ت ال��ه خمینی
برعدم دخالت سپاه در سیاست كه
میتوانس��ت موجب دو دستگی در
سپاه گردد تأكید داشت ،ولی فقیه
دوم كه برای پیشبرد اهدافش بر این
نیرو تكیه دارد این امر را ضروری به
شمار آورد.
سپاه همواره در معرض تصفیهها قرار
داشته است .پس از آزادی خرمشهر
نیروهای راس��ت در رأس سپاه قرار
گرفتند و به تدریج زمینهی خروج
نیروهای چپ را فراهم ساختند.
هم اكنون گرایش راست افراطی در
س��پاه غالب است و فرماندهی تمام
نیروه��ای نظامی و انتظام��ی را در
دست دارد.
این نی��رو همچنی��ن دارای نیروی
اطالعاتی است و ش��كنجه گاهها،
بازجوها و زندانهای مخصوص بخود
را داراست.

چرا سوسیالسم...

معینی ،م��ی تواند ب��ا اداره
خویش بر زندگی خود تأثیر
گ��ذارد ،و آن که در این روند
اندیشه و خواست آگاهانه می
توانند نقشی بازی کنند.
انسان به هنگام تولد –از طریق توارث-
صاحب یک سرشت بیولوژیک –شامل
نیازهایطبیعیکهمشخصهنوعبشرند-
می ش��ود که می بایست آن را پایدار و
دگرگون ناپذیر بدانیم .بعالوه،انسان در
ط��ول مدت زندگی اش یک سرش��ت
فر هنگی کس��ب می کند که آن را از
طریق ارتباط گیری و بسیاری از گونه
های دیگر تأثی��ر پذیری از جامعه می
پذیرد .این سرش��ت فرهنگی است که
با گذشت زمان موضوع دگرگونی است
و تا حد بس��یار زیادی مشخص کننده
مناسبات میان فرد و جامعه است .انسان
شناسی نوین به وسیله پژوهش همسنج
(مقایس��ه ای) فرهنگ های موسوم به
بدوی به ما می آموزد که رفتار اجتماعی
موجودات انس��انی –بسته به الگوهای
فرهنگی چیره و گونه های سازمانی ای
که مس��لط بر جامعه اند -ممکن است
تفاوت های زیادی با هم داشته باشند.
این همان سرشتی است که برخی افراد
امی��د خود را بر آن بنا می کنند ،مبنی
بر این که  :موجودات بش��ری به خاطر
سرش��ت بیولوژیک خود محکوم به آن

ولی فقیه دوم به عن��وان فرمانده
كل نیروه��ای مس��لح ،س��رداران
وفادار را در رأس سپاه قرار میدهد
و بر آموزش و تربی��ت آنها برپایه
ایدئول��وژی افراطی و با خوانش��ی
فاشیستی و میلیتاریستی از اسالم
نظارت دارد.
تأس��یس و تقویت دانش��گاههای
نظامی و انتظامی مثل دانشگاه امام
حسین و مراكز آموزشی و پژوهشی
در ق��م و تهران زیر نظر روحانیون
افراطی مانن��د مصباح یزدی برای
تربیت كادرهای نظامی و امنیتی
دست اندركارند.
اگر برنامه نزدیكی دانشگاه وحوزه
ناكام مان��د ،این امر میان س��پاه و
حوزه به ثمر رس��ید .دانش��گاهیان
نمیخواس��تند تحت امر حكومت
قرار گیرند اما سپاهیان "به سادگی
تحتانقیادایدئولوژیکدستگاه
انسان س�ازی حکومت مطلقه
قرارگرفتهاند".
تحت آموزشهای عقیدتی س��پاه،
اعضای این نیروی نظامی مجبورند
كه "از آیت الله خامنه ای ،که هنوز
به مرتبۀ آیت الله عظمی نرس��یده
است ،تقلید کنند".
آموزشها و تفسیرهای سیاسی سپاه
از رویداده��ا و امور جهانی همچون
دیدگاهه��ای جناح راس��ت و ولی
مطلقه فقیه ،برپایه توهم توطئه بنا
شده است.
برپای��ه ای��ن دی�دگاه "نیروهای
شیطانی" مانند آمریكا و اسرائیل
همواره در تالش��ند ك��ه جمهوری
اسالمی را سرنگون كنند در نتیجه
الزم است كه سپاه در امور سیاسی
دخالت كند تا بتواند نظام اسالمی را
پاس دارد.
افزون براین "هر كنفرانس علمی یا
مؤسسهی تحقیقاتی  ..كه خارج از
ایران در باره ایران یا اس�لام تحقیق
میكند،عاملصیهونیست"..بهشمار
میآید .اح��زاب و نیروهای داخلی
مستقل نیز اگر كامالً به فرمانها و
دستورهای ولی مطلقه فقیه گردن
ننهند به عامالن دشمنان خارجی
بدل میگردند.

>> ادامه از صفحه12 :
نیس��تند که یکدیگر را نابود س��ازند یا
تسلیم سرنوشت بیرحمانه خود کرده
باشند.
ضمن ای��ن که ما از خود می پرس��یم
چگون��ه س��اختار جامع��ه و وضعیت
فرهنگی انسان می تواند تغییر کند تا
زندگی انسان حتی االمکان بهبود یابد،
باید همواره به این واقعیت آگاه باشیم
که شرایط مشخصی وجود دارد که ما
در تغییر آن نا توانیم .همانگونه که پیشتر
خاطر نش��ان شد ،سرش��ت بیولوژیک
انسان ،در کلیه هدف های عملی نمی
تواند موضوع دگر گونی باشد .افزون بر
ای��ن ،تحوالت فن آورانه و جمعیتی در
طی چند دهه گذشته شرایطی آفریده
اند که بر ج��ای ماندنی اند .در مناطق
با تمرکز نسبتاً باالی جمعیت در کنار
کاالهایی که برای ادامه حیات اجتناب نا
پذیر است ،وجود یک تقسیم کار بسیار
گس��ترده و یک دس��تگاه مولد بسیار
متمرکز ضرورتی مطلق است .آن روزگار
که افراد یا گروه های نسبتاً کوچک می
توانستند به طور کامل نیاز های خود را
بر طرف سازند –و با نگاهی به گذشته
آن ایام بس��یار شاعرانه به نظر می آید-
برای همیشه سپری شده است .اینک
اگر بگوییم که انسان یک جامعه تولیدی
و مصرفی در حد یک سیاره ایجاد کرده،
تنها اندکی مبالغه کرده ایم.

پیشینهیتاریخی
در فردای وفات آیت اله خمینی ،از
آنجا كه حجت االسالم خامنهای با
وجود اختیارات گستردهی قانونی ،از
كاریزمای آیت اله خمینی برخوردار
نبود و در میان روحانیون بلند پایهی
قم نی��ز صالحیت فقه��یاش زیر
سئوال بود نتوانست شیرازهی امور
كشور را كامالً در دست گیرد.
از این رو تكیه بر سپاه و بهره گیری از
نیروی نظامی و امنیتی سپاه را برای
پیشبرد اهداف و تحكیم قدرتش در
دستور كار قرار داد.
در این رابطه قابل ذكر است كه پس
از پایان جنگ  ٨س��اله هنگامی ك ه
هاشمی رفسنجانی پیشنهاد ادغام
س��پاه در ارتش را مطرح ساخت و
با مخالفت سرداران سپاه روبرو شد
خامن��های در برابر رئیس جمهور از
آنان پشتیبانی كرد.
رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور
مقتدری كه والیت فقیه را به حاشیه
رانده بود در برابر دخالت س��رداران
سپاه در سیاست ،ایستادگی نشان
م��یداد كه پس از جنگ  ٨س��اله
خواس��تار دخال��ت در عرصهه��ای
گوناگون كشور بودند.
ابتدا بسیج به "بازوی سیاسی سپاه
جریان
(در یاری رس��اندن ب��ه یک
ِ
سیاس��ی خاص��ی که س��پاه از آن
ِ
حمایت میکرد) مبدل گشت"
{>> ادامه در صفحه}16 :

اکن��ون به آن نقطه رس��یده ام
که م��ی توانم به ط��ور خالصه
بیان کنم چه چیزی از نظر من
ماهیت بحران زمان ما را تشکیل
م��ی دهد .این بحران مربوط اس��ت به
رابطه فرد با جامعه .فرد آگاهی فزاینده
ای از وابس��تگی اش به جامعه کس��ب
کرده اس��ت .اما او این وابستگی را نه به
مثابه یک امتیاز مثب��ت ،به مثابه یک
پیوند ارگانیک ،به مثابه نیروی محافظ،
بلکه بیشتر به مثابه تهدیدی برای حقوق
طبیعی خ��ود و یا حتی تهدیدی برای
موجودیت اقتصادی خویش تجربه می
کند .فراتر از این ،موقعیت او در جامعه
چنان است که محرکه های خود خواهانه
ساختار دماغی او مدام مورد تأکید قرار
می گیرند ،در صورتی که محرکه های
اجتماعی او ،که از لحاظ طبیعی ضعیف
ترند ،به طور فزاینده تضعیف میگردند.
همه موجودات بشر گذشته از موقعیت
اجتماعی شان ،از این روند تضعیف رنج
می برن��د .آن ها بمثابه زندانیان نا آگاه
خود خواهی خویش ،احساس نا امنی و
تنهایی می کنند و محروم از لذت بردن
سهل و س��اده و طبیعی از زندگی اند.
انسان می تواند تنها از طریق وقف خود
به جامعه معنای��ی در زندگی هر چند
کوتاه و پر خطر خویش بیابد.
هرج و مرج موجود اقتصادی در جامعه
س��رمایه داری ،به نظر من سرچشمه
ش��ر اس��ت .م��ا در مقابل خود
واقعی ّ
جماعت عظیم��ی از تولید کنندگان را
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می بینیم که هموندان آن بی وقفه در
تالش برای محروم ساختن یکدیگر از
میوه های کار جمعی ش��ان اند – نه با
اعمال زور ،بلک��ه در کل با دنباله روی
کور کورانه از قواعد رس��می .با توجه به
این امر ،تحقق این نکته مهم است که
وسایل تولید -منظور مجموعه ظرفیت
تولیدی که برای تولید کاالهای مصرفی
و نیز کاالهای س��رمایه ای الزم است-
می بایس��ت به طور قانونی در مالکیت
خصوصی افراد باشد ،کما این که برای
بخش مهمی عم ً
ال نیز چنین است.
به خاطر سادگی مطلب ،در ادامه بحث
من همه آنانی را که در مالکیت وسایل
تولید سهمی ندارند «کارگر» می نامم،
هر چند این اصطالح کام ً
ال با اس��تفاده
رایج این واژه همخوانی نداش��ته باشد.
صاحب وسایل تولید در موقعیتی است
که نیروی کار کارگر را می تواند بخرد .با
استفاده از وسایل تولید ،کارگر کاالهای
نوینی تولی��د میکند که ب��ه مالکیت
سرمایه دار در می آید .نقطه اساسی در
مورد این روند نسبت میان چیزی است
که کارگر تولید میکند و چیزی است که
او به خاطر آن مزد دریافت می کند ،که
هر دو با اصطالح ارزش واقعی سنجیده
می شوند .از آن جایی که قرار داد کار«
آزاد» است ،آنچه که کارگر دریافت می
کند نه به وس��یله ارزش واقعی کاالیی
که تولید میکند ،بلکه از طریق حداقل
نیازش و نیز به وسیله نیاز های سرمایه
داران به نیروی کار و به نس��بت تعداد
کارگرانی که بر س��ر شغل با هم رقابت
می کنند ،تعیین می ش��ود .درک این
نکته مهم است که در تئوری پرداخت
مزد کارگر به وسیله ارزش محصولش
تعیین نمی شود.
سرمایه خصوصی گرایش به تمرکز در
دست عده ای معدود دارد .شکل گیری
یک واحد تولیدی بزرگ تر که به بهای
تلف ش��دن واحد های کوچک تر تمام
می شود بخش��اً به خاطر رقابت میان
س��رمایه داران ،و بخشاً به خاطر تحول

فن آوری و افزایش تقس��یم کار است.
نتیجه این تحول ایجاد یک الیگارشی
خصوصی و قدرت عظیمی اس��ت که
حتی در ی��ک جامعه با س��ازماندهی
سیاس��ی دموکراتیک نیز ب��ه گونه ای
موثر قابل کنترل نیست .این حقیقتی
اس��ت که اعضای نهادهای قانون گذار
توس��ط احزاب سیاس��ی برگزیده می
ش��وند ،و این حزب ها به میزان زیادی
توسط سرمایه داران خصوصی – که به
خاطر ه��دف های عملی خود ،انتخاب
گ��ران را از قوه قانونگذار جدا می کنند
– از لحاظ مالی تأمین میش��وند و یا به
شیوه ای دیگر از آن ها تأثیر می پذیرند.
نتیجه آن است که نمایندگان مردم در
واقع از منافع شهروندان محروم به اندازه
کافی حمایت نمی کنند .به عالوه،تحت
شرایط موجود ،سرمایه داران خصوصی
ب��ه گونه ای اجتن��اب ناپذیر – به طور
مستقیم یا غیر مستقیم-بر منابع اصلی
اطالعات(مطبوعات،رادی��و ،آم��وزش و
پرورش) کنترل دارن��د .از این رو برای
یک شهروند بی نهایت دشوار و غالباً نا
ممکن است که به نتیجه گیری عینی
دست یابد و از حقوق سیاسی خود خرد
مندانه بهره برد .وضعیتی که بر اقتصاد
مبتنی بر مالکیت خصوصی س��ر مایه
حاکم اس��ت بوسیله دو اصل مشخص
م��ی ش��ود :نخس��ت این که وس��ایل
تولید(س��رمایه )در مالکیت خصوصی
اند و مالکان آنه��ا را آن طور که صالح
میدانن��د صرف میکنن��د .دوم این که،
قرارداد کار آزادانه اس��ت .البته ،در این
جا چیزی به عنوان جامعه ناب سرمایه
داری به این مضمون وج��ود ندارد .اما
باید تأکید کرد که کارگ��ران،از طریق
مبارزات سیاس��ی طوالنی و تلخ خود،
بخشاً موفق ش��ده اند که شکل اندکی
بهتر از «قرار داد آزاد کار» را برای گروه
های معینی از کارگران تأمین کنند .اما
در کل ،اقتصاد موجود تفاوت زیادی با
سرمایه داری «ناب» ندارد.
تولید برای س��ود و نه برای اس��تفاده،

صورت می گی��رد .هیچ تدبیری وجود
ندارد که آن هایی که قادر به کار کردن
ان��د و خواهان آن اند هم��واره بتوانند
ش��غلی بیابند ؛ «ارتش��ی از بیکاران»
تقریباًهم��واره موج��ود اس��ت .کارگر
همیشه در هراس از دست دادن شغل
خود اس��ت .تا هنگامی که کارگران بی
کار و کم مزد از یک بازار س��ود آور بی
بهره اند ،تولید کاالهای مصرفی محدود
و نتیجه آن وضعیت بس��یار اضطراری
است .پیش��رفت فن آوری بجای ایجاد
کار برای همه ،متناوباً به بیکاری بیشتر
می انجام��د .انگیزه س��ود ،در پیوند با
رقابت میان سرمایه داران ،مسئول بی
ثباتی در انباشت و به کار گیری سرمایه
است،که به بحران های حاد
فزاینده منجر میشود .رقابت نا محدود
موجب تلف ش��دن عظیم کار ،و علیل
شدن آگاهی اجتماعی افراد می گردد.
این علیل ش��دن [آگاه��ی اجتماعی]
ش��ر سرمایه داری
افراد را من بد ترین ّ
می دانم .کل سیس��تم آموزش��ی ما از
شررنج میبرد .من معتقدم که تنها
این ّ
شر بزرگ وجود
یک راه برای محو این ّ
دارد،و آن هم عبارت اس��ت از استقرار
یک اقتصاد سوسیالیستی به همراه یک
سیستم آموزشی که می بایست دارای
جهت گیری با اهداف اجتماعی باشد.
در یک چنین اقتصادی وسایل تولید در
مالکیت جامعه اند و به شیوه ای برنامه
ریزی شده مورد استفاده قرار می گیرند.
یک اقتصاد با برنامه ریزی،که تولید را با
نیازهای همگانی همخوان می سازد ،کار
را بی��ن همه آن هایی که قادر به کارند
تقس��یم می کند و یک سطح زندگی
مناس��ب را برای هر زن ،مرد و کودکی
تضمین می نماید .آموزش فرد ،به عالوه
حمایت از اس��تعدادهای ذاتی ،تالشی
اس��ت برای تکامل احساس مسئولیت
فرد در برابر همن��وع خویش ،به جای
تقدیس ق��درت و پیروزی ف��ردی در
جامعه حاضر.
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چگونهخداونددلهایشکستهراشفامیدهد؟
فقط خدای قادر مطلق آفریننده زمین و
میشود.
آسمان این قدرت و اقتدار را د ارد .مهم
 میتوانید س��عی کنید کوچکش کنید نیست گناه شما چقدر بزرگ بوده چونبخش��ش به ش��رط میزان و یا نوع گناه
بگویید اصال موضوع مهمی نیست.
که اگر اینطور اس��ت اصال چ��را بیادتان شما نیست دلیل بخشش محبت و کرم
خداست.
مانده؟
مهم نیست شما چه کرده اید مهم
چرا نمی توانید فراموشش کنید؟
این است مسیح چه کرده است.
پس کوچک کردنش هم بیفایده است.

رهایی یابیم؟

راه های دنیوی مختلفی هست مثال:
 انکارش کنید وانمود کنید وجود نداردگذشته را فراموش کنید که البته فایده ای ندارد چون این حسهنوز زنده اس��ت و دوباره بیادتان خواهد
آم��د فکر میکنید فراموش��ش کرده اید
اما درس��ت در بدترین موقعیت پیدایش

اما اگر بارها بخشش میطلبید اما هنوز
آس��وده نیس��تید و هنوز احساس گناه
میکنید به این دلیل است که مفهوم این
بخشش را بدرستی درک نکرده اید.
که چطور او
فورا .رایگان .کامل .بدون شرط.
و در هم��ان بار اول که تقاضا کردید این
کار را انجام داد.
اگر برای موردی مرتب تقاضای بخشش
کنید یعنی ش��ما باور نگرده اید که او بار
اول شما را بخشیده.

اگر در مورد گناهی که بخشش طلبیده
اید مجددا احساس گناه میکنید بدانید که
این احساس نه از جانب خدا بلکه از جانب
شریر است.
او میخواهد ش��ما احس��اس بدی داشته
باشید.
احساس گرفتاری کنید.
قبل از این که گناه را انجام دهید او برایتان
بی اهمیت جلوه اش میداد میگفت مسئله
ای نیست همه میکنند و بعد از انجامش
او برایت��ان بزرگش میکند تا احس��اس
ای��ن پایه اعتقاد مسیحیس��ت که کفاره گرفتاری و محکومیت بیشتری کنید.
و میگوید خدا هرگز شما را نمیبخشد.
گناهان ما پرداخت شده و ما آزادیم.
تنها کافیس��ت از خداوند طلب بخشش
کرده و بپذیریم که مس��یح برایمان روی خدا چطور می بخشد؟
صلیب چه کرده است.
و
گناهان
از
م��ا
که
ای��ن تنها راهیس��ت
کولسیان13-2و:14
احساس گناهکار بودن آزاد میشویم.
"آن زمان ک��ه در گناهان و حالت ختنه
این تنها راه است هیچ روانپزشکی قادر به ناشده نفس خود مرده بودید.
این کار نیست چون قدرتش را ندارد.

هر شنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

ک



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

خدا ش��ما را با مس��یح زنده کرد .او همه
گناهان ما را آمرزید .و آن س��ند قرضها
را که به موجب قوانین بر ضد ما نوش��ته
شده و علیه ما قد علم کرده بود را باطل
کرد و بر صلیب میخکوبش کرده از میان
برداشت.
"تمام گناهان-تمام گناهان ...اس��نادش
رو هم محو کرده و وقتی خدا می بخشد
کامال می بخشد.
بخش پایانی در شماره آینده

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

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:

چطور میتوانیم بخش��ش از گناهان را
بدست آوریم؟
با التماس؟
با گدایی؟
با رشوه؟
با تهدید؟
نه فقط با ایمان و اعتماد.
و پذیرش رایگان بخشودگی.
خبر خوش این است.
بخشش به رایگان.
بله به رایگان میشود آغازی نو داشت و
وجدانی آسوده.

ش جالل عادل
شی

خداوند محبت است

وقت��ی در مزمور  3-23میخوانیم او جان
مرا بر میگرداند منظور همین تس��لی و
شفایی است که به آن نیازمندیم.
همه ما مجموع��ه ای از زخمها و دردها
وترس��ها رو ازگذش��ته حمل میکنیم و
خداوند میخواهد ما این آشغالها رو زمین
بگذاریم.
او میخواهد جان ما را برگرداند .اگر شما
هم میخواهید ای��ن اتفاق مبارک بیفتد
پس با خداوند همکاری کنید.
 میتوانی��د ب��رای خودت��ان توجیه اشکنید:
بای��د به او اجازه دهید س��ه چی��ز را در "فکر نکنم اصال این اشکالی داشته باشد"
و این البته خطرناک هم هس��ت میتواند
زندگیتان تغییر دهد:
وجدان ما را در مقابل گناه بی حس کند.

اما باز هم گناه را برنمی دارد.
 -1اجازه دهید گناهانتان را بردارد

 -2اجازه دهید غمهایتان را بردارد
می توانید عادی جلوه اش دهید:

"همه این کار را میکنند"
 -3اج�ازه دهی�د کین�ه هایت�ان را که اوال همه این کار را نمیکنند
بردارد
در ثانی اگر هم بکنند برای ش��ما توجیه
گناهتان نمی شود.
این سه عواملی هستند که احساسات شما همیشه میتوانید کسی را پیدا کنید که
از شما بدتر است .در واقع سعی میکنید
را مسموم میگردانند.
قلبتان را به چیزی راضی کنید که میدانید
هیچ چی��ز مانند گناه جان را س��ریعتر اشتباه است.
فکرتان میگوید مس��ئله ای نیست ولی
فرسودهنمیکند.
مزمور :6&4-38قلبتان همیشه پیروز است که میگوید نه
"زیرا گناهانم از سرم گذشته است .بسبب خیلی هم مسئله است.
حماقت من .به خود می پیچم و بی نهایت
خم گشته ام .تمامی روزم ماتم کنان تردد احس�اس گناه میتواند م�ا را مریض
کند ،می تواند دچار افسردگی کند.
میکنم".
می تواند ما را به شکس�ت رهنمون
همه ما دالیل زیادی برای احساس تقصیر شود.
و گناه داریم همه ما ناکاملیم.
همه ما اشتباه میکنیم و اثراتش را بر جان هیچ راه حلی وجود ن��دارد تنها یک راه
برای رهایی از احساس گناه وجود دارد.
میکشی .م
آن را به خدا بسپارید او تنها کسی است
ما نمی توانیم از آن رهایی یابیم چون در که میتواند آن را بردارد.
فکر ماست حتی اگر به محل دیگری هم
در رومیان23-3و 24چنین میخوانیم:
برویم با ما میاید.
"زی��را همه گناه کرده اند و از جالل خدا
کوتاه می آیند .اما به فیض او و به واسطه
آن بهای رهایی که در مسیح عیسی است
چطــور از حس گناه
به رایگان پارسا شمرده می شوند".

1
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مدرسه دهخدا

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

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

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

Tel.: 514-485-3652

مدرسه فردوسی

اجنمندفاعازحقوقبشر

4255 Courtrai CDNeiges
(514) 962.3565

ایران-مونترال

(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca

اجنمنفرهنگیایرانیان

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

اجنمندوستدارانزرتشت

514-488-3000

6528 St- Jacques W.

نگهداری از زبان فارسی خویشکاری هر ایرانی است.
اجنمن دوستداران زرتشت
پیشیارهمیکند

www.Seena.ca

اوتـــاوا

شاهنامه خوا نی

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

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

بابیان دکتر نقیب نقوی

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 ادبی (فاضل)
(514) 651-7955

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

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

مناشـــوم

Ottawa Persian Radio

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

1455 Maisonneuve W.

Room: H-629

زمان :یکشنبه  4جوالی

Metro: Guy

ساعت  3پس از نیمروز
جا :دانشگاه کنکوردیا

بنیاد سخن آزاد
(514) 944-8111
--------

خورشید خانوم

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

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

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

elahem@sympatico.ca
8043 St-Hubert

فرهنگسرایسینا

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

خانـه ایران

-----------اجنمنزنانایرانیمونترال

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

(514) 731-1443

تلفن)514( 626-5520 :

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

www.cafelitt.ca

5206 DECARIE #3

www.dehkhodaschool.com

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

 هر پنجشنبه

کتابخانهنیما
fondation.nima@gmail.com

وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

کافهلیت

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

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

خــانه ایران

دوچرخهسواری+استخر برای جوانان ( 8سال به باال)

کنسرت بنیامین کنسل شد!

با عرض سالم و احترام ،بدین وسیله به اطالع عزیزان میرسانند اجرای کنسرت بنیامین به دالیل ذیل لغو
گردید.
برگزار کنندۀ اصلی این کنسرت ( Bolero Entertainmentواقع در لوس انجلس) در ابتدا اعالم نموده بودند که
کنسرت هیچ ارتباطی با وزارت ارشاد اسالمی ندارد و هیچ محدودیت سیاسی و اجتماعی از جمله نحوه لباس
پوشیدن شرکت کنندگان و مصرف مشروبات الکلی وجود نخواهد داشت .با توجه به این موافقت ،مسئولین
تبلیغ این کنسرت در مونترال تقاضای بر افراشتن پرچم سه رنگ شیر و خورشید و یک دقیقه سکوت به احترام
شهدای راه آزادی ایران در ابتدای مراسم را نمودند که با مخالفتشان رو به رو گردید .مسئولین مونترال که از
طرفداران حکومت دموکراسی در ایران میباشند با تقبل هزینه مالی بسیار ،راضی به اجرای این برنامه با چنین
محدودیت هایی نشدند.
مسئولین تبلیغات این کنسرت در مونترال با نهایت عذرخواهی از هموطنان عزیز و گرامی تقاضا دارند از عزیزانی
که اقدام به خرید بلیط های کنسرت نمودند به محل خریداری مراجعه و وجه خود را دریافت کنند.
با سپاس و تشکر بهزاد .ت

This is to anno
unce that due to
unforeseen circ
umstances com
pletely outside
of our control,
B
olero
Entertainment
)(based in LA
ha
s
CANCELLED
the Benyamin
concert
scheduled for Su
nday June 27th
2010
in Montreal.
As a result, all
tickets will be
honored
and must be re
turned to the st
ores
where they wer
e purchased fo
r a full
refund.
We sincerely ap
ologize for any
inconvenience that th
is has caused yo
u.

()Parc Jean Drapeau
شنبه  17جوالی  8صبح تا  8شب

نقطه حرکت :ساعت  8صبح  ،تقاطع  Atwaterو Saint-Ambroise
برای ثبت نام و اطالعات بیشتر
با نیما مشعوف514-688-5905 :
یا با دفتر خانه ایران  514-544-5962تماس بگیرید.
قیمت$25 :

توجه توجه :اطالعیه

Benyamin Conc
ert
CANCELLED

سومین برنامه

بنیاد ایرانپژوهی سهروردی
نشست بعدی بنیاد ایرانپژوهی سهروردی
روز شنبه  ۳جوالی ۲۰۱۰
از ساعت  ۴تا  ۶پس از نیمروز
برگزار میشود.
عنوانسخنرانی:
شهابالدین یحیا سهروردی و فلسفهی ایرانی
سخنران :دکتر مهدی نجفی افرا،
استاد فلسفه در دانشگاه آزاد تهران
و پژوهشگر مهمان دانشگاه مکگیل
جا :اتاق  ۶۲۹ساختمان هال ،دانشگاه کنکوردیا
نشانی ۱۴۵۵ :بلوار مزونوو غربی

www.sohravardi.wordpress.com
Sohravardi Foundation for Iranian Studies
Centre d'Étude Iranologiques Sohravardi

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

The Lover and the Beloved

منایشگاهنقاشی
حمیرا مرتضوی

July 1st to July 4th,

Homeira Mortazavi will be a participant at the FIMA festival with
her newest paintings from the series
“The Lover and the Beloved”. You
could meet the artist at Espace Art
Contemporain on Rue Sainte Catherine Est, between Rue Amherst and
Rue Wolfe, Kiosque No: C05,
from 1:00PM to 10:00 PM
)(Thurs, Fri, Sat, Sun

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
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.
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سپاه پاسداران...

>> ادامه از صفحه13 :

و در س��ال  ١٣٧٠تش��كل انص��ار
حزب اله (لباس شخصیها) به كمك
سپاه و در كنار بسیج به وجود آمد.
این نیرو عالوه بر تخریبهاش��می
رفسنجانی و خانوادهاش ،آتش زدن
برخی از كتاب فروشیها ،بهم زدن
سخنرانیها و انجام برخی ترورها را
در كارنامه خود به ثبت رساند و در
انتخاب��ات دورهی پنجم مجلس یك
فهرست انتخاباتی را به سود نیروهای
راست در میان بسیجیان و اعضای
سپاه توزیع كرد و چون شایع بود كه
با نظر مثبت ولی فقیه همراه است
توانست آراء نیروهای سنتی و تندرو
را بدس��ت آورد و در نتیجه ائتالف
حزب كارگزاران س��ازندگی و جناح
چ��پ در این انتخابات با شكس��ت
روبرو شد.
در ای��ن دوره س��پاه و نیروه��ای
پش��تیبانش در برابرهاش��می صف
آرایی كردند زیرا باور داشتند كه وی
حاضر نیست از رهبری تمكین كند.
این ،اولین دخالت وس��یع سپاه در
سیاست به شمار آمد.
در هفتمین دورهی انتخابات ریاست
جمه��وری ،ناط��ق نوری ب��ا وجود
برخورداری از پشتیبانی ولی مطلقه
فقی��ه ،نیروهای راس��ت و نظامیان
نتوانست در برابر خاتمی پیروز شود.
به باور بهزاد نبوی دولت رفسنجانی
توانست از تقلب گستردهی انتخاباتی
جناح راست علیه رأی گسترده مردم
در این انتخابات جلوگیری كند.
تشكیل جبهه دوم خرداد و پیروزی
اصالح طلبان در مجلس شش��م و
انتخابات دورهی اول شوراها ،كوتاهی
دست ولی فقیه از وزارت اطالعات،
گسترش فضای باز سیاسی و رشد
جامعه مدن��ی ،نیروهای راس��ت و
س��پاهیان را بهراس انداخت و ولی

فقیه موقعی��تاش را درخطر دید.
سپاه دست بكار شد و در كارشكنی
در برابر دولت خاتمی گوی سبقت را
از قوه قضائیه كه بجان روزنامههای
مس��تقل و اصالح طلب افتاده بود
ربود كه از جمله میتوان به تظاهرات
كفن پوش��ان همیش��ه در صحنه،
سركوب دانشجویان دانشگاه تهران
در  ١٨تیر ،قتلهای زنجیرهای و نامه
تهدید آمیز شماری از سرداران سپاه
علیه رئیس جمهور اشاره نمود.
در انتخابات دوره دوم ش�وراها،
سپاه كام ً
ال وارد صحنه شد.
اصغر احمدی مقدم فرمانده بسیج
وقت و فرمان��ده نیروهای انتظامی
فعل��ی حام��ی سرس��خت كودتا،
فهرست كاندیداهای مورد نظر سپاه
و بس��یج را به نام آبادگران ارائه داد
ك��ه به پیروزی رس��ید و در نتیجه
آن احمدین��ژاد كه خود س��ابقهی
سپاهیگری داش��ت بعنوان شهردار
تهران برگزیده شد.
این نماینده س�پاه در شهرداری
ته��ران به پ��اس خدمات ب��رادران
س��پاهیاش قراردادهای اقتصادی
و پیم��ان كاری بس��یاری را بدون
تش��ریفات قانونی و اداری به سپاه
واگذار كرد كه در دولت نهم و دهم
نیز نهادینه شد.
از پاداشهای دیگر احمدی نژاد به
برادران كودتاچیش افزایش بودجه
نهادهای س��ركوب از جمله بسیج
بود كه در سال  ٨٨به گفتهی طائب
فرمانده قبلی بسیج  ٢٠٠برابر شد.
عملیات "پیچیده" سپاه در انتخابات
نه��م ریاس��ت جمه��وری ك��ه به
"پی��روزی" احمدین��ژاد انجامید و
هاشمی رفسنجانی بجای اعتراض
به این عملیات "پیجیده" به خداوند
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پناه ب��رد ،راه
ب��رای ورود
ای��ن نی��رو به
قدرت اجرایی
كش��ور كامالً گشوده شد .بسیاری
از وزیران و استانداران كشور از میان
فرماندهان س��ابق سپاه و یا كسانی
كه دورههای مدیریت خویش را در
سپاه گذراندهاند و برپایه ایدئولوژی
افراط��ی و میلیتاریس��تی این نیرو
آم��وزش دیدهاند ،برگزیده ش��دند.
در واقع با پی��روزی احمدی نژاد در
انتخابات نهم ،كودتای خزنده سپاه
در كش��ور به پیروزی رس��ید و به
این نیروی س��ركوبگر اجازه داد كه
نهاده��ای گوناگ��ون را یكی پس از
دیگ��ری از دس��ت نیروهای اصالح
طلب حكومتی خارج سازد.
تقل��ب گس��ترده در انتخابات دهم
ریاس��ت جمه��وری و س�ركوب
وحشیانهی پس از آن را میتوان به
عنوان واكنش س��پاه و ولی مطلقه
فقیه در برابر اكثریت رأی دهندگان
كش��ور تعببیر كرد كه كوشیدند از
راههای قانونی و دمكراتیك نماینده
تائید ش��دهی م��ورد نظرش��ان را
جایگزین نماینده سپاه سازند.
واخوانی رویدادها و گفتار فرماندهان
س��پاه در روزهای پیش از انتخابات
نشان میدهد كه این نیروی نظامی
از پیش در نظر داش��ت كه نماینده
مورد نظرش را به هر قیمت به رأی
دهندگان تحمیل كند.
چنانچه س��ردار یداله جوانی رئیس
اداره سیاسی س��پاه در مصاحبه با
روزنام��ه صبح ص��ادق در چند روز
پیش از  ٢٢خرداد ،عزم این نیرو را
در سركوب شدید "انقالب مخملی"
نشان داده اس��ت كه به ادعای این
س��ردار با انتخاب نماد سبز از سوی
موسوی كلید خورده بود.
پیروزینمایندهسپاهدرانتخاباتنهم
ریاست جمهوری مواهب اقتصادی و

مالی فراوان نیز برای س��پاه بدنبال
داشته اس��ت .در دوره خاتمی سپاه
برای رسیدن به اهداف اقتصادیش
كه ش��امل قاچاق كاال ( ١٢میلیارد
دالر در سال) از دهها بندر در خلیج
فارس و فرودگاههای تهران میشد
حتی به اشغال نظامی فرودگاه آیت
اله خمینی دست زد.
در حركت��ی دیگ��ر ب��رای اخ��راج
پیمانكاران نفت��ی رومانیایی از یك
س��كوی نفتی در جن��وب از حمله
هوایی با بالگرد بهره جست.
اما احم��دی نژاد زمین��هی تصرف
نهاده��ای اقتص��ادی مهم كش��ور
ازجمله مخابرات و بسیاری از فازهای
پارس جنوبی را به س��ادگی و بدون
تشریفات قانونی و یا با حذف رقبای
اقتصادی به بهانهه��ای امنیتی در
اختیار سپاه قرار داده است .هرچند
جزییات دخالتهای سپاه در اقتصاد
و فس��اد مالی این نی��روی نظامی
از جمله قاچ��اق تولیدات مصرفی،
بنزین ،مواد مخدر ،نوشابههای الكلی
و پول ش��ویی در كش��ورهای دیگر
از گس��تره این مقاله خارج است اما
الزم به تذكر است كه سپاه در حال
حاضر با دهها میلی��ارد دالرقرارداد
دولتی به بزرگترین پیمانكار نفتی و
گازی كشور تبدیل شده است و این
درحالی است كه اجرا و اتمام برخی
از ای��ن پروژهها با تأخی��ر و كم بود
بودجه روبروست.
گزارش هایی نی��ز در مورد كیفیت
پایین برخی از پروژههای اجرا شده
بوسیله س��پاه در بخشهای دیگر
رسیده است.
براس��اس ب��رآوردی در س��ال
١٩٨٣سپاه ،با دردست داشتن بیش
از  ٥٠٠ش��ركت حدود  ١٢میلیارد
دالر ف��روش و ح��دود  ١/٩میلیارد
دالر سود برده است.
در ضم�ن این نی�روی نظامی از
پرداخت مالیات معاف است.
افزون بر این باید گفت از آنجا كه
س��پاه تحت نظارت رهبری است،
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نهاده��ای انتخابی از جمله مجلس
از حق نظارت بر فعالیت اقتصادی و
سیاسی غیر شفاف آن محروم است.
دخالت سپاه در اقتصاد چنان عرصه
را بر بخش خصوصی تنك كرده است
كه این امر حتی مورد انتقاد رئیس
مجلس والیی نیز قرار گرفته است.

سپاه تا كجــا به
پیش میراند؟
ام��روزه فرمانده��ان ش��اغل و ی��ا
بازنشستهسپاهدرعرصههایكلیدی
قوه اجراییه و مقننه كشور مشغول به
كارند " ۷وزیر از  ۲۱وزیر موجود در
دولت (ازجمله وزیران نفت ،دارایی،
ارتباطات ،دفاع ،کش��ور ) ،یک سوم
از کرس��یهای مجلس ،یک س��وم
استاندارها و فرماندارها ،تعداد فراوانی
از شهرداران و سفیران)".
اف�زون بر این یكی از معاونین قوه
قضاییه نیز س��پاهی است و بتازگی
معاونت فرهنگی وزارت ارش��اد نیز
بدست سپاه افتاد.
مراك��ز فرهنگ��ی كش��ور نی��ز از
آس��یبهای نیروه��ای نظامی در
مصوننیستند.
اردوهای تابستانی مدارس از سوی
بس��یج برای عضوگی��ری و تربیت
ایدئولوژیك خردساالن نیز از جمله
خاك ریزهایی اس��ت ك��ه هرروزیك
به یك به تصرف س��پاه در میآید و
ش�هروندان كش�ور را با بهت و
هراس�ی كه پایانی ب�رآن قابل
پیش بینی نیست روبرو ساخته
است.
رویداد  ١٤خرداد كه بدس��ت وزیر
كش��ور (فرمانده س��ابق س��پاه) و
نیروهای لباس ش��خصی و شخص
احمدی نژاد طراحی شده بود ،حمله
لباس شخصی و بسیجیها به دفاتر
آیت اله منتظ��ری و صانعی در قم
و به تازگ��ی تظاهرات بس��یجیان
در براب��ر مجل��س ك��ه نمایندگان

دست چین شده ش��ورای نگهبان
را با به توپ بس��تن مجلس تهدید
كردند و س��رانجام س��كوت معنی
دار ول��ی مطلقه فقی��ه در برابر این
قانون شكنیها بدین معنی است كه
تقریب ًا فاتح�هی جمهوریت بی
یال و دم نظام بدس�ت نیروهای
سپاه و بسیج و گروههای فشار
خوانده شده است.
ش��عار انتخابات آزاد نه تنها حذف
نظارت اس��تصوابی بلكه بازگش��ت
نظامیان به پادگانها و عدم دخالت
شان در سیاست را نیز باید خواستار
شود.
كش��ور ای��ران روزهای س��ختی را
میگذراند و بیقانونی و هرج و مرج
در یك قدمی كمین كرده است.
نیروه��ای س��ركوبگر نظام��ی -
امنیتی ،دول��ت برگزیده آنها و ولی
فقیه مشروعیت باخته ،با مشكالت
اقتص��ادی ،تحریمه��ای خارجی،
خطرات سیاسی داخلی و رقابتهای
ش��دید درونی دست به گریبانند و
بی كفایتی و عدم كارآییشان را در
حل این مش��كالت به خوبی نشان
دادهاند.
س�پاه و منایندگان�ش در دولت در
پی آنند كه كلیه نهادهای مهم غیر
دولتی و انتخابی را به تصرف درآورند
و ی��ا كام�لا ً بیخاصیت س��ازند.
پرسش��ی كه مطرح است این است
كه آیا حدی برای پیش روی س��پاه
وجود دارد؟
هدف نهایی آنها چیست؟

آیا نوبت به آخرین سنگر یعنی به ولی
مطلقه فقیه نیز خواهد رسید؟

شعار مشكوك "احمدی ،احمدی
بت بزرگ را بش�كن" كه در روز
 ١٤خرداد در صحن آرامگاه آیت اله
خمینی از سوی بسیجیان و هواداران
دولت داده شد ،شاید پاسخی به این
پرسش باشد!؟  ٣تیر ٨٨
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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

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

18
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شیرینی

کلیهاموربهسازیوبازسازیساختمانی

سـرو

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 آرایش Beauty Lounge

C

کلیه خدمات آرایشی و زیبایی با بهترین کیفیت
برای آقایان ،خامن ها و حتی کودکان شما
آرایشگر مجرب مردانه،
با  15سال سابقه ،تازه وارد از ایران

o
i
f
f
u
r
Unisex
____________________ e

ساعات کار :از سه شنبه تا شنبه

 مانیکور پدیکور  اپیالسیون  رنگ
 ماکیاژ  فیشال  بند و ابرو
 فر  سوراخ کردن گوش  کوتاه
کردن مو  هایالیت  تاتو

>> با مدیریت :مژگان

4071-A BOUL. SAINT-JEAN

(514)620-4729
D.D.O QC

کلینیک دندانپزشکی آریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

خدماتآرایشی
ویداملکی
Unisex

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

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

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

Tel.:(514)846-2800

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 

__________________

 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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آب انار
طبیعی،
آذربایچان

کلوچهالهیجان:گردویی،نارگیلی
روغن اصیل در سه سایز مختلف

زعفران اصل سحرخیز از مشهد رسید
اسپیشال ماه:
برجن بامساتی
رویال:
10پوندی

12/99

منقل ،زغال انواع کباب ها
در سن لوران

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

چه ،زبان
پا

کله،
ن گوسفند
بی ،دنبال
و سیرا
ت

Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی،
ترکمن،
Í Íدوغ پگاه و حافظ (از ایران)
Í Íشربت البالو
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند

موجود اس

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

روغن زیتون عالی ایتالیایی:
ویزا و
فقط 5/99
مسترکارت
پذیرفته
می شود
ذبح اسالمی :حـــــالل

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

3/99

ماهی سفید دودی

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

Iranian Business Directory
ساده و
کارآ،
ارزان...

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

www.paivand.ca


ZAR
BARG

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 45دالر در سال

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
Paivand@videotron.ca
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بازار امالک...

خانٔه نوساز یا خانٔه قدمیی؟!

d

امیرسام

خان�ه
خری�د
ٔ
نوس�از و ی�ا
ی هر کدام
قدیم 
دارای فوای�دی
میباشند.
خانهه��ای نوس��از از لحاظ مصرف
انرژی مقرون به صرفه تر هستند و
با معیارهای استاندارد امروز مطابقت
بیشتری دارند.
م��واد و اجناس بکار رفته ش��ده در
س��اخت مدرن تر هس��تند و دیگر
اینکه خری��دار در انتخاب جنس و
رنگهای به کار رفته شده در ساخت،
مانند نوع کابینت آشپزخانه و یا نوع
ی
کفپوش س��الن و یا اطاقها و خیل 
موارد دیگر حق انتخاب دارد.
ی
از ط�رف دیگر خانهه��ای قدیم 
اغل��ب ارزان تر از خانههای نوس��از
هستند و معموال از نظر محلی دارای
ی باشند و تقریبا
ثبات بیش��تری م 
ی که بعد از خرید ملک
کاستیهای 
نوساز به وجود میآید را ندارند.
(ب��ه عنوان مثال میتوان به ش��ارژ
ی از آپارتمانها اش��اره
ماهیانه بعض 
ٔ
کرد که ابتدا در آپارتمانهای نو ساز
بر اساس متراژ هر آپارتمان محاسبه
ی پ��س از فروش تمام
میش��ود ،ول 
ی اوقات به دالیلی این
واحدها بعض 
هزینه افزایش مییابد !)
بنابر این اگ�ر تصمیم به خرید
خانه نوساز دارید ،حتما به نکات
زیر توجه بفرمائید:


 .۱مشاور امالک:

به عنوان اولی��ن اقدام حتما قبل از
ویزی��ت اولیه خانه مدل با مش��اور
ام�لاک خود تماس بگیرید و از وی
منطقه
اطالعات دقیق از قیمتها در
ٔ
مورد نظر را جویا شوید.
تمام مذاکرات در مورد جزئیات امور
مربوط به قرارداد و قیمت را به او وا
گذار نمایید.
ی که در مدل ساخته
نماینده فروش 
شده مالقات میکنید مشاور سازندٔه
ملک میباشد و طبیعتٔا از لحاظ کاری
به دنبال تامین منافع وی میباشد.
ی اگر ش��ما دارای مشاور امالک
ول 
خودتان باش��ید نه تنها از سرویس
یک ش��خص حرفهای در این مورد
به صورت رایگان استفاده میکنید
بلکه مشاور امالکتان به دنبال جلب
نظر و منافع شما میباشد و میتواند
اطالعات دقیق تری از لحاظ ساختار
خانه ،نوع و مدت گارانتی،تفاوتها
در نوع قیمت گذاری ،کیفیت و حتا
انتخاب زمین و یا واحد مورد نظرتان
به شما ارائه بدهد.


 .۲نوع سازند ٔه ملک و
سوابق قبلی:

هر کدام از انبوه س��ازان در ساخت
ی از ملک شهرت بیشتری
نوع خاص 
دارن��د .قبل از گرفتن هر تصمیم از
مشاور خود بخواهید تا از شهرت و
ی
توان مالی سازنده ملک اطالع کاف 
به شما ارائه کند.

امیرسام

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



 .۳اطالعات در مورد
منطق ٔه:

تا حد امکان از تمام امکانات موجود
ی یابید.
محله مورد نظر آگاه 
در ٔ
از ش��هرداری منطق��ه در مورد نوع
ساخت و ساز آینده زمینهای ساخته
نشده پرس و جو کنید.
قانونه��ای س��اختمان در م��ورد
آپارتمانها و townhouseها را حتما
قبل از امضا قرارداد به دقت مطالعه
کنید.
(معموال این قانونها به زبان فرانسه
نوشته میش��وند و اگر به این زبان
آش��نایی کامل ندارید از مشاورتان
بخواهید تا آن را برای ش��ما ترجمه
نماید).
دیگر این که به فاصله محل کار خود
ی
منطق��ه مورد نظ��ر توجه خاص 
و
ٔ
بنمایید.


 .4انتخاب بین Option
و Upgrade

انتخاب بین آنچه که سازنده ملک
به شما میدهد و آنچه که شما برای
ارتقا ملک در نظر دارید:
ی هس��تند
 Optionsقس��متهای 
که س��ازنده در حین ساخت ملک
میتواند برای شما اضافه کند مانند
افزودن ی��ک دستش��ویی و حمام
بیشتر.
ای��ن امکان��ات معموالً ب��ه افزایش
قیمت ملک در هنگام فروش منجر
میش��وند Upgrading .به معنای
انتخاب کیفیت بهتری نس��بت به
آنچه که س��ازنده ملک ب��ه عنوان
استانداردهای ساخت ارائه مینماید،
میباشد نظیر نوع کابینت و سرامیک
و یا کف پوش ها.


 .۵قدرت مذاکره:

اغلب خری��داران از اینکه میتوانند
بر س��ر قیم��ت و  upgradingو یا
 optionsخانهه��ای نوس��از مذاکره
ی ندارند مثال در مورد
نماین��د آگاه 
ی که ساخت آن به پایان
خرید ملک 
ی هنوز به فروش نرسیده
رسیده ول 
ی بیشتری در
است از قدرت چانه زن 
مورد قیمت بر خوردار هستید.
هم چنین به خاطر داشته باشید که
انبوه س��ازان ،زمین را در متراژهای
باال خریداری مینمایند و بعد آنها را
تفکیک مینمایند و بنا بر این قیمت
تمامزمینهابرایآنهایکسانمیباشد
ی بهترین زمینها اغلب نگاه داشته
ول 
میشوند تا بعد از زمینهای دیگر به
فروش برسند.

همچنین اغلب سازندگان تخفیف و یا
ی ویژهای برای فروش
کمکهای مال 
در نظر میگیرند.


 .۶صحت قرارداد:

در هن��گام امضا قرارداد با س��ازنده
ملک ،هم��راه مش��اورتان از اینکه
تمام مفاد قرارداد به نفع شما باشد
اطمینان حاصل نمایید.
ی کنید که محضر را
تا حد امکان سع 
خودتان انتخاب کنید و مبلغ بیعانه
را به حس��اب اعتم��اد محضردار
 Notary’s Trust accountواری��ز
نمایید.
به م��واردی ک��ه از س��ازنده ملک
خواسته بودید که برایتان اضافه کند
ی مواقع
ی بفرمائید ( بعض 
توجه خاص 
سازندگان دچار فراموشی میشوند!)
از سازنده ملک بخواهید که به شما
حق بازدید از ملک در حین ساخت
را بدهد.
حتما ریز نوشتههای پایین قرارداد
را به دقت مطالعه نموده و همچنین
اطالعات دقیق مرب��وط به گارانتی
ملک را از سازنده درخواست نمایید.


 .۷اخذ وام:

ی از انبوه سازان تسهیالت وام
بعض 
مس��کن را هم ارائه میدهند ،اما به
ی
ی موسسات مال 
دلیل اینکه از خیل 
میتوانید این وام را تهیه نمایید بنا
ی کنید از نرخ بهره وام
بر این س��ع 
ی یابید
و تمام شرایط اخذ آن آگاه 
هم چنین از اینکه کدام یک از شما
هزینه ارزیابی
مجبور به پرداخت��ن
ٔ
ملک ،بازرس��ی فنی ،نقشه برداری
زمی��ن( )Land surveyorو نی��ز
هزینه محضر میباشد قبل از امضا
ٔ
قرارداد اطمینان حاصل نمایید.
و در آخ��ر ای��ن نکته را ه��م به یاد
داشته باش��ید که در صورت خرید
خانه نوس��از میبایستی که مالیات
 GSTو  QSTآن پرداخت شود.
همچنین گارانت��ی  *APCHQو یا
 *ACQنیز توسط سازنده ملک به
خریدار ارائه ش��ود که معموالً مدت
ی باشد.
این گارانتی  ۵سال م 
همیشه شاد و سربلند باشید
_____________
APCHQ: Association Provinciale des Constructeurs
d`Habitations du Quebec
ACQ: Association de la Construction du Quebec

Cell.: 514-702-2309
DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

ایران:ازدواجهای اینترنتی رو به افزایش است
معاون پژوهش��ی مرك��ز مطالعات
و پژوهشه��ای جمعیتی آس��یا و
اقیانوس��یه از افزای��ش ازدواجهای
اینترنتی در كشور خبر داد.
ب��ه گ��زارش س��رویس اجتماعی
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
شهال كاظمی پوربا بیان این مطلب
افزود :آم��ار ازدواجهای اینترنتی در
حد نگران كننده ای نیس��ت اما به
مرور زمان امكان افزایش این مسئله
وجود دارد.
وی با بیان این كه در حال حاضر می
توان گفت از هر  100مورد ازدواج
دو ازدواج اینترنتی رخ می دهد
ام��ا می تواند در آینده افزایش یابد،
ادامه داد:
آم��ار دقیق��ی درب��اره ازدواج های
اینترنتی وجود ندارد و معموال كمتر
پی��ش آمده كه افراد ش��یوه ازدواج
خود را بگویند.
معاون پژوهش��ی مرك��ز مطالعات
و پژوهشه��ای جمعیتی آس��یا و
اقیانوسیه تصریح كرد:
آم��ار موجود نش��ان م��ی دهد كه
طالق در كشور در حال افزایش
است و میزان آن باال رفته است كه
یكی از این دالیل آن ش��یوه همسر
گزینی است كه از خانواده ،همسایه
و همكاران به س��مت آشناییهای
خیابان��ی و لحظ��های و ازدواجهای

اینترنتی كه نوع جدیدی
محسوب می شود ،سوق
پیدا كرده است.
وی اظه��ار ك��رد :در
آش��ناییهایی اینترنتی
بعید است كه افراد بتوانند
ش��ناخت پی��دا كنند و
معموال در ابتدا با یكدیگر
آش��نا می شوند و قول و
قرارها گذاشته می شود و
بعد از آن برای پیدا كردن
شناخت بر یكدیگر اقدام
می كنند در حالی كه در
گذشته حضور خانوادهها
و یا معرفها پررنگ بود و
معموال افرادی كه دختر
یا پس��ری را معرفی می
كردند س��عی داشتند تا
خانوادهها نیز یكدیگر را
كامالبشناسند.
كاظم��ی پور خاط��ر نش��ان كرد:
ازدواجهای اینترنت��ی یكی از صور
ازدواجها و آش��ناییهای لحظه ای
هس��تند .در آش��نایی های لحظه
ای چهره و رفتار ممكن اس��ت مد
نظر ق��رار گیرد ام��ا در ازدواجهای
اینترنتی این امكان نیز وجود ندارد
و غیابی است و فرد شخصیت خود
را هر گونه كه تمایل داشته باشد به
دیگری عرضه می كند.

معاون پژوهش��ی
مرك��ز مطالع��ات
و پژوهشه��ای
جمعیت��ی آس��یا
و اقیانوس��یه در
ادام��ه با اش��اره به
نحوه آشناییهای
اینترنتی در خارج
از كشور بیان كرد:
در خارج از كش��ور
فرهن��گ متفاوتی
وج��ود دارد و افراد
نم��ی توانن��د از
طریقاینترنتخود
را معرف��ی كنن��د
بلكه سازمانهایی
هس��تند ك��ه
ش��خصیت فرد را
با انجام تستهای
روان شناسی مورد
ارزیابی ق��رار می دهند و پس از آن
اطالعات فرد بر روی سایت قرار می
گیرد و باید توجه داشته باشیم كه
اینترنت وسیله ثانوی است نه اولیه.
براس��اس گزارش وزارت علوم ،وی
ادامه داد :در خارج از كشور سازمان
هایی هستند كه در این راستا حركت
می كنند اما در كش��ور ما از طریق
چت این مسئله صورت می گیرد.

فروشگاهوقصابیرضا
فروشگاه
اح
اولین سالروز افتت شمرده،
ت
صادف با
ا غنیم
یخویش
 2جوالی م ی باشد،فرصت ر ناسیها
ینقدرش
یک سال
و قصابی رضا م الصانه تر
طی این
ترینوخ
ر
که د
چک شهر
صادقانه مبارکی می کنیم مغازه کو
وم
ین
ده تر باد!
را نثار قد ی خویش چراغ ا ان فروزن
راغ عمرت
ی
با تشریف ما شتند ،چ
شن نگه دا
را رو
شگاه رضا
فرو

گوشتهای تازه
با ذبح اسالمی و
بانازلترینقیمت

سا
کبابندویچ
3/29

Happy
Canada

 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
گوشت کیوب شده گوساله8 :دالر
گوشت چرخ کرده7.5 :دالر
مرغ دانه خور4.38 :دالر
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LEARN TODAY
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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
ﺣﺴﯿﻨﯽﻭ "ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳــﻰ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺷﺮﻳﮏ
ﺍﺵ،
ﺗﺎﺯﻩ
ﻛﺘﺎﺏ
ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ
ﻧﮋﺍﺩ ،ﺑﻪ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻧﺪ.
ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻗﻴــﺪ
ﺍﻧــﺪ،
ﺩﻳﺪﻩ
ﮔﺴﺴﺘﻪ
ﻫﻢ
ﺍﺯ
ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺷـﻴﺮﺍﺯﻩ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭ
ﺣﺴﻴﻨﻰ«،ﻫﺎی ﺍﺟﺴﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻫﺎی ﺧﺎک ﺑﺮ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺍی ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻰ ﮔﻔﺖ
ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻭ
»ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮی
ﻳﻮﺭﺵ ﻭ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ
ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﺁﺏ ﺯﻳﺮ ﺳﺮ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺍﺳﺖ!
ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻭﺧﺎﻧﻪ
میرزادگی ﻣﺤﻞ
ﺣﺘﻰﺩﺭ
٢٤ﺍﻛﺘﺒﺮ،
ﺷــﻨﺒﻪ
ﺭﻭﺯ
ﮔﺴـﺘﺮﺩﻩ ﻭ
شکوه
ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  ٥٦ﻭ ﺳﭙﺲ ﺳﺎﻝ
ﺳﺎﻋﺖﺳﺮﺍﻳﺪ
ﺷﻌﺮ ﻣﻰ
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ
ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻥ
ﻛﺖ ﺩﻧﻴﮋ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﺯﻧﺎﻧﻪﭼﻨﺪ
ﻋﺮﺽ
ﺷـﻴﺮﺍﺯﻩﺍﻭ ﺑﺎﭘﺎﺵ ﺩﺭ
ﺟﻤﻊﺍﻳﻦ
ﺩﺭ ﻧﻴﺰ
ﺟﻤﻌـﻰ
ﺩﺳـﺘﻪ
 ٥٧ﺧﺮﺍﺑﻜﺎﺭﺍﻥ ،ﻣﺎﺭﻛﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎی
ﺧﻄﻴﺐ ﮔﻨﺠﻪ ﺑﺪﻭﻥ
ﺍﺣﻤﺪ ﭘﺴﺮ
ﻳﺎﻓﺖ
ﺍﺩﺏوﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮓ
به ﺍﺩﺏ
ﺷﺴﺘﻨﺪ.
ﻭﺻﻞﻭ ﺑﺎﺧﻮﻥ
ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ
استورهﺑﻪ
ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﻭ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
های
ﮔﺮﻩها
قصه
نظرﻭمن
ﻋﺎﻣﻞ
ﺭﺍ
ﻫﺎ
ﻧﻔﺘﻰ
ﺗﻮﺩﻩ
ﻭ
ﺍﺳــﻼﻣﻰ
ﺑﻨﻴﺎﺩ
ﻭ
ﻛﻨﺪ
ﻣــﻰ
ﺯﻧﺪﮔــﻰ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﺩﺍﺩ.
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻰ
ﻛﺘﺎﺑﺶ
ﺣﺎﺷﻴﻪ
یکﺩﺭ
ﻭ
ﺑﺎﺯ
ﺷﺎﻩ
ﺭژﻳﻢ
ﺍﺯ
ﮔﺮﻫﻰ
ﻛﺸﺘﺎﺭ،
ﺁﻥ
ﺍﮔﺮ
ﺷﺪ.
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
تاریخ
از
بهتر
مراتب
به
ملت،
PROFESSIONAL DIPLOMA IN:
ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﺤﺮﻳــﮏ ﻣــﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍی ﺍﻏﺘﺸــﺎﺵ
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ
ﭘﺮﺳﺶ
ﺷــﺮﻳﻌﺖ ﺭﺍ
ﻧﮋﺍﺩ،
ﻣﺼﻠﻰ
نوشتاریﺩﻛﺘﺮ
ﻧﺸﺴﺖ،
ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺭﺩﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻛﺸﺘﺎﺭی
ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻛﺮﺩ،
ﺗﺮﻳﻦ
ﻋﺎﻟــﻰ
ﺍﻳﻦﻧﻈﺮﻫﺎی
ﺍﻇﻬﺎﺭ
می
ش�ان،
و
رس�می
ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ
ﺑﺎﺯ ﻛﻨﺪ .ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﻛﺮﺩ.
ﺗﻜﻔﻴﺮ
ﮔﻨﺠــﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺧﻄﻴﺐ
ﺟﻤﻬﻮﺭیﺩﻫﺪ.
ﻓﻠﺴﻔﻰ
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮی
ﺿﺮﻭﺭﺕ
توانندﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺩﺭ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺭﺍ
ﺟﻤﻬﻮﺭی
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﺮﻩ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰوﻭ
ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻭ
ACCOUNTING
ﻧﻈﺎﻣﻰآنها
خوی
خلق
روحیه و
ﺯﻧﺠﻴﺮ ﺭﻓﺖ ،ﻧﮕﻮﺋﻴﺪ ﺷــﺎﻩ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺮﻓﺖ.
ﺳــﻠﻄﺎﻥ
ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﻭﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﺍﺭﺍﺋﻪﺍﺯﻧﻤﻮﺩ
ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ی
ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﺩﺭ
ﺳﻨﺠﺮﺭﺍﻫﻬﺎ ﺭﺍ
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺷــﺎﻩ
ﭘﺲ
ﺳﺎﻋﺖ
٤٨
ﺩﺭ
ﺍﺳﻼﻣﻰ
در طول تاریخ نشان دهند.
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
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
دلیل عمده ی این برداشت هم آن
ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﻭ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻛﻢ ﭘﺎ ﺟﺎی ﭘــﺎی ﺍﻭ ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ
ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ،ﺑﺎ ﺍﻓﻜﻨــﺪ ﻭ
ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴــﺖ
ﺑﻪ
ﻫﻢ
ﺍﺳﺖ.مدرن و
ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰدوران
حداقلﻭتا
است ﺍﺯکه ـ
ﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺩﻗﺘﻰ ﺳﻌﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﮏ
ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ.
ﻛﺎﻣﻞﺩﺭﺍﻳﻦ
ﻛﻪ ﻣﺘﻦ
ﺍﻳﻦﻭی
ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﻣﻨﺸﯽ ﮔﺮﯼ ﺍﺩﺍﺭﯼ
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﻧﻔﺮﻣﻰﺷﺎﻩ!
١٥٠٠
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻳﻜﺒــﺎﺭﻩ
پیدای��ش تاریخی علمی و پیدایش
ALSO:
ﮔﺮﻳﺰ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻳﮏ ﻗﺪﻡ ﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!
ﺳــﺮﻭ
ﺭﺳﺪ ٥٠٠.ﻧﻔﺮ ﻭ ﺩﺭﺷــﻪ
ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﻣﻰ
ﻧﻤﻮﺩﺑﺮﺍی
ﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ
ﺭژﻳﻢُﻛﺷﺎﻩ
ﻧﺰﺩﻳــﮏ
ﺩﺭ ﻭﺯﻳﺮﺩﺭﺑﻪﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
تعیین
مردم��ان در
ﺑــﺎ اساس��ی
نقش
ﻳﻮﺭﺵﺭﺍﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﻫﻬﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻀﺤﮏ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﻦ
ﻫﺎی
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺁﺭﺯﻭی
ﺳــﭙﺎﺱ ،ﻭ
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ ﺷﺒﻪ
ﻫﻤﻴﻦ
ﺑﻪ
ﻧﻴﺰ
ﺩﻳﮕﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎی
خویش ـ معموالً
STARTING A BUSINESS
تاریخ
سرنوش��ت
ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﺮ ﺩ
ﺑﺨﺎﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ
ﺯﺁﻥ ﺿﺠﻪ
ﻋﺰﺕ ﻋﺰﻳﺰ.
ﺑﺮﺍی
ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ
ﺍﺳــﻼﻣﻰﺑﻪ
ﺟﻤﻬﻮﺭیﺭﺍ ﻣﺸﻌﻞ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺯﺍﻛﺎﻧﻰ
ﻫﻨﺮی ﻭ ﺍﺩﺑﻰ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﺑﻜﻨﻨﺪ،ﺩﻟﻴﻞ ﻭ
ﻛﺮﺩﻩﻭﻳﺎ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ
قدرت
وابس��ته به
به دس��ت
ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ
ﻛــﻪ ﻣﻰ
ﺯﻧــﺪﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺟــﻪ ﻛﻨﻴﺪ .ﺁﻧﺠﺎ
ﺯﻥ ﺭﺍ
---------------ﻳﺎﺑﻴﻢ
ﺩﺳــﺖ
ﺑﻠﻜﻪوﺩﺭﺳﺖﻭ ﺑﻪ
ﻧﻴﺴﺖ،
افرادﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﺍﺳﺘﻮﺍﺭی
ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ
و
اشغالگران
دس��ت
به
یا
حکومت و
ﻋﺎﺷــﻮﺭﺍ ﺍﺳــﻠﺤﻪ
ﻣﻬﺴــﺘﻰ،
ﻫﺪﻭﻧﻴﺴﻢ
ﺳــﻪ ﻣــﺎﻩ ﻧﻴﺰﺩﺭﺁﻧﻬــﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻏﺘﺸﺎﺷــﮕﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻰ
ﺩﻟﻴﻞ ﺿﻌﻒ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰ ﺍﺳﺖ .ﺩﻭ ﺗﺎ
می
نوشته
مردمان،
خارجی
دشمنان
ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ!
ﺍﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻰ ﺩ ﺭ
ﻣﻴﺎﻧﺴــﺎﻟﻰ،
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻰﺩﻭﺭﺍﻥ
ﺍﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﻰ
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮی
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺩﺭ
ﻣﻴﺎﻥﻭ
ﺧﻴﺎﻣــﻰﺭﺍﺭﺍﺩﺭﺑﺎ ﺭﻣﺰ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺖ .ﺟﻨﺒﺶ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﺩﺳﺖ ﺑﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﻛﻪ
صورت،
دو
هر
در
کار،
حاصل
شده و
ﻭ...
ﺍﻳﻢ
ﻛﺮﺩﻩ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺍﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮﺍﻥ
ﺗﻤﺎﻡ
ﻧﻘﺎﺩ
ﺧﺮﺩ
ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﻭ
ﺍﺳــﺖ
ﻧﺸــﺪﻩ
ﻣﺮﺩﻣــﻰ
ﺯﻳﻨﺖ
ﺷــﺎﻋﺮﺍﻧﻪ
ﺭﺍﺯ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻫﺪﻑ
ﺳﻮی
ﺑﻪ
ﻫﺎ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮی
ﺍﻳﻦ
ﺩﭼﺎﺭ
ﺑﺸــﺪﺕ
ﺧﻮﺩ
ﺩﺍﺧﻞ
ﺩﺭ
ﺍﻭﻻ
ﺯﻧﺪ،
ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﲤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
مثبت بود
یا به
!FREE TUITION! CALL NOW
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻰ
ﻛﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍﺳــﻨﮕﻰ – ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴــﺐﻣﻰﺗﻤﺎﻡ
ﻳﺎﻓﺖ.ﺩﺭﺩﺭﻣﻰ ﻧﻮﺭﺩﺩ.
ﻣﻨﺴﺠﻢﺩﻭﻡﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﺭﻗﺎﺑﺖﻭ
غلوآمیزﭘﻴﮕﻴﺮ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
ﺩﻭﻣﻰ
ﺑﺨﺸﺪ ﻭ
ﺍﺳــﺖیا ﻭ
ﺟﻨﺒﺶﻭ
ش��کلی ﻧﻈــﺮ
ﺍﺧﺘﻼﻑ
قصه
که
حالی
در
منفی.
حد
از
بیش
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
ﺍﻳﻦ ﻛﻪ
shadd.com
514 484 0485
ﺗﺮﺳﺪ.واقعیت گرفته
ﻧﺪﺍﺭﻡ .از
ﺳﺮﺍﻍهاﻣﻰ(چه
استوره
ﺩﻫﺪ .ﺩﺭ  ٣٠ﺳــﺎﻝ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
ها وﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰ
ﻳﻮﺭﺵ ﻫﻤﮕﺎﻥ
ﺩﻛﺘﺮﺍ
ﺩﺭﺟﻪ
ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖﻧﮋﺍﺩ،
ﻋﺰﺕ ﻣﺼﻠﻰ
ﺁﻣﺪﻧﺪ
ﺩﺍﺭﺍیﻣﻰ
ﻣﺼﺪﻕ
ﺳﻘﻮﻁ
بوسیله
خیال)
از
چه
و
باشند
ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ،
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﻴﺴﺖﺭﺍﻛﻪ ﺩﺭ
ﻣﻌﻨﻰ
ﺍﻳﻦ
ﻣﻰ ﺳﺮﺍﻳﺪ:
ﺑﺎﺗﻮﻡ ﻭ ﻋﺒﻴﺪ
ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭﺭﺷــﺘﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺳﻴﺎﺳــﻰﺯﻳﺮ
ﺳﻴﺎﺳــﻴﻮﻥ ﻭﻗﺖ ﺭﺍ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﺩ ﻭ
ﺷــﺎﻩ ﻫﻢ
ﻃﺮﺡ ﻫﺎ
ﺑﺪﺍﻥﺍﻳﻦ
ش��دهﺗﻤﺎﻡ
برای
را
هایی
راه
همیش��ه
حساس
به
سینه
و
ش��ده
آفریده
مردمان
امکان
که
چاپ
صنعت
زمان
به
تا
ها،
ﻛﻨﻴﻢ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺍی ﻧﻤﻰ
ﺣﺘﻰﺁﻥﺑﺮﺍی
ﺭﻭﺷﻨﻰ
ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﻭ
ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻫﺎی
ﺩﻗﻴﻘــﻪ ﻛﺎﺭ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺰﻡ
ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻭﻗﺖ
ﺍﻭﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ
ﭼﻤﺎﻕ
ﺍﻓﺘﺎﺩ.
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺯ ﻧﻔﺲ
ی ﻣﺎ ﻛﺮﺩ ﻭ
کرده
سختی
ﺑﻪ و
بحران
ﺭﺳﻢاز
١٩٨٥ﻭﺍﺭﺩﻛﻪ ﺗﺎگذر
زیاد و
گشته،
سینه
1000 Old Orchard
می
فراهم
ﻣﺮﺣﻮﻡﺩﺭآنها را
ﺩﺭﺍﻳﺮﺍﻥتر
گسترده
انتشار
پیدا ﻛﺮﺩﻩ
ﻣﺮﺩﻡهاﺗﺼﻮﺭ
ﺟﺎی
ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ
ﻛﻢﺍﻧﺪ.
منتقلﺑﻮﺩﻩ
ﺍﻓﺮﻭﺯ
ﻛﻨﻴﻢ
ﺁﺷﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺤﺎﺩ
ﺳﺎﻝ
ﺷﻜﻨﺠﻪ
ﻓﺮﻭﻫﺮ
ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ
ﺟﻤﻠﻪ
شده،ﺷــﻮﻧﺪ ﺍﺯ
کم ﻣﻰ
ﻣﺪﻋﻰ
ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﺪﻩﻛﻢﺍی
Montreal QC H4A 3A4
خوانایی
بشری
امروز
خرد
با
که
اند
ً
که
آن،
ی
چکیده
و
یافت��ه
پاالیش
آیند.
می
راه
سازد،
ﺣﺎﺟﻰ! ﺍﮔﺮ
ﺑﭙﺮﺳــﺪ:
ﻋﻨﻮﺍﻥﺍﺯ ﺁﻥ ﻭ ﺍﺯ
ﻣﻰﻛﻪ
ﻛﺴــﻰ
ﮔﻴﺮﻳﻢ
ﺧﻮﻳــﺶ ﻣﻐﺎﻥ
ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﺑﻪ
ﻋﺰﺕ ﺩﺭ
ﭘﺎﻳﺎﻥﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺷﺎﻩ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ
ﻧﺎﺷــﻰ
ﺩﺭﺩ ﮔﺮﺩﻥ
ﻋﻤﺮ ﺍﺯ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺍﺷﺘﺒﺎﻩ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦﺁﻗﺎﻳﺎﻥ
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
Bus 90, Métro Vendome
ﺳــﺮﻛﻮﺏو
س��لیقه ها
مردم و
جش��ن ها و
تمامی
گونهﻣﻰاند
همین
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ،
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ
ﭘﻴﮕﻴﺮﺍﻧﻪ
ﻣﻮﺛﺮ ﻭ
ﻛﺎﺭﺑــﺮﺩ
خصوصیاتﺑﺎ
ﺍﺳــﻼﻡ
ﺍﻏﺘﺸﺎﺵﻛﻨﻴﻢ؟
ﺟﻬﺎﻥ ﭼﻜﺎﺭ
دارد.ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ
ﻫﺎی ﺑﻪ
ﻣﺮﻛﺰﻫﻤﻜﺎﺭی
ﻣﺆﺳــﺲ
ﻋﻀﻮ
ﻧﺎﻟﻴﺪ!
ﻳﻮﺭﺵ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ
ﻧﻜــﺮﺩﻩ ﻭ
با ﺍﺯ ﺭﺍ
ها
جش��ن
داشته،
خوانایی
بیش��تر
عقایدشان
مورد
هیچوقت
که
ما
ایرانی
مراسم
ی
فلس�فه
نگاهی به
ﺩﻛﺘﺮ ﻳﺰﺩی
ﺧﺎﺗﻤﻰ ﻭ
ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ
ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﺑﻪبا 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
ﺍﺯﻣﻮﻧﺘﺮﺁﻝ و ﺭﺍ
ش��ونده و
دگرگون
قرن ها
مذهبی نبوده
حکام
حمایت
عالقه و
ﻓﻴﻠﺴــﻮﻑ
ﺍﻳﺮﺍﻧﺸــﻬﺮی
ﺣﻜﻴﻢ
عیدﺑﻰنوروز و
ﺩﻳﻨﻰ
ﺍی؟ازﺍﺗﻬﺎﻡ
خودم��ان،ﺑﻪ
ﻛﺮﺩﻩﺭﺍ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﺣﺎﻓﻆ
مراس��مﻭ
ﺭﺍﻧﺪﻧــﺪ
١٩٩١
ﺩﺭﺳﺎﻝ
ﻭی
ﻧﻤﻮﺩ.
ﻛﺮﺩ.
ﺳﻘﻮﻁ
ﺩﻟﻴﻞ
ﻫﻤﻴﻦ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮی ﻭ
ﺑﻮﺩ،ﺑﻪ
ﺗﺸﻮﻳﻖ
زندگیﺍﮔﺮ
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ
ﻭﻗﺎﻳﻊ
ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭ
ﻓﻴﻠﻢ
ﻧﺪﻫﻴﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺩﻳﺪی
ﺑﺎ
ﺧﺴﺮﻭ
ﻧﺎﺻﺮ
ﻛﻪ
ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭی
مهرگانﺑﻪ
ﺳــﺨﺘﻰ ﻭ
سوریﺍﺯﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪﻛﺮﺩﻧﺪ
ﺗﻜﻔﻴــﺮ
ﮔﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
مردم��انﻭﺑﻪ
ﺗﻮﺭﻧﺘﻮﺭﻓﺖ
ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺳــﺮﻭﺩ
اند.
داشته
شده
امروز
ﻋﻨﻮﺍﻥتا به
ﺩﻟﺨﺮﺍﺵهاﻳﺎﺩرا
آن
اندﺑﻪاما
گرفته تا
چهارشنبه
روزآمدﻛﺸﺘﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﻰ ﺍﻃﻼﻋﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺳﻴﺮ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ ﺯﻧﺪ .ﻛﺎﺭی ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ ،ﺑﺎﺗﻮﻡ ﻫﺎی ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ،ﺳــﻨﮓ ﭘﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍی ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﻭ
ﻣﺮﺩﻡ
جشن ﻭ
ﺍﺑﻮﺑﻜــﺮ ﺍﺳﺖ
ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍوﺭﻭی
ﺩﻳﺪی
ﺭﺍﺯیﻫﺎ-ﺭﺍﺑﺎ
ﻣﺬﻫﺒــﻰ -ﻭ
ﺟﺎﻥ
ﺗﺎﻳﺒﺎﺩی
ﺩﺭﻣﺮﻛﺰﺍﺗﻔﺎﻗﺎوﻛﻤﮏ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ
ﺣﻘﻮﻕ
ﻣﺪﺍﻓﻊ
ﻣﺎﺩی -ﻭ
ﺭﻓﺖ ﻭ
ﻫﻤﻪوﺭﺍﻩ ﻫــﺎ ﺭﺍ
حفظﺷــﺎﻩ
ﺭﻓﺖ.
ح�ال وﺭﺍﻩ
ﻫﻤﻪ
ﺷﺎﻩ،
برخالف
این
مجموعه ی
کردهﻫﻢان��د
ها ،و با
ﺧﻮﺍﺟﻪ و دیگر
یلدا
س��ده
اغل�ب،
در عین
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ...
 {۸ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍی ﺭﺍ
ﺻﻔﺤﻪ:ﻫﺎی
ﺟﺎﺳــﺎﺯی
}<< ﭼﺮﻣﻰ،
ﭼﻜﻤﻪ ﻫــﺎ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﻭ ﺯﻳﺮﺩﺳــﺖ ﻫﺎی
ﻣﺮﺩﻡ ﺳــﭙﺎﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
هایﺩﺭ ﻳﮏ
ریش��هﺣﺘﻰ
ﺍﻧﺪ.
ﻫﻢ
مستبدﺍﻳﻦ
ﺍﻧﺪ.
ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ
ﺍﻭ
ﺷــﺎﮔﺮﺩ
اینﺧﻮﺩﻧﻪ ﺭﺍ
ﺩﻳﺪﻩﺑﺮﺩ.
ﺳﺎﻟﻢبهﺑﺪﺭ
ﻣﺸﻐﻮﻝﻫﺎﺑﻪﻭ
ﺭﺍﻩ
»ژﺯﻭﺋﻴﺖ«یﻫﻤﻪ
ﻋﺒﻮﺭ وﺍﺯ
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎ
ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ
٢٨
ﻛﻮﺩﺗﺎی
ﺑﺎ
ﺗﻨﻬﺎ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥکه
آداب است
مراسم و
داستان ها
ﻣﻮﺭﺩآن
استوره ای
ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﻳﺪ.ﻛﺮﺩﻥتوجه
واقعیت که قدرتمندان
ﺑﺎﺗﻮﻡ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺯﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻰ ﺭﻭی ﭘﺎﭼﻪ ﺷــﻠﻮﺍﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﺮﺍی ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ویرانﺍﻳﻦ
ﭘﺲ ﺍﺯﻏﻨﺎی
ﺧﻮﺩ ﺍﺯ
ﺩﺭﺣﺎﻝ
طول ﺷﺎﻩ"
ﻋﻨﻮﺍﻥﺑﺮ
"ﻣﺮگ
گویدﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺧﺮﺩﺍﺩ،ﺑﺎﺑﻠﻜﻪ
ﻓﻠﺴــﻔﻰﺩﺭ
ﺗﻨﻬﺎ
ﺁﻥ،
تاریخ
ﺣﺎﺿﺮﺑﻪ در
ایرانیان
ﻭیمی
به ما
روشنی
ﺣﺘﻰ به
می توان
ﺳﻼﺡنکته را
ﺗﺤﻠﻴﻞﺭﺍ ﺑﻪها ،این
ﺍﻧﺴﺎﻥو
١٥کردن
س��عیﻧﻪدر
همیش��ه
ﺧﻠﻖ؟ ﻛﺪﺍﻡ
ﻳﮏﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﺑﻴﺎﻧﺪﺍﺯﻳﺪ.
ﻭﺿﻌﻴﺖﻛﺮﺩﻩ
ﺑﺴﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ
ﻛﺒﮏ ﺑﻪ
دنبال ﺍﺯراهﺁﻧﻬﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ
ﺍﺳﻠﺤﻪ؟ﺗﺎ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣﺠﺎﻫﺪﺩﻭﺧﺘﻪ
ﻛﺪﺍﻡﺗﺮﺍﻣﺒﻠﻪ
ﻧﺎﻣﺰﺩﺑﻪ ﺁﻗﺎی
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﺭﺍ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی
ﭼﻤﺎﻕ
ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻭ
ﺗﻘﻰ
ﻧﻴﺰازﺩﻛﺘﺮ
ﮔﻮﻳﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﻰﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎﻣــﻰ ﺁﻧﺎﻥ،
ﺍﻧﺪ .ﻭﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ
ﻛﺮﺩ».ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﺭﺷﺪ
ﻭﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﻣﺤﻘﻖ
ﺭﺍﻫﻬﺎ ﺭﺍ ﮔﺮ،
ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ٥٧
ﺷﻌﺎﺭ
ﺩﻓﺎﻋﻰ
ﮔﻠﻮﻟﻪﺍﻧﺪ ،ﺩﺭ
ﺑــﻮﺩﻩ
ﺣﺮﻭﻓﯽ
ﻣﻰ٥٧
ﺳﺨﻦ ٥٦ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳــﺎﻝ
اند.
بوده
مردمانی
چگونه
همیشه به
ﻫﺎ ما
که
دریافت
ﺍﻳــﻦ را
خود
قبل
حاکم��ان
حذفﺩﺭآثار
ﺟﻨﻮﻥ
ﺣﺮﻑ ﻫﺎی
ﺷــﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻭ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺎًﺁﻭﺭﺩﻩ
ﻓﻀﺎﺋﻰ ﺩﺭ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎی
ﺷﻜﻞ
ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻭ
ﻛﺮﺩﻩ ﻳﮕﺎﻧﻪ
ﻗﺎﻃﻌﻴﺘﻰ
ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﭼﻪ
ﺩﻳﻮﺍﻧﻪﺑﺎ ﭼﻪ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ
ﻫﺠﺮیﺩﺳﺖ
ﺩﻫﻢﺭﺍ وﺭﻭی
ﺍﻧﺪ ،ﺁﻥ
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﭘﺪﺭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ
ﻳﮏ ﺣﻮﺯﻩ
ﺗﻬﺎﺟﻤﻰ ﺩﺭ
ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﻰ
ها،ﺭﺍﻫﻰ
قصهﺍﺯﺁﻥ
ﺟﺰ
ﺭﻓﺖ،ها،ﺑﻪ
ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﻳــﻰﺭﺍ
ﻫــﺎ
ﻭﺳﻌﺖ ﺭﺍﻩ
ﺣﺘﻰﺗﺎ ﺳــﺘﺎﺭﻩ
ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ
ﻇﻬﻮﺭ
ﺷﺎﻫﺪ
ﻧﻬﻢ ﻭ
ﻗﺮﻭﻥ
ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻧﻘﻼﺏ
مردمﺭﺍﺳﺎﻝ
ﺑﺤﻖﺍﻣﺎﺍﻭﺩﺭ
ﺭﻓﺖ،
ضرب
استوره
نگاهی به
ﻣﺎﺩیباﺩﺭ با
خردمندانهﺑﻠﻨﺪبوده
انسانی
های
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥﻛﻪ ﺍﺯحل
زیرکی،
عادی با
ﺍﺭﺍﻧﻰاند،
داشته
ﻧﻔﻮﺫﻫﻢ
ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺯ
ﺍﻳــﻦ
ﻣــﻰ ﺯﻧﻴﺪ.
ﻛﻨﻨﺪ.ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭﺁﻣﻴﺰ
ﺑﺮﺍیﻣﻰﺯﺩﻥ ﻭ
ﺑﺮژﺭﻭﻥﺷﻜﺴﺘﻪ
ﻓﺮﺵ ﻫﺎی
ﭘﺴــﻴﺨﺎﻧﻰﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ
ﻧﻤﻮﺩﻥ
ﺭﻳﺸــﻪﻭﻛﻦ
ﻣﺴــﻴﺮ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﻫﺮﺟﺎ
ﻫــﺎیﻧﺸﺎﻥ
ﻧﻬﻀﺖﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
ﺟﻨﺒﺶایم.ﻭ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺩﺍﻧﺴﺘﻪوﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻧﺎﻡ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ها وﻛﻨﺪ.
ﻛﺎﺭﻣﻰ
ﺷــﻜﻨﺠﻪ«
ﺟﺮﻗﻪﺍﺯﻫﺎی
ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ
ﻫﻤﺎﻥ
ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ
ﺳﻨﮓﺁﻗﺎی
ﺷــﺎﻧﺲ
ﺣﺮﻭﻓﻰ ﻭ
ﺁﮔﺎﻫﻰ
ﺟﻨﺒﺶ
مراسمی که
جش��ن
المثل ها،
ﮔﺴــﺘﺮﺩﮔﻰآن
حفظ
ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ،ای به
قصه
مثلی
آفرینش
ﻫﺎی
ﺷﻴﺮﺍﺯﻩ
ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪﻥ
ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰ
ﺭﻫﺒﺮﺭﺍ ﻛﻪ
ﻣﺮﺩﻣــﻰ
ﺻــﻮﺭﺕﺍﻳﺪ .ﺑﻪ
ﻓﺮﺳــﺘﺎﺩﻩ
ﻫﻢ ﻛﻪ
ﺍﺳــﺖ .ﮔﺮﺑﻪ
ﺁﻣﺪﻩ،ﺑﻮﺩﻩ
ﭼﻨﮓ ﺭﻭﻫﺎ
ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭی
ﻣﺎﻟﻰﻭ ﺩﺭ
ﻣﻰ ﻣﺎﻓﻴــﺎی
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
تاریخﻓﺮﺩ
کلﻳــﮏ
ﻣﺎﻫﻴــﺖﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺎﻡ
ﮔﺮﺍﻳﺎﻥ
ﺗﻴﺮﻩ
ﭼﻴﺮﮔﻰ
ﺣﺰﺏ ﻭ
ﭘﻴــﺮﻭﺯی
ﺩﺭ ﺩﺭ
ﻋﻀﻮﻳــﺖ
بجای ﺍﻭ
ﺯﻳﺮکی
ﺩﺍﻭﻃﺒﺎﻧــﻪ
ﺑﻮﺩ ﻭ
ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ -ﺍﮔﺮ
ﺑﻄﻮﺭی
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﺭﺍﻳﺎﺑﺪ،
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﭼﻮﻥ
ﺍﻧﺴــﺎﻧﻬﺎی
ﺯﺍﻳﺶ
ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ
ﺍﻳﻦﺧﺮﺩ
ﺣﻜﻮﻣــﺖ ﻭ
ﻣــﺮﺩﻡ ﺍﺯ
ماندهﻳﺎ است،
اکنون
ﻫــﺎیتا
برای ما
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮیﺑﻪکه:
است
ﻧﻴــﺮﻭیبر این
ما تاکید
کوشیده اند.
آثار می
ﻧﻤﻮﺩ.ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺣﻜﻮﻣﺖ.
ﺍﻣﺎﻡﻭﺣﺴﻴﻦ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻨﺪ ﺍﺯ
ﺑﻴﺎﻧﺪﺍﺯﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ
ﭘﻴﺮﻭﺯیﺗﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﭘﻴﺪﺍ
ﻣﺪﺍﻓﻊ
ﺩﻫﻬﺎ
ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ،
ﻣﺮﺩﻡ
ﺩﺍﻧﻴﻢ.
ﻧﻤﻰ
ﺭﺍ
ﺑﺰﺭگ
ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ
ﺟﺎﻧﺶ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺍﺧﺒﺎﺭ
ی
ﻣﺠﻠﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺷﻮﺭﺍی
ﺑﻤﻮﻗﻊ
ﺷﺪﻥ
ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺑﺎ
–
ﺩﺍﺷﺖ
ﺯﻳﺮﻛﻰ
ﭼﻮﺏﻫﺎﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ
ﺍﺗﺎﻕﺁﺧﺮﻳﻦ
ﻳﮏ ﺩﺭ
ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ
ﻧﻌﻴﻤﻰ
ﺍﻟﻠﻪ
ﻓﻀﻞ
ﻧﺴﻴﻤﻰ،
ﻋﻤﺎﺩﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺑﻪ
ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺳﺮﺍﺳﺮ
ﺩﺭ
ﻛﻪ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
مث ً
ایرانی
که
گفت
توان
می
راحتی
به
مردمان
خودمان،
سرزمین
در
ال،
«نگ�ران نباید بود زی�را در نهایت
ﻫﻴﭻﻃﺒﻴﻌﺘﺎً
ﺟﻨﻮﻥ
ﺍﻳﻨﮏﺑــﻰ
ﻣﺴﻠﻢﺩﺭﺩ
ﻛﻨﻨــﺪ،
ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻭ
ﺁﺯﺍﺩی
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﻧﺎﭼﺎﺭی
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﺍﺯﺑﺎﺳﺮ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻴﻔﺘﻴﺪ
ﺧــﺮﺩی ﻭﻣﺎﻟﻰ ﻭ
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ
ﺳﻼﺣﻰﻫﺮ– ﻗﺪﺭ
ﺍﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻂ
ﺁﻧﻬﺎ
ﺯﺩﻥ
ﻛﺘﮏ
ﻣﺎﻧﻊ
ﻛﻪ
ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻪ
ﺭﺍﺯی
ﺯﻛﺮﻳﺎی
ﻣﺤﻤــﺪ
ﺍﺑﻮﺑﻜﺮ
ﺣﻮﺯﻩ
ﻭی ﺩﺭ
»ﺷﺮﻳﮏ«
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻭﻫﻴﺌﺖ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ
ﻛﻪ
ﺭﻓﺖ
ﻣﻰ
ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺮﺩﻡ
ﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﺳﻰﺑﻪﺩﺭﺻﺪ
ﺣﺪﻭﺩ
روشناییﺭﺍ
ﻧﺴﻴﻤﻰ
ﭘﺴﻴﺨﺎﻧﻰ
ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻭ
ﻫﺎی
ﺣﻞ
ﺭﺍﻩ
ﺁﻥ
ﺑﻮﺩﻧﺪ،
ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺩﺳﺖ
ﺁﻥ
اهل
و
ش��اد
مردمی
کلی
طور
به
ها
آرامگاه
ایران،
به
اعراب
ی
حمله
عهد
پیروزی با نیکی است ،با
ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﮔﺮﻡ-ﻭﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺳﺮﺩ ﻭ
ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻤﺎ
ﭼﻨﮓ ﺑﻪ
ﺭﺍیﻛﻨﺪ ﻭ
ﮔﻮﺷﻪﺗﻦﺍی ﻣﻰ
ﻧﺸﺎﻥﺍﺳﺖ
ﺁﻳﻨﺪﻩﺑﻘﺪﺭی
ﺷﻮﺩ.ﺷﺪﻩ
ﻧﻤﻰﺑﺪﻝ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﺩ ﻭ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﭘﻮﻟﻬﺎی
است ».ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
شادمانی ﻭ
ﺷﺪﻩ
ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ
ﺳﺮﺁﻣﺪ
ﺷﻴﻤﻰ
ﭘﺰﺷــﻜﻰ
ﺣﻮﺯﻩ
ﺩﺭ
ﺩﻭﻟﺖ ﺷﻬﺮی
ﭼﻪ ﺷﻬﺮ
ﺍﻧﺠﻤﻦ
ﭼﻪﻭﺍﺭﺩ
ﻣﻰ ﺩﻭ
ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ
ﺍﺳﺎﺳــﺎﻋﺪﺍﻟﺖ
ﺑــﺮﺍی
ﺩﺭ
ﺩﻳﮕﺮ
ﻧﺮﻓﺖ
ﺷــﺎﻧﻪ ﻫﻢ
ﺷــﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ
ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺯ
ﺧﺪﺍﺋﻰ
ﺍﻧﺴــﺎﻥ
ﺟﺮﻡ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﺟﻮﺍﺏ
ﺩﻳﮕﺮ
١٥ﻭ ﺧﺮﺩﺍﺩ
ﻣــﺮﺩﺍﺩ ﻭ
کورش٢٨
ﺑﻴﻦو حتی
هستند،
اند و
ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﺋﻰﻭبوده
خوش��ی
نام
سلیمان»
«مادر
بزرگ را
است ،با
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧــﺪ ،ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻪ ﻣﻰ ﻛﻪﺩﺍﺩ.
ﺣﻤﻠﻪ
ﺷــﺮﻑ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ.
ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻳﺎﻟﺘﻰ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ
ﻭ
ﺳــﻨﺖ
ﺍﻳﻦ
ﺍﻧﺪ.
ﺑﺮﺩﻩ
ﺍﻣﻦ
ﺍﺳﻴﺪ
ﻭ
ﺍﻟﻜﻞ
ﻛﺸﻒ
ﺑﺎ
ﻭ
ﺍﺳﺖ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎی ﻋﺠﻴﺐ ،ﺳــﺎﻕ ﻣﻰ
ﺑﺸﺮ
ﺣﻘﻮﻕ
ﺑﺎ
ﺩﺭﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻭی
ﺍﺳــﺖ.
ﻧﺒﻮﺩ!
ﻧﺸﻴﻨﻰ
ﻋﻘﺐ
ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻈﺎﻡ
بدونﻭ
ﺳــﺎﺧﺘﻨﺪ
ﻣﺜﻠﻪ
ﺭﺍ
ﺑﺪﻧﺶ
ﺑﺮﻛﻨﺪﻧﺪ،
ﻧﺪﺍﺩ.تاﻣﺴﺌﻠﻪ
مهاجمانی که
می نهند
پیروزی
ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ.حاضر به باورهای مذهبی شان بیشتر درونی و این همه تاکی��د بر
ِ
ﺻﻮﺭﺕﺑﻜﻨﻨﺪ ﺟﺰ
ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻨﺪ
ﻋﺪﻡﻣﭻ
ﺑﻨﺪﻫﺎ،
ﻛﺮﺩﻧﺪ :ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺩﺭ ﻣﺎﻩ¬ﻫﺎی
ﺳﻮﺯﺍﻧﻴﺪﻧﺪ.ﺍﺳﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﻣﻨﺸﻰ
ﻟﻮﻃﻰ
ﺩﺍﻧﺶ
ﺳــﻮﻟﻔﻮﺭﻳﮏ
ﺁﻧﭽــﻪ ﺣﺰﺏ
ﺷﻜﺴﺖ ﺭﻫﺒﺮ
ﭼﻮﺑﺪﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ
ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎی
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ
ﻃﻮﻝ ﺳــﺎﻝ
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ
ﺣﻘﻮﻕﻫﻢ
ﺷــﺎﻩ
ﭼﺮﻣﻰ،ﻭ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ
ﺑﻨﺪﻫﺎﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﺣﻀﻮﺭ
ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﺍﻣﺎ
ﺟﺴﺪﺵ ﺭﺍ
ﺷــﺎﻩﺭﺍﻫﻢ
ﺟﻬﺎﻥﺭﻭ
ﻫﺎی ﺗﻨﺪ
ژﻧﺮﺍﻝ
مسجد و
ﺑﻪ به
وابسته
است تا
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭحسی
ﻣﺪﻳﻮﻥ و
اهمیت
ش��خصیت با
هیچ
تحم��ل
ﻛﻪ نیکی
روشنایی و
شادمانی و
١٣٥٦تردید
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍی »ﺷــﺮﻳﮏ« ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺍﺳﺖ
ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﻰ
ﺍﺳﺖ ،راﺑﻠﻜﻪ
ایران��یﻛﺮﺩﻩ
ﺧﻮﺩ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ،
ﺁﺯﺍﺩﮔﻰ ﺍﻭ
ژﺭﻓﺎی
فرهنگی ﺍﺯ
ﺷﻌﺮ ﻧﻌﻴﻤﻰ
ﻣﻜﺰﻳﮏ ،ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ،ﺳــﻮﻳﺲ ،درﺍﻳﻦ
کنشت.
و
کلیسا
یا
نکنند.
ویران
آن
نبودند
شود.
می
دیده
کمتر
ﺑﻌﻀﺎً ﺭﺍی ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﻫﺎﺋﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ،ﺑــﺮﺍی ﺁﻧﻜﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ.
ﻗﺪﻳﻢ
ﺭﺍ
)ﻫﻴﻮﻟﻰ(
ﻣﺎﺩﻩ
ﻛﻪ
ﺭﻭﺷــﻨﮕﺮ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ،
ﺍﻭﮔﺎﻧﺪﺍ،
ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ،
ﺍﺗﺮﻳﺶ،
ﻫﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ:
چهره ی آناهیتا را که همیشه عریان به قول معروف «خش��که مقدس»
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﻪ ﺩﻳــﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎی ﺁﺭﻝ ﻳﺎ ﺣﺰﺏ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﻫﺒﺮ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﻭ
ﺍﺳﺖ.
ﻗﺒﺮﺱو،ﺳﻔﺮ
ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﻮﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﺩ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﻰ ﻭ
ﻣﻦﻛﻮﻛﻮﺋﻰﺩﻳﻮﺍﻧﻪﺍﻡ،ﺻﺪﺷﻬﺮﻭﻳﺮﺍﻥﻛﺮﺩﻩﺍﻡ
های اجبار
ﻛﺮﺩﻩزمان
جز در
نیس��تند
و یا بی حجاب بر شیری ایستاده بود،
Centre
Louis-Bourgeois
boul
Saint-Charles
Pierrefonds
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﺒﮏ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﺍﻧﻴﺪﻥ ﻟﻮﺍﻳﺢ
ﺍﭘﻮﺯﻳﺴــﻴﻮﻥ ﺣﻀﻮﺭ
»ﺷــﻜﻨﺠﻪ ﺩﺭ
ﺷﻤﺎﺭﺩ .ﺟﺒﺎﺭﺍﻥ ﻛﻮﺭﺩﻝ ﭼﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻋــﺰﺕ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ
 4747ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﺑﺮژﺭﻭﻥ
ﻗﺼﺮﺧﺎﻗﺎﻥﻗﻮﺯﻧﻢ
ﻗﻴﺼﺮﻗﻰﻛﻨﻢﺑﺮ
ﺑﺮﺗﺎﺝ
آرش...
گریه
اهل
که
آن
از
بیش��تر
ترس،
و
به صورت خورشیدی بر پشت شیر
ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍی »ﺷﺮﻳﮏ« ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﺪﻩ ،ﺍﺯ ﺟﺪﻳــﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﭘﻮﻝ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻴــﻢ ﺭﺍ ﭘــﺎﺩﺍﺵ ﺩﺍﺩﻧﺪ :ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻋﺼﺮ ﺗﺮﺱ« ) (٢٠٠٥ﺍﺳﺖ.
زنی
قم��ه
و
زن��ی
س��ینه
و
زاری
و
ﺳــﺮﺵزن خود
کنندﺑﺮتا خدا ـ
ترسیم می
ﺻﺎﺋﺐ این استوره ها که تا به امروز
ﻛﻮﺑﻴﺪﻧﺪراﻛﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻋﺰﺕ ﻣﺼﻠﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ یکی از
ﺷﺪ ﺗﺎ ژﺭﺍﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺒﻠﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺳﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺭﻫﺒﺮ ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻛﻤﻜﻬﺎی ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺭﺍ ﺑﺴــﻴﺎﺭ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﺶ ﺭﺍ
و
رقص
و
خندی��دن
اه��ل
باش��ند
کنند.
حفظ
خورشید
از
ای
در پرده
از
بهتر
مرات��ب
به
اکن��ون
و
آم��ده
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
اند.
شادمانی
آتشکده
انواع
به
توان
می
طور
استوره
کند
می
گری
جلوه
همیشه
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺴــﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﺖ
همینﺖ.
ﮔﻔ
 ezatmoss@yahoo.caﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﺎی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﺷﺪ
ایم
خوانده
و
ایم
شنیده
بسیار
را
این
که
کرده
اشاره
هایی
نیایشگاه
ها و
که
مردی
اس��ت؛
کمانگیر
آرش
ی
ﺍﻓﺘﻀﺎﺣﺎﺕ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﺎﻧﺲ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺸﻌﻮﻑ ﺑﺮﺍی ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﺪ ﺁﻳﺎ ژﺍﻥ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺭﻭﺷــﻨﮕﺮﺍﻧﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
خورد،
را
عرقش
پهل��وان
«فالن
که
اند.
شده
پنهان
مساجد
زیر
چندین
جنگی
چنگ
از
را
ایرانی��ان
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
در ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ
خواند»
را
نمازش
و
شست
را
دهانش
قصه
مورد
اینها
ی
ی
اندیشه
با
و،
دهد
می
نجات
ساله
ﺍﺑﻮﻋﻠﻰ از
اما باالتر
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
همهﭼﻨﺪ ﻗﺮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻟﺘﺮ ،ﺑﺮ
ﺳﻴﻨﺎ،
ﺍﺷﺮﺍﻕمث ً
حالی که،
تبدیل
عاشقش،
ﻛﺮﺳــﻰجان
واالی انسانی و
اس��توره
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻳﻨــﮏ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭی ﻭ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ
ﺣﻘﻪ
ﻣﺬﻫﺐ
ﻧﺸﺎﻧﻴﺪﻥ
ال ،در میان مردمان ﺭﺍ ﺑﻪ
هایﻓﺸﺎﺭﺩ:
ﭘﺎی ﻣﻰ
ها وﺩﺋﻴﺴﻢ
ایرانی اس��ت که درﺷﯿﺦ
مس��لمان عرق
مان می
قهرمان
خشم و
اس��ت از
ﺧــﺪﺍسال
صدها
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻭ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻗﺒﻠﻰ ﻛﺮﺳﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺠﺎی ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ 
ﮔﺮﺍﻳﻰ
س��رزمینﺗﻴﺮﻩ
ملی ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻨﺪ.
ﺟﻌﻔﺮی
ﺍﺷﺮﺍﻕ بهﺷﻴﻌﻪ
میانﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺁﻓﺮﻳــﺪ ﻭ
ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ
کش��ورهایﻫﺠﺮی ﺷﻴﺦ
دیگ��رﻗﺮﻥ ﺷﺸــﻢ
ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺭ
چندان
هم
با
خوانی
نم��از
و
خوری
شود.
به
سالم
جان
مذهبی
حکام
تعصب
ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻛﺸــﻴﺪ ،ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﺳــﺮﺥ ﺭﺍ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭ ﻣﺎﺗــﻢ ﺯﺩﮔﻰ ﺍﻳــﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺋﺐ
ندارد.
سازگاری
ﻛﺮﺩﻩراستی
کمانگیر به
ﺗﺒﺮﻳﺰییﭼﻪآرش
ی ﻗﺪﻳﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ی استوره
رسیده اند.
ﺧﻮﺩﺵبه ما
در برده و
ﺍﻛﺜﺮﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻭ ﻓﺮﺍﻣــﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴــﻢ ﻛﻪ
ﺍﺳﺖ:
ﺧﻮﺏ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰ
ﻓﻠﺴــﻔﻪ
ﻛﻨﺪ .ﺑﺮﺍی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮ
رنسانس و فرهنگهای
این
اش
عامیانه
که
معروفی
مثال
یا
شده
نوشته
است:
خردمندانه
و
زیبا
این
حفظ
زیبای
و
روش��ن
نمونه ی
ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎی ﺍﻳﻦ
ﺣﺰﺏ
ﺩﺭک ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴــﺘﻰ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﺴــﺮﻭﺍﻧﻰ ﻳﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﻧﻮﺭﺭﺍ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﭼﻮ ﻣﺎﻩ ﻋﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺵ
ﻭ
ﺍﭘﻮﺯﻳﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎهای
واژگان نامه
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ قرن
ﺑﺨﺸﻨﺪﻩفرانسه تا
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ التین-
که:
گردد
می
ها
زبان
بر
گونه
است.
سخت
و
س�اله
چندین
جنگی
داستان
تدوین
ها،
استوره
و
قصه ها
ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺷــﻬﺮ ﺣﻀــﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﻤﭙﻴــﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗــﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﺳﻮﺩ ﺟﺴﺖ .ﺍﺑﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﮏ ﭘﺴﺮ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻟﺒﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺸــﻮﺩﻩ
فرانسوی زبان
نوزده و اوج ش��کوفایی
مردم
بخور،ﺑﻪمنبر
ﻛﺮﺩﻧﺪ «می
درﻛﻪ ای��ن
می�ان ای�ران و ت�وران برق�رار
چندین
ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥپس
شاهنامه است که از
های
ﻣﻨﺠــﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯی
ﺩﺍﺷﺖ.
 ٣٨ﺷﻮﺩ
ﺗﻜﻔﻴﺮ
ﺳﻴﻨﺎ ﺭﺍ
بسوزان ،ﺳﻦ
ﺟﺮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩ ،ﺩﺭ
ﺍﻳﻮﺑﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ
واژگاننامۀفرهنگستان
نکن!»
آزاری
،
ب
کت��ا
نژاد
ه�م
س�رزمین
دو
اس�ت.
می
فردوسی
چون
شخصیتی
به
قرنﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮ ﺩﺭ ﺳــﺎﻟﮕﻰ ،ﺑﻄﺮﺯ ﻓﺠﻴﻌﻰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻰ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﻇﻠﻤﺖ نویسنده :ژان پروو
ﻫﻢ ﮔﺮﺩﻳــﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻧﯿﻤﺎ
ﺩﮐﺘﺮ
ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ
و پیدای��ی مجموع��ۀ
طینتی
خوش
دهنده ی
نش��ان
ه
یس��ند
نو
ش�ده و به
ﻋﻴﻦ اما یکی
داستان
ﭘﺎﺳﺦ و او
رس��ند
خدیجه
و
رضایی
مهناز
ﻛﺴــﺎﻧﻰ برگردان :
ﭼﻪ ﺑﺴــﺎ ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻀﻮﺭ
شهرنش�ین ﻧﻴﺰ
ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺻﻔﻮی
اینﻃﻨﺰ
ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ
ﺳﺮﻭﺩ:های واقعی کهﺭﺳﺎﻧﺪ.
فرهنگهای الروس ،می
و
خدا
ترس
از
نه
که
است
مردمانی
ﭘﻴــﺮﻭﺯی ﺩﻛﺘﺮ ﻧﻴﻤﺎ
ﻭ
ب��ر آن بوده
ﻣﻜﺎﻥ
ﻭ
ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺮﺯ
ﺍﺯ
ﻛﻪ
ﻳﺎﺑﻴﻢ
ﻣــﻰ
ﺭﺍ
که
ـ
دیگری
و
رس�یده
مدنیت
ﻧﻨﺪ
ﺍ
ﺭ
ﻣﻰ
ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﻪ
ﺍﻥ
ﺩ
ﻧﺎ
ﺳﻪ
ﺩﻭ
یا ﺑﺎﺍﻳﻦ
ﺳــﺘﺎﻳﺶ
ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﻫﻤﺪﺍﻧﻰ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
(قابل
منظوم
را
خیال
در
پیچیده
بنی
نادری
ﻣﺸﻌﻮﻑ
تمامیﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
داش��ته ایم ت��اﻣﺸﻌﻮﻑ
ﺗﻼﺵ
ﺷﻔﺎﺋﻰ
ﺣﻜﻴﻢ
ﺭﻭﻧﺪ.
ﻣﻰ
ﻓﺮﺍﺗﺮ
ﺍﻳﺸﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻬﺎﻥ
ﺩﺍﻧﺎی
ﻛﻪ
ﺩﻫﺮ
ﺩﺭ
ﻭ
ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻰ
ﭘﻮﺳﺖ
ﺯﻧﺪﻩ
ﺷــﻴﻄﺎﻥ
ﺍﺯ
پردازد.
دیگران
نیازردن
خاطر
ب��ه
که
منبر
و
بیابانی
همچنان
ـ
باشد
توران
ثبت
و
مکتوب
و
سپردنی)
حافظه
به
را
تجربه
این
ما
ی
همه
ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺳﯽ ﺍﺵ
ﺑﻌــﺪینامه )ﺷــﻬﺮی-
ﻓﺮﺍ
ﺧﺮﺩﻭﺭﺯی
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﺍﻧﺴــﺎﻧﻬﺎ
ﻭﺭﺯﺩ
ﻣﻰ
ﺧﺮی
ﻓﺮﻁ
ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ
ﻛﻪ
ﺑﺎﺵ
ﺧﺮ
ﺯﻧﻨﺪ.
ﻣﻰ
ﺁﺗﺶ
ﺭﺍ
ﺟﺴﺪﺵ
در فص��ل س��وم،
اند.
مهربان
ﺑﺮﮊﺭﻭﻥمفهوم یک واژگان
نبرد
این
در
ایرانیان
چادرنشین.
ها،
داس��تان
همان
آنگاه
و
کند
می
ﺭﯾﭽﺎﺭﺩمعنی و
برای یافتن
که
ﺑﻪ
ﻓﺪﺭﺍﻝ( ﺑﺎﺷــﺪ
مازندرانﺍﻭدرﺭﺍ ﻓﺮﺍ
ﻟﻴﻜﻦازﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ
ﻣﻰوﺧﻮﺍدرﻧﻨﺪ در عین حال استوره های ماندگار ما درﺧﻮﺍﻧﺪ،
ﻛﺎﻓﺮﺵ
ﺧﺮﺍﺳﺖ
باز همﻫﺮازﻛﻮﻧﻪ
تاثی��ر دانش��هایی
ﺍﻳﺎﻟﺘﻰ-زبان
ﻣﻰ واژه یا اصطالحی به واژگان نامه (که ه��ای
تنگنا
نقطه ای
عادی،
مردمان
سوی
ﺷــﻜﻰازﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ
میﻧﺎﻡ ﻭ
ﺩﻫﺪ
ﻣﻰ
»ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ«
ﺍﻭ
ﺑﻪ
ﻭ
ﺧﻮﺍﻧﺪ
ﺟﻮﺍﻥ،
ﭼﻬــﺮﻩ
ﻛﻪ به آنﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﻻﻧﺎ
چ��ون زبانشناس��ی و
مواقع
در
ما
مردم
که
دهند
می
نشان
فرانسه را
مادربزرگ
زبان
از
یا
و
ها
قهوه خانه
نامه هم
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕلغت
فرهنگ و یا
{>> ادامه در صفحه}29 :
کنون ﻣــﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻫﻤﺰﻣــﺎﻥ
ﺧﯿﺎﻡ
انفورماتی��ک ب��ر روی
ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آغاز تا
ﺁﺷﻨﺎ،مراجعه کنیم.
ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠــﺮی ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼﻝ ﻳﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺟﻼﺩ ﻛﺸﺘﻪ گوییم)
ﺳــﺎﻳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺸﻮﻕ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
www.iranianislamiccenter.comقرن
واژگان نامه ها در
بشناس��اند
ﺧﺎﻧﻢ که
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ،باشد
پیش آمده
ﺟﺎﻣﻌﻪکمتر
ﺧﻴﺎﻡ ﺩﺭ ﺭﺑﺎﻋﻴــﺎﺕ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﺧﺪﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﻭﻣﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳــﺎﻟﻬﺎ ﺩﺭﺑﺪﺭی ﺷﻮﺩ .ﺣﻜﻴﻢ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﺨﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ اما شاید
ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪ ﺑﺨﺼﻮﺹ
دورژﺍﻥ
ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﺸــﻌﻮﻑ
بیس��تم ،مورد بررسی
بیان
شده و
واژگانﺍﺯنامه
ابزاری
ﺭﺍ ﺑــﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻰ ﻃﻠﺒــﺪ ﻭ ﺑﺮ ﭘﻮﭼﻰ ﺩﺭ ﻗﻮﻧﻴــﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴــﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯی ،ﺷﺎﻩ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺍﻗﺪﺳﻰ ﻣﺸﻬﺪی از بُعدﻧﻴﻤﺎ ِ
ﻣﺎﻧﺲ و ب��ه ِ
ﮐﺎﺭ:
ﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ
ﺟﻮﺍﻥ
ﭘﻼﺗﻮ ﺍﺯ
بوتۀ ﺩﺭنقدﻣﻨﻄﻘﻪ
)ﻣﻴﻞ ﺍﻧﺪ(
می گیرد.
ﺳﺎﻋــﺎﺕقرار
تاریخی
ﺣﺰﺏ سیر
کارکرد
بگذاریم؛
ﺫﺍﺗﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰ ﻭﺭﺯﺩ .ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﭘﺪﺭ ،ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻭ ﻣﻠﺤﺪﺍﻧﻪ ﻣﻰ ﺳﺮﺍﻳﺪ .ﺍﻭ آن را در
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ
ﻛﺎﻧﺪﻳــﺪﺍ ﺑﻮﺩ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﭼﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩی ﺷــﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺍ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺗﻜﻔﻴﺮﺵ ﻣﻰ آن راﭘــﺮﻭژﻩ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ چه��ارم،
ﻟﻐﺎﻳﺖ فص��ل
ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ در
اش ﻭراﺩﺭ و ﻭ ویژگ��ی
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ،تاریخچه
ارزیابی کنیم،
هایشانﺳﻴﺎﺳﻰ
ﻛﻤﭙﻴﻨﻰ ﻫﺎی
ﺣﺴﺎﺱ،
نماییم،ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﻳﮏ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ
ﺑﺎﺷﺪ.آنها را با یکدیگر ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ
ﻟﻐﺎﻳﺖآثار١٨نگاهی کلی تر
 ١٣این
نویسنده به
بپردازد و
گوناگون آن
چاپهای
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﺸﻤﺎﺭﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻰ ﮔﻴــﺮﺩ .ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺜﻨﻮی ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻦ  ٢٦ﺳﺎﻟﮕﻰ بررسی
نماید .ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻛﺘﺮ
مقایسهﭘﻴﺮﻭﺯی
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺑﺪﻳﻨﺴﺎﻥ ﺧﻴﺎﻡ ﺍﺯ ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﻰ ﺷــﺎﻋﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﻤﺲ ﺑﻄﺮﺯی ﻣﺮﻣﻮﺯ ﻣﻰ ﻣﻴﺮﺩ.
ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺍﺯ
ﻣﻮﻓﻖ ﺭﺍ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
کاربردی و
تفسیری و
ﺍﺳﻼﻣﻰ از دید
ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ دارد و
گرد آورند
ﺩﺍﺩﻩ،و یا
ﺍﻧﺠﺎﻡکنیم
مقایسه
را با هم
ﺷﺎﺩﺑﺎﺵ
ﻋﺰﻳﺰ
ﻧﻴﻤﺎی
ﻛﻮﺷﻜﻨﺎﺭی
ﻣﺤﻴﻰ
ﺍﭘﻴﻜﻮﺭ ﻭ ﻟﻮﻛﺮﺳﻴﻮﺱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻳﺎﺿﺖ ﺷــﺎﻋﺮی ﻓﻴﻠﺴــﻮﻑ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻴﻢ .ﺍﻭ ﺍﺯ ﻗﻄﺐﺍﻟﺪﻳﻦﻣﺤﻤﺪ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺧﺎﺭﺝ
ﺭﺍی
ﺭﻭﺯﻫﺎی
ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡنیزﺍﻣﻮﺭﺩﺭ
ﺩﻳﮕﺮ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ها،
کاربران واژگان نامه
جایگاه
گان و ناشران آن را بهتر بشناسیم ،و 
ﺍﻳﻦ
ﺑﺮﺍی
ﻭ
ﮔﻮﻳﻴﻢ
ﻣﻰ
ﻛﻨﺪ
ﺯﻧﺪﻩ
ﺭﺍ
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻋﺮﻓﺎﻥ
فرهنگﺩﺍﺭﺩ
ﻭﺣﺪﺕاز ﺗﻼﺵ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺩﺭ
ﻛﻪ
ﺩﺍﻧﻴﺪ
ﻣﻰ
ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥایﭘﺮ ﻭ ﭘﺎ
برگرفتهﺩﻳﻦ ﺭﺍ
ﻣﺎﺗﻤﺰﺩﮔﻰ ﺍﺭﺑﺎﺑﺎﻥ
ﻻﺯﻡراﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
در یک کالم ،برای شناخت ویژگی این کتاب در پنج فصل تدوین اینﻗﺒﻠﻰ
ارزیابی می کند .فصل
پدیده
انسانی،
واالی
ﻓﻠﺴﻔﻪنشان
ﻗﺮﺹدر آن
ست که
شدهﺑﺎاز اسطوره
ﻛﺸــﻰ ﻭتیرگان،
ﺁﺭﺯﻭی
ﻋﺰﻳﺰ،
ﺩﻭﺳــﺖ
ﺩﻫﺪ
ﻗﺮﺍﺭ
ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺩﺭ
ﺭﺍ
ﻃﺮﻳﻘﺖ
ﻭ
ﺩﺭ
ﻧﻪ
)ﻭ
ﺷﻬﺮ
ﻣﺮﺩﻡ
ﺗﻤﺎﻡ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی،
ﺍﺳﺖ:
ﻋﺮﺑﻰ
ﺍﺑﻦ
ﻭﺟﻮﺩ
ﻓﻠﺴﻔﻰ(
ﻃﻠﺒﻰ
)ﻋﺸــﺮﺕ
ﻫﺪﻭﻧﻴﺴﻢ
210آثار،
پیدایی این
پنج��م بنا به تاریخ
های واژگان نامه به سراغ آن برویم .شده است:
ایرانیان
ﺫﺭﺍﺕنزد
ﺗﻤــﺎﻡعشق
خرد و
ﺧﺪﺍبا
توام
St-Jacques
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻫﺎی
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻛﻨﺪ:
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭی
ﺭﺍ
ﻋﺸﻖ
ﻭ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺑﺮﺍی
ﻣﻨﻄﻘﻪ(
ﻳﮏ
ﺟﺎﺭی
ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﺩﺭ
ﺳﺎﺯﺩ.
ﻣﻰ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
مؤلف در فصل اول کتاب ،فراوانی و عنوانهای واژگان نامه های مهم و

ﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﻰ
ﺩﺭ
ﻭﺣﺸﺖ
ﭼﺸــﻴﺪﻡ
ﺍﻧﺲ
ﻟﺬﺕ
»ﺗﺎ
ﻓﻘﻂ
ﻳﻌﻨﻰ
ﺩﻫﻨﺪ،
ﻣﻰ
ﺭﺍی
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ
ﻣﻘﺎﻡ
ﺑﻪ
ﺧﻮﺩ
ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻣﻰ
ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺍﺳــﺖ؛
ﮔﻨﺠﻮی،
ـﺘﻰ
ﻣﻬﺴ
ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﻫﻤﻴﻦ
است
داشته
را
خود
ویژه
شکوه
و
بزرگی
ها
اسطوره
تمامی
در
دماوندش
قله
که
زمینی
سر
ﺩﺭ در
َ
)(Lachine
نویس��ی
کتابی که به تازگی انتشارات مولتی گوناگونی واژگان نامه ها را بررس��ی تأثیرگذار در تاریخ واژگان
ﺳﻮﺯﻧﻰ
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«کانونهماهنگیآ کسیونهایاعرتاضیدرمونرتال»

مطالباتی حداقل >>طرحی برای همکاری
سی و یکسال از سیطره رژیم جمهوری
اسالمی در ایران می گذرد که ثمره این
سالها چیزی جز زندان ،اعدام ،شکنجه،
ارعاب ،سنگسار ،ش�لاق و ...نبوده است.
وضعی��ت فالکت بار اقتصادی نیز عرصه
را بر توده های عظیم زحمتکش جامعه
تنگ تر ساخته است.
در طی این سالها اما تالش برای ساختن
جامعه ای آزاد و برابر و رسیدن به عدالت
اجتماعی طبقات متخاصم جامعه را رو در
روی ه��م قرار داده اس��ت .در یک طرف
طبق��ه کارگر و در کل تهیدس��تان و در
طرف دیگر نیروهای سرکوبگر و واپسگرا
که ماش��ین دولتی س��رمایه داری را در
اختیار دارند قرار گرفته اند و بدیهی است
که طبقات اجتماعی درگیر و به تبع آن
نیروها ،احزاب و سازمانهای درگیر منافع
طبقاتی معینی را دنبال می کنند.
اگر چه در طی این سالها رهایی از سیطره
ای��ن رژیم با تمامی فراز و نش��یب ها به
پیش رفته اس��ت اما اوج گیری مبارزات
انقالبی در ایران ضرورت پاسخگوئی برای
دفاع از این مبارزات را دو چندان ساخته
و نیز ارزیابی یکس��اله مبارزات در ایران
راهکارهای عمل��ی و اصولی اتحاد عمل
های اعتراضی را پیش��اروی ما قرار داده
است.
در خیزش عمومی یک س��اله اخیر که
نمایش انتخابات اعتراضات همگان را به
دنبال داشت ،اگر بخشی از نیروهای رانده
شدهازحاکمیتبربسترنارضایتیعمومی
و برای کنترل آن با راهبرد سیاست هایی
معین نقش��ی ماوراء حاکمیت اسالمی
برای خود قائل ش��دند اما حتی در طرح
ابتدایی ترین خواست های سیاسی نیز
عقیم ماندن��د .چرا که زایش یک جامعه
انس��انی از درون سیستمی غیرانسانی و
با تکیه بر باال ممکن نیس��ت و سیستم
انسانی به دست تهیدستان جامعه و برای
حفظ منافع طبقاتی آنان بوجود می آید
و جز این ممکن نیس��ت .برخالف تصور
برخی که حضور در خیابان های ایران را
منتسب به طبقه متوسط ساختند حضور
طبقه کارگر و تهیدستان جامعه در این
اعتراضات کامال مشهود بود ،اما از آنجائی
که به مثابه یک طبقه اجتماعی منسجم
با خواست هایی روشن به میدان نیامده
بود ،درجه معینی از توفیق را نیز کسب
نکرد.
در مقابل جریان موسوم به جنبش سبز
نی��ز در طرح ابتدایی ترین خواس��ت ها
یعنی لغو بی قید و شرط مجازات اعدام
و طرح آزادی بیان اندیشه بنا به ماهیت
طبقاتی خود ِس��ترون عمل کرد و بویژه
در خارج از کشور همانگونه که شاهدش
بودیم (هس��تیم) دیکتاتوری س��فت و
سختی را برای بوجود آوردن یک سامانه
تک صدایی به پیش برد .امکانات و منابع
مالی گس��ترده و ارتباطات وس��یع بین
المللی را وثیقه ای ساخت برای بیان آن
نوع از آزادی بیان که خود می خواس��ت
و ای��ن یعنی حذف یک نگرش وس��یع
اجتماعی که سرنگونی کلیت جمهوری
اس�لامی را خواه��ان اس��ت .این یعنی
پیشبرد نگرشی که آزادی بیان اندیشه را
تنها برای رسیدن به اهداف معینی در باال
جس��تجو می کند .اعتقاد و التزام عملی
در دفاع از آزادی بیان و اندیشه ،به مثابه
یک خواس��ت سیاسی حداقل یک شعار
انتخاباتیوتهییجینیست،بلکهخواستی
است در تالش برای رسیدن به جامعه ای
برابر که با تکی��ه بر مکانیزم های معین
و حمایت از تش��کل های مشخص این
خواست نهادینه شده و در فرایند خود به
یک فرهنگ عمومی در یک جامعه پویا
بدل خواهد شد.
اعتقاد عمیق به لغو مجازات اعدام و آزادی
بی قید و شرط بیان اندیشه برای کسانی
ک��ه خواه��ان جامعه ای عاری از س��تم
هستند تابع شرایط زمانی و مکانی معینی

نیس��ت و در بزنگاه های تاریخی تعریف
دیگر گونه ای از آن ارائه نمیدهند .با این
نگاه است که به بررسی عملکرد نیروها و
نمادهای اجتماعی می توان نشست.
فی المثل در همین مونترال ،انجمن دفاع
از حقوق بش��ر و انجمن زن��ان ایرانی ،با
وجود اعتق��اد به دو اصل حداقلی که در
قبل آوردیم ،روایت عملی دیگر گونه ای
از آن ارائه میدهند.
انجم��ن دفاع از حقوق بش��ر که دفاع از
لغو بی قید و ش��رط مجازات اعدام یکی
از اصول اولیه اش باید باشد ،در محکوم
کردن احکام اعدام در ایران از غیرموجه
بودن و در مطلبی دیگر از نابخردانه بودن
آنها سخن می گوید.
می توان این عبارات را یک لغزش قلمی
ش��مرده ،از آن درگذشت ،اما آنجایی که
در یکی از نوش��تارهای مورد نظر و یک
پاراگراف باالتر به اعدام های دسته جمعی
سالهای  60اش��اراتی داشته و سپس به
غیرموجه بودن اعدام های اخیر پرداخته
است ،کامال نگاه سیاسی معینی را به پیش
برده است .یعنی همان نگاهی که بخش
اعظم به اصطالح اپوزیس��یون سیاس��ی
رانده شده از حاکمیت نیز بدان باورمند
اس��ت و آن اینکه «در اوای��ل دهه  60و
نه الزاما س��ال  67ترکیب��ی از نیروهایی
چون مجاهدین خلق ،آزادیخواهان چپ
و چپ مارکسیست در تقابل با جمهوری
اسالمی قرار گرفته و حکم اعدام گرفتند
که به لحاظ سیاسی می توانست موجه
باش��د» .این روای��ت از حکم اعدام حتی
با ابتدایی ترین اصول منش��وری که این
دوس��تان حول آن فعالیت می کنند ،در
تقابل است؛ تا چه رسد به اینکه دفاع از
لغو مجازات اعدام را نه صرفا یک خواست
سیاسی بلکه یک خواست انسانی بدانیم.
هم چنین در دفاع از آزادی بیان اندیشه
دوستان انجمن دفاع از حقوق بشر ،و به
درجاتی انجمن زنان ایرانی در مونترال،
طرح گزینش��ی آزادی بیان اندیشه را به
پی��ش برده اند و آن جلوگی��ری از بیان
نظرات سیاسی کسانی است که در عرضه
پراتیک سیاسی -اجتماعی حضور دارند
و بی آنکه به تغییر در باال چشمی داشته
باش��ند و یا مدافع حمله نیروی خارجی
برای دس��تیابی به تغییر رژیم باشند به
س��رنگونی انقالبی جمهوری اس�لامی
باورمندند.
باور جمع کوچک اما فزاینده ما (کمیته
یادمان )...به سرنگونی انقالبی جمهوری
اس�لامی یعنی که تغییرات اساسی در
ایران از درگیری به اصطالح اصالح طلبان
و محافظه کاران نمی گ��ذرد و در عین
حال دفاع از دخالت خارجی برای از بین
بردن رژیم جمهوری اس�لامی خواستی
مترقی و انقالبی نیست.
تنها دخالت اکثریت عظیم جامعه است
که می تواند به تغییر و تحوالت اساسی
در ایران بیانجامد .اما نوع روایتی که این
دوس��تان از آزادی بیان اندیشه به پیش
می برند منتج از منافع طبقاتی آگاهانه و
یا ناآگاهانه اهداف سیاسی معینی را دنبال
می کند که حتی با حداقل هایی که حول
آنها محورهای همکاری را گشوده اند در
تضاد است.
اگر در بررس��ی نگرش و سبک کار این
دو انجمن به خطا رفته باش��یم ،ش��اهد
مدعایش ن��ه در حرف ،بلکه تالش های
آتی این دوستان باید باشد که ما به سهم
خ��ود به گرمی از آن اس��تقبال خواهیم
کرد.
با این پیش گفتار برمی گردیم به بحث
ضرورت ایجاد «کانون هماهنگی آکسیون
های اعتراضی در مونترال».
تالطم سیاسی اخیر در ایران اگرچه رگه
هایی از تالش برای سرنگونی جمهوری
اسالمی را به نمایش گذاشت ،اما وضعیت
به غایت فالکت بار اقتصادی و عدم توانایی
ذاتی رژیم در حل بحران اقتصادی جامعه

به مثابه بمبی اس��ت که هر آن احتمال
انفجارش می رود.
رژیم شاید بتواند با تهدید و ارعاب و اعدام
و یا حتی پیش روی به سمت یک جنگ
س��اختگی و بحران س��ازی بر مشکالت
سیاس��ی خود سایه افکند اما با بیکاری،
فقر و سفره های خالی از نان چه خواهد
کرد؟
این بار لش��کر تهیدس��تان منسجم و با
برنامه و خواست هایی مشخص به میدان
خواهد آمد و دیگر کسی را یارای مقابله
نخواهد بود.
پس در این میان وظیف��ه آزادیخواهان
و نیروه��ا و نهادهای سیاس��ی مترقی و
انقالب��ی در خارج از کش��ور صد چندان
گشته است ،تا ضمن پشتیبانی از مبارزات
انقالبی در ایران دامنه اعتراضات را وسیع
تر ساخته و در دفاع از آنان چتر حفاظتی
افکار عمومی جهانی را بوجود بیاورد .اما
رسیدن به این هدف ابتدا همکاری نیروها
و نهاده��ای ایرانی را م��ی طلبد و از این
زاویه است که تشکیل «کانون هماهنگی
آکس��یون های اعتراض��ی در مونترال»
معنی پیدا می کند.
می ت��وان با تعاریفی که در قبل آمد نام
دیگری بر آن نهاد اما مضمون فعالیت و
همکاری حول محورهایی باید باشد که
مورد توافق قرار می گیرد و ابتدا به ساکن
قبول هویت مستقل یکایک نهادها و افراد
تش��کیل دهنده این کانون و احترام به
آزادی بی قید و شرط بیان اندیشه شرط
ضروری و عملی هرگونه همکاری آتی باید
باش��د .همکاری و هماهنگی فعالیت بی
آنکه از مواضع و استراتژی سیاسی خود
عدول کرده باش��یم معنی پیدا می کند
که این خود نوعی از تمرین دمکراسی و
روشی مطمئن در دفاع از مبارزات فزاینده
انقالبی در ایران است.
به باور ما مطالبات زیر می تواند محوری
برای ش��روع همکاری نیروه��ا ،نهادها و
افرادی باش��د که در این جزیره مونترال
قلبش��ان برای یک زندگی انسانی در آن
سوی آبها می تپد .یک زندگی انسانی و
عاری از ستم برای ایران.
 جدای��ی کامل دی��ن از حکومت و
دولت
 آزادی بی قید و شرط بیان اندیشه
 آزادی کلیه زندانیان سیاسی
 لغو مجازات اعدام
 لغ��و مجازات سنگس��ار ،ش�لاق و
ممنوعیت شکنجه به هر شکل و تحت
هر عنوان
 رفع تبعیض جنسی و برابری کامل
زن و مرد
 رفع هرگونه ستم ملی
 حمایت از ایجاد تش��کالت مستقل
کارگری ،زن��ان ،دانش��جویی ،جوانان و
محالت در ایران.
اگرچه معتقدیم تحقق و تضمین کامل
پیشبرد تک تک این مطالبات با سرنگونی
جمهوری اسالمی و برپایی یک جامعه آزاد
و برابر و همراه با عدالت اجتماعی امکان
پذی��ر خواهد بود اما همکار و هماهنگی
برای نهادینه کردن فعالیت ها حول این
مطالبات با نیروه��ا ،افراد و جریاناتی که
چون ما نمی اندیشند نیز عملی است.
از همین دریچه تقاضامندیم ما را از نظرات
و دیدگاه های خود حول محورهای طرح
شده در این مختصر آگاه سازید.
ما نیز به سهم خود از تمامی پیشنهادهایی
که زمینه های اعتراضات هرچه گسترده
ت��ر بر علیه جمهوری اس�لامی را فراهم
سازد استقبال می کنیم.
کمیته یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دهه  60در ایران

مونترال – کانادا 22 ،جون 2010

_________________

بیانیه

از  30خرداد 60
تا  30خرداد 88؛
از بهمن  57تا امروز

دنیائی از مبارزه و مقاومت و دریایی
از تالش
برای سرنگونی جمهوری اسالمی
برای ساختن دنیائی نو
به ن�ام آزادی و برای تمامی به خون
تپیدگان راه آزادی
در تاریخ مبارزاتی هر ملتی ماه هایی است که
بررس��ی ش��باهت ها و آموزه های دوران های
مختل��ف تاریخ��ی پیرامون آن ماه ها نقش��ی
تعیین کننده در روند مبارزاتی آن ملت بر علیه
دیکتاتوری داشته است.
خرداد ماه برای ایرانیان اینگونه است.
به گواه تاریخ مبارزاتی معاصر در ایران خرداد ،ماه
خروش و اعتراض بر علیه دیکتاتوری و استبداد
مذهبی حاکم بر ایران اس��ت و در این راه مردم
ایران هزینه های سنگینی پرداخته اند.
نس��ل جدید ش��اید نداند ک��ه در دهه  60چه
گذشت ،اما استمرار مبارزه و درس های مبارزه
و مقاومت حاصل آن دوران است که در طی سه
دهه به اشکال مختلف خود را نشان داده است.
دورانی که وحشیانه به تظاهرات خیابانی حمله
و فل��ه ای اعدام می کردند و این همه را نیز به
نام امامشان جالد بزرگ روح اله خمینی انجام
میدادند.
ش��باهت های زیادی اس��ت بین خرداد  60و
خرداد .88
اگر در خرداد  60در دفاع از اسالم کشتار کردند
اکنون نیز چنین می کنند.
گذشت سالیان اما نشان داد که کشتار و جنایت
خصلت ذاتی این رژیم است و هر بار به عناوین
مختلف دست به کشتار می زنند.
در خرداد  88چه گذش��ت که حضور مردم در

خیابان ها را تاب نیاورده و به خون کش��یدند؟
سهراب ،ندا ،اشکان و صدها جوانی که اکثرا در
فضای بعد از بهمن  57پرورش یافته اند و دوران
قبل از آن را شاید به یاد ندارند ،مگر چیزی جز
آزادی و برابری فریاد زدند که آن چنان در خون
غلتیدند؟
آنان که حمالت سالهای  60را توجیه می کردند
اکن��ون نیز در مقام اعاده حیثیت از خمینی به
انتقاد از گفتمان حاکم در حکومت پرداخته و
خواهان بازگشت به ایده ها و آرمانهای دوره اول
انقالبهستند.
آرمان ها و ایده هایی که بهترین فرزندان ایران
را از بین برد؛
فقر و فالکت آفرید؛
تجاوز کرد و در یک کالم فضای عمومی ایران را
به یکباره سیاه کرد.
دوران سراس��ر س��یاهی که اگر چه  31سال از
عمرش می گذرد اما به سراشیبی سقوط رسیده
و آغاز پایان اش را ش��اهد هستیم .در این میان
روشن اس��ت که نقش ما در خارج از کشور در
تسریع پروسه پایان حیات سراسر جنایت و ننگ
این رژیم تاثیر گذار است.
ما به پشتیبانی از مطالبات انسانی در ایران و در
کنار مبارزان راه آزادی و دمکراسی و به یاد جان
باختگان راه آزادی شمارش معکوس مرگ این
رژیم را پر صدا فریاد خواهیم زد.
یاد پاکنژادها ،س��لطانپورها ،اش��رف ربیعی ها،
خیابانی ها ،فاضل ها ،سپاس��ی ها ،مدیر شانه
چی ها ،نداها و سهراب ها ،اشکان ها و فرزادها،
شیرین ها و ترانه ها با ماست.
با سرآمد زمس��تان به یادش��ان ایران گلباران
خواهد شد.
کمیته یادمان  19جون 2010

پیک نیک تابستانی
یک روز شاد و زیبا....

در فضایی صمیمی و خانواده گی

 همراه با  DJرقص و شادمانی
جوجه کباب ،یک سیخ کوبیده ،گوجه و ساالد
 8دالر
پارک انگرینیون :

یکشنبه  18جوالی

در صورت نامساعد بودن هوا ،این برنامه در روز یکشنبه  25جوالی برگزار خواهد شد.
کمیته یادمان تلفن آگاهی)514( 569 -2233 :

www.paivand.ca

زندگی :عادات خوب....
آیا ش�ما ه�م از آن دس�ته افرادی
هس�تید كه از زندگی جنسی خود
لذت نمی برید؟
بهتر است بدانید كه رابطه جنسی برای
حدود  60درصد از زنان عامل فش��ار و
استرس است ،اما شاید اگر توصیه هایی
را كه در ادامه آمده اس��ت ،دنبال كنید
بتوانید احس��اس بهتری داشته باشید،
شادتر شوید و از زندگی لذت بیشتری
ببرید.

لباس های زیبا بپوشید

كیفیت روابط جنسی
خود را باال ببرید



درباره كیفیت عمل جنسی با همسر
خود صحبت كنید

همین امشب  15دقیقه زمان بگذارید
و در ای��ن مورد با همس��ر خود بحث و
گفتگوكنید.
بهتر است پس از شام و قبل از خاموش
كردن چراغ ها اینكار را انجام دهید.

انتخاب هدف مورد عالقه

خجالت را كنار بگذارید و كمی جسارت
به خرج دهید .بهتر است از همسر خود
بپرس��ید كه به چه كاری بیشتر عالقه
دارد.
مطالعات در س��ال  2008نشان دهنده
این اس��ت كه افرادی ك��ه در این مورد
با همس��ر خود صحبت میكنند ،كمتر
دچار انفعال در راوبط جنسی خود می
شوند .

یادداشت  5ویژگی برتر بدن
همسرتان

هنگام مقاربت در جایی غیر از مكانی
ست كه در آن بسر میبرند
س��عی كنید با كمك یوگا یاد بگیرید
كه چگونه بتوانید ذهن تان را متمركز
كنید و در یك مكان احساسات جسمی
و روحیتان را متوقف كنید.


مطالعات انجام شده در دانشگاه هاروارد
نش��ان میدهد كه زنانی كه احس��اس
زیبایی و جذابیت دارند بیشتر از روابط
خود لذت میبرند.
در یك نظر س��نجی یبش از  20درصد
از زنان عنوان كردند كه خجالت مانع از
لذت بردن آنها میشود و آنان از بعضی
قس��مت های اندام خود راضی نبوده و
احساس بدی در باره آن داشتند.

بوسه خداحافظی

این كار باید همانند مس��واك زدن برای
ش��ما به ص��ورت ع��ادت در بیاید كه
هنگامی كه از یكدیگر جدا میش��وید،
یكدیگر را ببوسید.
این كار تاثیر بسزایی د ر ایجاد صمیمیت

و شور و نشاط در طول روزتان میشود.


صبح ها كمی در رختخواب متنظر
مبانید

به جای آن كه با ش��نیدن صدای زنگ
س��اعت با یك پ��رش از جا بپری��د و از
رختخواب بیرون بیائید ،بهتر است كمی
در رختخ��واب مانده ،یكدیگر را نوازش
كنید.
این كار ممكن است فقط  30ثانیه زمان
ببرد ،اما تاثیری كه نگاه كردن به یكدیگر
و نوازش دارد ،قابل بیان نیست.

یوگا و رابطه جنسی

الن بارت ،نویسنده كتاب یوگا و روابط
جنسی ،می گوید ذهن بسیاری از مردم

این یك روش بس��یار زیركانه است كه
هنگامی كه برای عمل مقاربت آماده
میشود از لباس های زیر زیبا استفاده
كنید.

رابطه جنسی در صبحگاه

ی��ك دكتر غدد و اس��تادیار بالینی در
یكی از دانشكده های پزشكی میگوید
بهترین زمان برای عمل مقاربت صبح
است.
افراد تمایل بیشتری به مقاربت در صبح
دارند ،كه این كار باعث مشود هورمون
آكسی توس��ین در بدن شما رها شود و
شما تمام طول روز را با روحیه و انرژی
به كار خ��ود ادامه دهید و عالوه بر این
صبح ها میل جنسی شما برانگیخته تر
است.

اتاق خواب تان را مرتب كنید

در هم برهمی بعضی از اتاقهای خواب
مانع تمركز و لذت بدن از عمل جنسی
میشود.
توصیه میكنیم اتاقتن را مرتب كنید و
سعی كنید اتاق خواب و اتاق كارتان را
از یكدیگر جدا كنید.

 ۵روش عملی برای جنات یافنت از كنار گذاشته شدن در رابطه احساسی
 )2یادگاری ها را كنار
بگذارید.

این برای اكثر ما حداقل یكبار در زندگی
اتفاق افتاده است ،یك دقیقه شما با فردی
در رابطه هستید و در یك دقیقه بعد شما
مجرد هستید .البته اهمیت دارد كه شما
چه مدت و چقدر روی طرفتان در این
رابطه س��رمایه گذاری كرده اید ،چقدر
به طرفتان كه عاش��قش بودید اهمیت
دادید.
اما با وجود این در یك رابطه كنار گذاشته
شدن بسیار سخت اس��ت و سخت تر
مسئله غرور فرد است كه شكسته می
ش��ود و گاهی فقط و فقط ضربه و درد
است .خوب حاال چه كنیم؟ در زیر شما
 5روش عملی برای نجات یافتن از این
قضیه خواهید دید.

با وجود اینكه احساس می كنید كه به
خاطره ها وابس��ته هستید بهترین راه
این اس��ت كه خاطرات و یادگاری های
زمان با هم بودتان را كنار بگذارید .همه
عكس ها و كادو ها را بسته بندی كنید،
چیزهایی ك��ه با هم خریدی��د را كنار
بگذاری��د .بطور خالص��ه هر چیزی كه
خاطره ی او را در ذهنتان زنده می كند
را پنهان كنید.

 )3جریانات عادی و
روزمره خود را عوض
كنید.

 )1با آغوش باز ضربه و
درد را بپذیرید.
اكثر مردم بعد از بحران احساس��ی نیاز
به زمان دارند تا تجدید قوا كنند و زخم
هایش��ان را بهبود ببخشند .زمانی را به
خ��ود اختصاص دهید و تنها باش��ید و
گریه كنی��د و فریاد بزنید .هر راهی كه
ممكن است برای س��وگواری عشق از
دس��ت داده تان انجام دهید .اما مدت
زی��ادی در این وضعیت نمانید ،چرا كه

بع��د از مدتی خ��ود را نا امید و مایوس
پیدا می كنید.

یكی از س��خت ترین كاره��ا در بعد از
زمانی كه توسط فردی كنار گذاشته می
شوید این است كه باید خود را روزمره
ای كه در آن تنها هستید سازگار كنید.
دیر تر صبحانه بخورید .اگر همیش��ه با
هم در خانه بودید س��عی كنید از خانه
بیرون بروید .به سوپرها و فروشگاه های
مختلف س��ر بزنید .اگر در پارك نزدیك
محل سكونتتان با هم قدم می زدید ،از
این پارك دوری كنید و جای دیگری را
انتخابكنید.

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

نقــد و اقسـاط
_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

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

-کابینت،گرانیتوسرامیک-

رضا علیدوستی:

در خدمت هموطنان

وست آیلند:

2352 Heron

H9S 1C5

Dorval

Tel.: (514)996-2725

 )4بیرون بروید.

زمانی كه احس��اس كردید آماده اید با
دنیا رو به رو شوید بیرون بروید و این كار
را انجام دهید .به ساحل و یا به بار بروید
به پاتیناژ و یا به بولینگ بروید .هر كاری
كه كه فكر می كنید ممكن است لذت
بخش باشد را انجام دهید .بیرون بروید و
آن را به دست بیاورید .نه تنها باعث می
شود كه ذهن شما از درد درون قلبتان
منحرف شود ،بلكه باعث می شود مواد
شیمیایی بدنتان گرفته شود و دوباره به
راه بیفتد ك��ه همین مطلب باعث می
شود تا روحیه شما بهتر شود.

 )5چیزی را در مورد
خودتان تغییر دهید.
موهایت��ان را كوتاه كنید .ش��لوار جین
جدید بخرید یا كاله جدید برای خودتان
تهیه كنید .هر چیزی كه بتوانید به شما
هویتی غیر از شریك یك تكه از رابطه را
بدهد و شما را تبدیل به یك فرد مجرد
جدبد بكند.
منبع  :مجله اینترنتی فریا

ن که

برا
یای
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فارسی

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی (به ترتیب حروف الفبا)
هر سرازیری یك سر باالئی داره !
هر سركه ای از آب ،ترش تره !
هر سگ در خونه صاحابش شیره !
هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی !
هر كس از هر جا رونده است،
با ما برادر خونده است !
هر كسی پنج روزه نوبت اوست !
هر كه با مادر خود زنا كنه با دگران چها كنه !
هر كه بامش بیش برفش بیش !
هر كه به یك كار ،به همه كار /
هر كه به همه كار ،به هیچ كار!
هر كه به امید همسایه نشست
گرسنه میخوابه !
هر كه تنها قاضی رفت خوشحال بر میگرده !
هر كه خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه !
هر كه خری نداره غمی نداره !
هر كه خیانت ورزد دستش در حساب بلرزد !
هر كه دست از جان بشوید
هر چه در دل دارد گوید !
هر كه را زر در ترازوست زور در بازوست !
هر كه را طاووس باید جور هندوستان كشد !
هر كه را میخواهی بشناسی
یا باهاش معامله كن یا سفر كن !
هر كه شیرینی فروشد مشتری بروی بجوشد !
هر كه نان از عمل خویش خورد /
منت از حاتم طائی نبرد !
هر كی به فكر خویشه ،كوسه بفكر ریشه !
هر كی خر شد ،ما پالونیم !
هر كی كه زن نداره،آروم تن نداره !
هر گردی گردو نیست !
هر گلی زدی ،سر خودت زدی !
هزار تا چاقو بسازه ،یكیش دسته نداره !
هزار تا دختر كور و یک روزه شوهر میده !
هزار دوست كمه ،یك دشمن بسیار !
هزار قورباغه جای یه ماهی رو نمی گیره !
هزار وعده خوبان یكی وفا نكند !
نـه است !
هشت ش گرو ُ
هلو برو تو گلو !
هم از توبره می خوره هم از آخور !
هم از شوربای قم افتادیم
هم از حلیم كاشون !
همان آش است و همان كاسه !
همان خر است و یك كیله جو !
هم چوب را خوردیم ،هم پیاز را
و هم پول را دادیم !
هم حلوای مرده هاست هم خورش زنده ها !
هم خدا را می خواهد هم خرما !
همدون دوره و كردوش نزدیك !
همسایه نزدیك ،بهتر از برادر دور !
همسایه ها یاری كنید
تا من شوهر داری كنم !
هم فاله و هم تماشا !
همكار همكار و نمی تونه ببینه !
هم لحافه و هم تشك !
هم می ترسم هم می ترسونم !
همنشین به بود تا من از او بهتر شوم !
همه ابری هم بارون نداره !
همه خرها رو به یك چوب نمی رونند !
همه رو مار می گزه مارو خر چسونه !
همه سروته یه كرباسند !
همه قافله پس و پیشیم !
همه كاره و هیچ كاره !
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زندگی وخانواده...

حفظ
سالمت
در فصل
گرما

اولی�ن روز های فصل تابس�تان
شروع شده است .حاال كه روزهای
بلند سال فرا رسیده و گرمای هوا
روز به روز بیشتر می شود ،ما هم
بای�د برای حفظ تندرس�تی خود
تدابیریبیندیشیم.
ن كه تابس�تان فرصتی برای
با ای 
تفریح و گشت و گذار در طبیعت
اس�ت ،اما گرم�ای ه�وا خیلی از
ت های ب�ودن در هوای باز و
فرص 
تفریح كردن زیر نور آفتاب را از ما
خواهد گرفت .پس باید دقت كنیم
زی�را گرما و نور آفت�اب میتواند
صدمات�ی هم به ما برس�اند و این
گرما میتواند تهدیدی جدی برای
سالمت ما نیز به حساب آید.

مشكالت ناشی از
گرمای هوا:
با افزایش دمای هوای محیط ،احتمال
بروز مش��كالتی نظیر گرمازدگی ،ك م
آبی بدن و آفت��ابزدگی نیز افزایش
مییابد.
پس مهم است كه بدانیم چگونه در این
روزها و ماه های گرم سال ،سالم مانده
ی های مرتبط با
و احتمال بروز بیمار 
گرما را نیز كاهش دهیم.
به همی��ن منظور نكات��ی كلی برای
حفاظت در برابر گرما و آفتاب ارائه می
شود:


در ه�وای گرم ،مق�دار زیادی آب
م
سالم و تمیز بنوشید تا از بروز ك 
آبی بدن جلوگیری شود.
وقتی كه هوای محیط گرم باشد ،بدن
ما به شدت عرق كرده و در نتیجه به
مایعات بیشتری نیاز دارد .دقت كنید،
حتی مواقعی كه تشنه نیستید نیز آب
كافی و سالم بنوشید .این كار میتواند
آب از دست رفته بدن را جبران كند.

از نوشیدن مایعات حاوی كافئین
یا گازدار خودداری كنید.
این نوع نوش��یدنیه��ا باعث بیآبی
بیشتر بدن شما شده و موجب حس
خستگی و فرس��ودگی میشوند .اگر
ترك عادت نوشیدن این مایعات برای
شما سخت است ،سعی كنید كه مقدار
مصرف آن ها را كاهش دهید.

وعدههای غذایی را سبك انتخاب
كنید؛
وعده هایی كه س��الم و مقوی بوده و
به راحتی هضم شوند .به همین دلیل
تابس��تان فرصت��ی فوقالع��اده برای
خوردن مقدار زیادی میوه و سبزیجات
تازه و س��االد اس��ت .تا حد امكان از
مصرف غذاهای س��نگین ،ادوی ه دار یا
نشاست ه ای كه میتواند باعث احساس
خستگی و كسالت شما شود ،خودداری
كنید.


گنجان�دن مواد غذایی سرش�ار
از بتاكاروت�ن به رژی�م غذایی در
تابستان موثر خواهد بود.
مواد غذاییای ك��ه حاوی بتاكاروتن
هس��تند مانند هویج ،گوجهفرنگی،
ی
زردآلو و س��یبزمینی ش��یرین م 
توانند به محافظت از پوس��ت در برابر
ب های ناشی از نور آفتاب كمك
آس��ی 
كنند.

مناس��بی برای جلوگیری از تابش
مس��تقیم آفتاب به چشم انتخاب
كنی��د .همچنی��ن كالهی
مناسب برای حفاظت
در برابر نور آفتاب تا
سایهای دائمی برای
شما ایجاد كند.
س های با رنگ روش��ن ،سبك و
لبا 
راحت بپوش��ید .لباسهای روش��ن،
گرمای آفتاب را منعكس كرده در
حالی كه رن��گ تیره ،آن را جذب
خواهد كرد و موجب گرمای بیشتر
خو ا ه��د
شما
شد.


همیش�ه از كر م ه�ای ضد آفتاب
استفادهكنید،
حتی اگر قصد ندارید به مدت طوالنی
در محیطهای باز بمانید .اس��تفاده از
كرم ضد آفتاب میتواند از بروز آفتاب امیدواری��م با
ی های دردناك ،ایجاد آسیب رعایت همین
سوختگ 
های پوس��تی ،چین و چروك و حتی ن��كات س��اده
بتوانی��م كمی راحت
سرطان پوست جلوگیری كند.
دقت داش��ته باش��ید كه ضد آفتابی تر و با سالمت فصل گرما را
مناسبانتخابكنیدكهطیفگسترده پشت سر بگذاریم.
ای را تحت پوش��ش قرار دهد .به این
معنی كه ضد آفتاب باید بتواند پوست
را در برابر اش��عهه��ای ُمضر  UVAو
 UVBمحافظت كند.

در زمان انتخاب
س ه�ای
لب�ا 
تابستانی،عینك
آفتابی و كاله را
نی�ز فراموش
نكنید.
عین��ك آفتاب��ی

 جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

 حل جدولها در همین شماره :لطفا ورق بزنید:

خدماتآرایشی

خدمات ارزی

514-844-4492

با ختفیف ویژه برای
هموطنان عزیز
Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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بیماری قندنوع 2
بهداشت بیماران
قندی

امروزه با پیشرفت های علمی و کشف
راه های جدید برای درمان دیابت و
تغذیه افراد مبتال به آن ،می توان از
عوارض این بیماری جلوگیری کرد.
ولی بهترین پیش�گیری از این
ع�وارض ناخواس�ته بهداش�ت
شخص بیمار است.
شخص مبتال احتیاج به حداقل ده
ساعت راهنمائی دارد که نه پزشک،
نه پرس��تار و نه متخصص تغذیه و
سایر متخصصین بهداشت وقت آن
را دارند؛ بنابرین بیمار باید با مطالعات
شخصی این کمبود را جبران نمایند
و هدف این رش��ته مقاالت جبران
قطره ای از دریای این کمبود ها می
باشد.

بهداشت عمومی



 )1بهداشت بدنی

بیماری که دچار عوارض مزمن این
بیماری مانند نوروپاتی یا آتریوپاتی
ش��ده دارای پوستی شکننده است
ک��ه مق��دار زیادی از ح��س کردن
را از دس��ت داده و آمادگ��ی صدمه
دیدن و زخمی شدن زیاد را دارد به
طوری که حتا یک زخم کوچک می
تواند تولید یک درد سر بزرگ کند
بنابراین برای درمان آن باید سریعاً
اقدام کرد.بهترین وس��یله حفاظت
پوست و بهداش��ت بدن ،استحمام
حداقل  3بار در هفته می باشد البته
باید در نظر داش��ت که از آب داغ و
سوزاننده استفاده نشود زیرا به علت
عدم احس��اس داغ بودن آب توسط
ش��خص امکان تولید س��وختگی و
نکروز «نسوج مرده» وجود دارد.

بهداشت پاها

زخم هائی که دیر خوب می ش��وند
و دردسر زا هستند در نزد بیمارانی
که دچ��ار نوروپات��ی و آتریوپاتی و
همچنین عفونت های ثانوی بر اثر
صدمات و س��ائیدگی پوست بر اثر
مالش تولید می شوند ،زیاد دیده می
ش��ود که می تواند موجب گانگرن
«قانقاریا» و قطع عضو شود که تاثیر
ش��دیدی بر روی شخص و فامیل و
جامعه دارد.
می ش��ود از بیش��تر این عوارض با
رعایت دقیق بهداشت پاها جلوگیری
ک��رد (رجوع کنید ب��ه مقاله «پای
دیابتیک» در همین رشته مقاالت)
پاهای شخص بیمار باید روزانه تحت
نظر گرفته ش��ود و الی انگشتان و
ناخن ها و تمام پا توس��ط شخص
دیگر و ی��ا خود بیمار با کمک آینه
دیده ش��ود پاها مرتباً شسته شود
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(در صورت امکان سه بار در هفته با
صابون یا محلول های ضد میکرب)
بیم��ار بای��د از ج��وراب مخصوص
دیابتیک و کفش بدون دوخت روی
آن ( ممکن اس��ت نخ دوخت روی
سطح پا فشار وارد کند) و همچنین
کفی های مخصوص بیماران قندی
استفاده نماید و در صورت وجود زخم
باید پزشک را در جریان گذاشت.

بهداشت دهان و دندان

دیابت معالجه نش��ده باعث خرابی
دندان ها ،و دندان های خراب موجب
عفونت های لثه و لق ش��دن دندان
ها و نشست لثه ها می شود و کرم
خوردگی دندان نیز در نزد بیماران
قندی بیشتر دیده می شود.
در نتیجه شخص بیمار پس از آگاهی
از این مطلب باید توجه بیشتری به
بهداش��ت دهان و دندان های خود
داشته باشد.
 پس از هر غذا دندان ها را
مسواک بزند.
 الی دن�دان ه�ا را ب�ا نخ
مخصوص یا برس بی�ن دندانی
تمیزکند.
 ه�ر گونه عفونت و یا کرم
خوردگی را فوراً درمان کند.


 )2ورزش

ورزش ب��رای هر ن��وع دیابت مفید
است زیرا:
 باعث می شود مواد انرژی
زا در عضالت مصرف ش�ده و به
حجم چربی ها اضافه نشود.
 حساسیت عضالت نسبت
به انسولین را زیاد می کند.
 باعث کم ش�دن چربی ها
شده و در نتیجه امکان عوارض
عروقی را کم می کند.

اشخاص دیابتیک باید مرتباً ورزش
کنند
 ول��ی بای��د ش��رائط زی��ر را
رعایت کنند که دچار هیپوگلیسمی
«کم شدن میزان قند خون» نشوند.
 هرگ��ز هنگام ع��دم تعادل
گلیسمی ورزش نکنند
 هرگ��ز در تنهائ��ی ورزش
نکنند.
کس��انی که ب��ا او ورزش می کنند
بای��د بدانند که اگر ش��خص دچار
هیپوگلیسمی شد چه باید بکنند.
همیش��ه مقداری قند ی��ا آب نبات
همراه داشته باشند.
اگر دیابت آن ها با انسولین کنترل
می شود باید به مسائل زیر هم دقت
کنند.
 قبل از ورزش سنگین میزان
انسولین مصرفی را کم کنند.
یک «اس��نک» یا «تنقالت» اضافه

میل کنند.
 اگر بیمار از انسولین استفاده
نمی کن��د ولی از س��ولفامید های
کاهنده قند اس��تفاده می کند باید
قب��ل از ورزش مصرف آن را کم و یا
به کلی قطع کند.
درس��ت اس��ت که باید بیماران را
تشویق به ورزش کرد ولی از ورزش
هائی که در صورت هیپوگلیس��می
خطرناک می ش��وند باید خودداری
نمود ،مانند کوهنوردی و غواصی.
 وضع قلبی عروقی بیمار باید
مرتباً کنترل شود تا در صورت لزوم
به ط��ور موقت یا دائ��م از ورزش او
جلوگیری شود.

عوامل ویژه



 ) 4دخانیات

همگان می دانند که اس��تعمال
سیگار برگ ،پیپ و قلیان تولید
بیم��اری های مزم��ن می کند
و ب��ر روی ده��ان و گلو و بینی
و نای و ریه ه��ا اثر دارد و باعث
انفالماس��یون مزمن و عفونت و
سرطان و غیره می شود ولی برای
دیابتیک ها خطر شدید بر روی
سرخرگ ها دارد و آتریواسکروز
سریع تر به وجود می آید و نباید
صبر ک��رد که تورم و بیماری در
رگ به وجود بیاید تا آن را ترک
کرد و به محض این که شخص
متوجه شد که دچار بیماری قند
است باید دخانیات را ترک کرده
و خود را از مسمومیت های تولید
شده از توتون و عوارض آن روی
بیماری نجات دهد.

یک خانم دیابتیک ،حتا آن هائی که
انسولین تزریق می کنند ،می توانند
چند بار حامله شده و نوزادانی سالم
به دنیا بیاورند و امکان باردار شدن
آن ه��ا با دیگران فرق��ی ندارد ولی
قبل از باردار شدن باید تحت کنترل
پزشکی باشند وگرنه دچار عوارض
ناگوار مانند سقط جنین های مکرر،
نوزادان غیر طبیعی و یا نوزادان مرده
ش��ده و برای خود مادر نیز خطرات
غیر قابل برگشت تولید کند.
به همین دلیل ی��ک برنامه ریزی
دقیق برای باردار ش��دن و متد ضد
بارداری مطمئن الزم می باشد.
این بارداری باید در ش��رائطی انجام
گیرد ک��ه میزان قن��د خون تحت
کنترل و طبیعی باشد و بیمار دچار
عوارض پیشرونده بیماری نباشد و
باید تحت تعلیم قرار گرفته باش��د
که بتواند قند خون و سایر عوارضی
را که ممکن است پیش بیاید را در
منزل کنترل کند و هر ماه یا حداکثر
هر دو ماه تحت کنترل دیابتولوژی و
ژنیکولوژی قرار گیرد.

شخص دیابتیک می تواند مانند
دیگران رانندگ��ی کند ،مگر آن که
پزش��ک ممنوع کرده باش��د ،ولی
معموالً باید از رانندگی وسائل نقلیه
سنگین خودداری کند و اگر موارد
بیماری مانند رتینوپاتی ،نوروپاتی،
نفروپاتی و ع��وارض قلبی –عروقی
بروز کرده باشد ،نباید رانندگی کند
اگر شخص انسولین مصرف می کند
باید به دقت مواظب هیپوگلیسمی و
درمان دیابت باش��د و مواد غذائی و
قند همراه داشته باشد و در صورت
بروز حداقل ناراحتی رانندگی نکند
و از رانندگ��ی طوالن��ی در ش��ب
خودداری نماید.
قبل از رانندگی طوالنی میزان قند
را اندازه گیری کرده و هر دو ساعت
یک بار مقداری مواد غذائی بخورد.





 ) 3جلوگیری از
بارداری
برای برنامه ریزی جهت جلوگیری از
بارداری یک متد مطمئن و بی خطر
الزم اس��ت ،زیرا متد هائی که برای
افراد س��الم بی خطر اس��ت ،برای
دیابتیک ها بی خطر نیست.
قند باال ب��ر روی دارو اثر ندارد ولی
متابولیسم غیرمتعادل بیمار باعث
بیماری های مویرگها و رگهای بزرگ
و عوامل ثانوی آن می شود.
بنابراین باید این عوامل و آثار ثانویه
داروها را نیز در نظر داشت.
متد های محلی بر متد های عمومی
ترجیح دارد.
گذاش��تن اس��تریله داخ��ل رحم
– دیافراگ��م هم��راه ی��ا ب��دون
اس��پرم کـُش ها ب��ر ق��رص های
خوردنی ترجیح دارند.
بعضی داروه��ا می توانند خطرناک
باشند برای جلوگیری حتماً با پزشک
مشورت شود.

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش



 ) 5رانندگی

 ) 6کارکردن

دیابتیک ها مانند سایرین حق کار
کردن دارند و دیابت نیروی عضالنی
و جسمانی ش��خص بیمار را تغییر
نمی دهد و کنترل دیابت و داشتن
معلومات درباره آن کافی اس��ت .و
غیبت آن ها از کار بیشتر از سایرین
نیس��ت ولی بعضی از مش��اغل به
علت امکان هیپوگلیسمی و عوارض
مزمن بیماری مانند خلبانی هواپیما،
رانندگی اتوبوس و کارهای خس��ته

کننده مانند کار در معدن
و کارهائی که در س��اعات
غی��ر معمول انجام می ش��ود
(کار در شب) و کار با ماشین
های خطرناک مانند اره های
مکانیکی باید با نظر پزشک
انج��ام ش��ود و ی��ا ممنوع
گردد.


 ) 7مسافرت

ش��خص دیابتی��ک وقتی
س��فر می کند باید متوجه
تغییر شیوه زندگی و فعالیت
های بدنی ،تغییر تغذیه ،اشکاالت
حمل و مقدار انسولین و تغییر ساعت
باشد و قادر باش��د این اشکاالت را
حل کند آن وقت می تواند به سفر
های داخلی ی��ا خارجی برود یعنی
تمام وسائل و داروهای الزم در مدت
سفر و نامه ای از پزشک برای حمل
آن ها همراه داشته باشد همین طور
برای سفرهای خارجی طوالنی قبل
از سفر با پزشک درباره تغییر ساعات
و تغذیه و درمان با انسولین مشورت
کند.


 )8روزه گرفنت

در ماه روزه معم��والً وضع خواب و

تغذیه و میل خوردن شیرینی
هم با ماه های دیگر فرق خواهد
کرد و وضع بیمار در صورت روزه
گرفتن بد تر می ش��ود (اصوالً
بیمار نبای��د روزه بگیرد) برای
بیماری که انسولین مصرف می
کند گرفتن روزه ممنوع است
چ��ون باید روزی س��ه بارغذا و
سه بار تنقالت بخورد اگر بیمار
دیابتی غیر انس��ولینی صد
در صد بخواهد روزه بگیرد
پزش��ک او باید ب��ا در نظر
گرفتن مس��ائلی مانند سن
بیمار ،وزن بیمار ،نوع داروئی که
مصرف می کند ،وضع بیماری و
این که در نزد او مشکالت عصبی،
عروقی ،کلیوی و بینائی وجود دارد
یا خیر؟ گرفتن روزه برای اورا ممنوع
کند یا اجازه دهد

یادآوری بسیار مهم

بهداش��ت عمومی بیماران قندی و
تعلیم و تفهیم آن به بیمار از مسائل
مهم درمان به شمار می رود و بیمار
باید در زندگی روزانه ،به هنگام کار و
حضور در جامعه آن ها را رعایت کند
تا از امکان عوارض نامطلوب بیماری
جلوگیری نموده و به درمان و راحتی
زندگی خود کمک کند.
همیشه شاد و
همیشه خوش باشید

سركوب نیاز جنسی زنان ایرانی توسط خودشان

 87درص��د زنان اع�لام می كنند
تقریبا" هیچوقت در روابط زناشویی
پیش قدم نمی شوند و  52/3درصد
اظهار می كنند ابراز نیاز جنسی زن
كاری ناشایس��ت است و  34درصد
می گویند حت��ی در صورت تمایل
نباید زن شروع كننده باشد.
این درحالی اس��ت كه میل جنسی
در طول دوره ماهیانه متفاوت است.
بطور مث��ال در موقع تخمك گذاری
و قب��ل از ع��ادت ماهیانه تمایل به
برقراری ارتباط جنسی بیشتر است.
وزارت بهداش��ت  ،درمان و آموزش
پزشكی به ارگاس��م نرسیدن زنان
را  23/5ت��ا  43درصد و نرس��یدن
به فاز تحری��ك را  14/7درصد اعالم
كرده است .درحالی كه تحقیقات در
شمال و شرق تهران نشان میدهد كه
میزان به ارگاسم نرسیدن در جامعه
از حداق��ل  62/8درص��د ت��ا 85/5
درصد در تغییر است.از آنجا كه بین
رضایت جنسی با رضایت زناشویی و

اعتماد به نفس ارتباط نزدیك وجود
دارد و زن��ان ،كمتر درباره این گونه
مسایل به گفتگو می پردازند بنابراین
رضایت جنسی در آنان بدون درمان
می ماند.گفتنی است  85/2درصد
زنان نسبت به رابطه جنسی نگرش
مثبت دارند .یعنی آنرا به عنوان نیاز
بی��ان می كنند ! اما نحوه برخورد با
آن را نم��ی دانند و در صورت وجود
مش��كل به مراكز بهداشت مراجعه
نمی كنند  .مراجعه آنان به این مراكز
تنها در قالب خارش  ،ترشحات زیاد
و درد در ناحیه پایین شكم بیان می
شود.تمایل جنسی از دوران بلوغ تا
مرحله میانسالی افزایش می یابد كه
اوج آن در سن  30سالگی است  .در
ضمن ب��ا افزایش طول مدت ازدواج
و تعداد فرزندان میزان رس��یدن به
ارگاس��م كمتر می شود .همچنین
س��طح وضعیت رفاه��ی زندگی در
رسیدن به ارگاس��م تاثیر مستقیم
دارد.در پایان به این نكته توجه می

شود كه در شروع حاملگی به دلیل
نداش��تن ترس از ایجاد ب��ارداری ،
ارگاسم و تحریك بیشتراست ؛ اما با
افزایش سن حاملگی به لحاظ ترس
از آسیب به جنین كمتر می شود.
" گیتی ازگلی "  ،عضو هیئت علمی
دانشگاهشهیدبهشتیكهاینمطالب
نتایج تحقیقات اوست پیشنهاد می
كند  ":با توجه به وضعیت و اهمیت
خانواده در جامعه ایران و این كه رفع
نیازهای مشروع با توجه به اعتقادات
ایرانیان باید در چارچوب خانواده و
به ش��كل صحیح صورت گیرد آمار
نس��بتا" باالی مش��كل به ارگاسم
نرس��یدن  ،باید نكته درخور تاملی
برای برنامه ریزی مسئوالن در جهت
رفع خالء موجود در آموزش روابط
زناشویی قبل از ازدواج باشد .
________
تحقیق از " گیت��ی ازگلی "  ،عضو
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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نداآقاسلطان،مسبلغالب،مسبلمقلوب؟!

شادی صدر
همه ما آن تصویر را دیدهایم؛
لحظه جان دادن ندا را میگویم.
باره��ا و باره��ا ،آنقدر که حس��اب
دفعاتش از دستمان در رفته است.
با آن گریستهایم ،خشمگین شدهایم
و بس��ته به حال و هوای سیاسی و
جبر جغرافیایی که در آن میزییم،
ناامید یا امیدوار شدهایم.
ندا شده سمبل خیلی از چیزها
برایمان:
خاطرات تلخ و شیرین روزهای داغ
خرداد و تیر  ،۸۸و کابوسهایمان در
پس آن روزهای امید و جنون.
حتی س��مبل دادخواه��ی آن همه
خونی که ریخته شده ،بیشتر وقتها
برایمان نداست:
معل��وم ش��دن قاتل ن��دا ،محاکمه
منصفانه او و آنهایی که پش��ت آن که تصاویر ندا را بر سقف
حکم تی��ر بودهاند ،برایمان نش��ان تاکسیهادرنیویورکدیدم؛
روزی را دارد که ایران به دموکراسی و البته این آخرین بار نبود.
و آزادی دست پیدا کرده است.
گروه اتحاد برای ایران (United for
 ،)Iranهم زمان با حضور احمدینژاد
و حاال بعد از یک سال ،تصویرهای در مقر سازمان ملل در شهریور ،۸۸
دیگری جلو چشم ماست؛ تصاویری ترتیبی داده بود ک��ه تصاویر ندا بر
که ندا را در زندگی عادیاش ،میان سقف تاکسیها با این شعار ،نشان
دوستان و خانواده ،آنطوری که واقعا داده شود:
ب��وده ،در اتاقی که زندگ��ی کرده“ ،در ایران شما به خاطر مخالفت با
کتابهای��ی که خری��ده و خوانده،
دولت کشته میشوید” .
لباسهای��ی که خری��ده و فرصت دیدن تصویر ندا بر سقف تاکسیها
پوش��یدنش را پی��دا نکرده اس��ت ،در همان لحظه اول در ذهنم سئوال
س��بک زندگیاش ،رقصیدنش در ایجاد کرد:
میهمانی و آرزویش برای زندگی در چرا از میان همه تصاویر ندا ،که در
خارج از ایران ،جایی که کمی آزادی آن زمان به طرز وسیعی در اینترنت
داشته باشد ،جنگیدنش با حجاب ،پخش شده بود ،این تصویر انتخاب
چ��ادر اجباری ،از همان بچگی و در شده:
مدرسه ،عاش��ق شدن ،دوست پسر تصویری که ندا را کامال پوشیده
گرفتن ،ازدواج و طالق و ناامیدیاش در حجاب اسالمی نشان می دهد
از همان ابتدا به اینکه نتایج انتخابات ،و در مقایسه با عکسهای معمولی
بدون تقلب و به شکل واقعی اعالم ندا ،کامال مش��خص است که برای
شود ،نشانمان میدهد.
پاسپورت یا ارائه به ادارهجات دولتی
گرفته شده است و باز هم در مقایسه
این ،ندای واقعی است:
تصوی�ر واقع�ی از غالبتری�ن با تصاویر دیگری که از ندا ،حتی در
همان زمان موجود بود ،هیچ نشانی
سمبل مبارزه یک سالهمان.
از آنچه ندا واقعا بود ،ندارد.
من ندا را “مسبل غالب” میدانم از آن دیدن این تصاویر در نیوریورک برای
رو که در تمام یک سال گذشته ،نام من این س��ئوال را پی��ش آورد که
او بیش از نام همه شهدای جنبش چ��را وقتی میدانیم ندا در ایران ،به
اعتراضی پس از انتخابات تکرار شد ،اجبار ،روسری را بر سر گذاشته و آن
تصویرهایش بیش از هریک از آنها طور سفت و سخت رو گرفته است،
بر دستها در تظاهراتهای ایران و در نیویورک ،در دنیایی که حجاب
خارج از ایران دیده ش��د و … اما در اجباری وجود ن��دارد ،باز هم اصرار
این نوش��تار کوتاه برآنم نشان دهم داریم همان تصویر را از ندا نش��ان
چگونه همین سمبل غالب ،درست دهیم؟
در همین روند یک س��اله ،و به طور آی��ا الزمه “اتحاد ب��رای ایران” این
هم زمان ،تبدیل به سمبل مقلوب اس��ت که چهره دیگری از س��مبل
جنبش ارائه شود؟
شد.
زندگی
واقعیات
بر
تکیه
با
خواهم
می
آیا ارائه چنین تصویر مقلوبی از ندا،
در
او
مادر
مصاحبه
من
ی
ب��ه
که
ندا
بهمعنایایننیستکهمامیخواهیم
ُ
ندا”،
“برای
مستند
و
تولدش
سالروز
بهجهانیانبگوییم:
حاال در دس��ترس همه است نشان این است مسبل جنبش ما و این است
دهم که چگونه واقعی��ت آنچه ندا مسبل زن ایرانی؟
بود ،قلب میشود تا در خدمت یک
تفس��یر و یک تحلیل و یک نگرش اما همانطور که گفتم ،این اولین بار،
سیاسی واحد ،از جمعیت عظیمی آخرین بار نبود.
که جنبش سبز را شکل دادند و به این اتف��اق آن قدر و به خصوص در
خصوص اکثریت زنانی که در صف تصاویری که سایتهای موسوم به
جلو مبارزات مردمی حضور داشتند ،سایت های سبز از ندا منتشر کردند
قرار گیرد؛
و همینطور فعالیتهای جمعی آنان
و به طور خالصه ،بگویم چگونه یک تکرار شد که توهم اتفاقی بودنش را
سمبل غالب ،در عین حال ،مقلوب برای من از بین برد.
میشود؟
زمانی که یک مجس�مه س�از زن
چگون�ه اپوزیس�یون جدی�د ،آمریکای��ی از روی همان عکس ندا
واقعیاتی را که نمیخواهد ببیند ،مجس��مه س��اخت ،حداقل یکی از
به س�ادگی کنار میگذارد و در فعاالن جنبش زنان در ایران ،نامهای
تحلیلهایش نادی�ده میگیرد اعتراضی ب��ه او نوش��ت و یادآوری
و آن بخ�ش از واقعی�ات را ک�ه ک��رد که “این ندای ما نیس��ت” …
متناس�ب با اهداف سیاسیاش اگر ت��و این ندا را ندای واقعی بدانی
است ،پررنگ میکند.
میلیونها زن ایرانی را ناامید میکنی
در واقع این نوشتهای است علیه و به مبارزه صد ساله زنان ایرانی برای
قلب ش�دن ندا و فرات�ر از آن ،احقاق حقوق اولیهشان بیاحترامی
میکنی”.
قلب شدن جنبشمان.
اما آن مجسمهس��از نوشته بود که
اولین بار که به نظرم رسید تصویر ندا حداق��ل  ۶۰نامه از ایرانیان دریافت
در حال قلب شدن است ،وقتی بود کرده که از او تشکر کردهاند که ندا را

به شکل یک قدیسه تصویر
کرده است.
همین تصویر قدیس��ه را ما در
بسیاری از شعرهایی میبینیم که در
سایتهای “سبز” درباره ندا منتشر
شده؛ ندایی تهی از ویژگیهای زنانه،
بدن زنانه و ذهنیت زنانه اس��ت که
مقاوم��ت و اس��تقامتشاش کامال
جنسیتزدایی شده است.
و درس�ت از همین جاس�ت که
روند مقلوب شدن سمبل غالب
آغاز میشود:
روندی که در انتهای آن ،از واقعیت
ندا ،تنها همان تصویر لحظات جان
دادنش میماند و قبل و بعدش مثل
نقطه چینی اس��ت ک��ه گروههای
سیاسی غالب ،آنچه من اپوزیسیون
جدید نام نهادهام ،به دلخواه خود پر
کردهاند.
اما چرا واقعیت آنچه ندا بود ،اینقدر
مهم اس��ت و چرا نباید اجازه دهیم
این سمبل ،قلب ماهیت شود؟
اگ��ر دوباره م��روری ب��ه تصاویر و
فاکتهای��ی ک��ه در دس��ت داریم
بکنیم ،بدون پی��ش داوری ،به این
نتیجه میرسیم که ندا درست مسبل
به حاشیه رانده شدهترین گروه زنان

ایرانی است که سی سال است همه
دستگاههای دولتی سعی در حذف
تصویر آنها دارند .اگر بخواهیم ندا را
براساس این واقعیات در یک جمله
توصیف کنیم ،باید بگوییم:
“یک زن جوان مطلقه
غیرمحجبه”.
ای��ن توصیف ،پس از یک س��ال از
مرگ ندا و برس��اخته شدن ندایی
“دیگر” از سوی رسانهها و گروههای
سیاسی غالب ،ممکن است خیلیها
را خوش نیاید.
خیلیهایی که ترجیح میدهند ،ندا
“قدیسه”ای باشد تا کلیشههای رایج
آنها را از “زن خوب فرمانبر پارسای”
زیر سئوال نبرد؛
اما به زعم من ،خوشبختانه ،ندا
دختری عادی بوده که دوس�ت
پس�ر میگرفت�ه ،در مهمانیها
میرقصی�ده ،به مح�ض اینکه
پایش به خارج از مرزهای ایران
میرس�یده ،روس�ریاش را بر
میداش�ته و جس�ارت ای�ن را
داشته که از مردی که دوستش
نداشته طالق بگیرد.
این درست همان تصویری است که
تمامی سیاس��تها و قوانین دولتی
میخواهد موجودیت آن را به عنوان
“زن ایرانی” مح��و کند و این همه
طرح و برنامه و بودجه در تمام این
سالها صرف آن شده است.
مقص��د و مقص��ود ی��ک حکومت
ایدئولوژیک از ح��ذف اینگونه زنان
از فضاهای رس��می و عمومی و نیز
تصویرش��ان از رس��انههای رسمی
مشخص است.
اما سئوال اینجاست:
اپوزیس��یون جدید برآم��ده از دل

جنبش س��بز ،که دس��ت باال را در
رسانه و در سیاست دارند ،چرا اصرار
دارند ن��دای واقعی حذف و مقلوب
شود؟
ممکن است گفته شود برای ایجاد
“اتح��اد” ،الزم اس��ت از ارائه چهره
“تفرقهافک��ن”ای از ن��دا که ممکن
است اعتقادات و باورهای مذهبیونی
را که بخشی از این جنبش هستند،
خدشه دار کند ،خودداری شود.
یا گفته ش��ود اینق��در نباید مته به
خش��خاش گذاش��ت ،بگذاریم هر
گروهی ،بس��ته به میل خ��ود ،آن
بخش از “ندا” را که میخواهد ارائه
دهد.
ام��ا به زعم من ،درس��ت با پذیرش
چنی��ن اس��تداللهایی ،م��ا اجازه
دادهایم که ندا ،و آنچه او به خاطر آن
جان داد ،بیارزش شود.
بگذارید یک بار دیگر مرور کنیم:
ندا ،دختری که پس از روی کار آمدن
جمهوری اس�لامی به دنیا آمده ،به
قول مادرش از همان کودکی عاشق
آرایش کردن و پوشیدن لباسهای
زیباست ،به مدرس��های میرود که
چادر و مقتعه اجباری اس��ت و این،
اولین مواجهه و مبارزه ش��خصی او
ب��ا بنیادگرایی مذهبی اس��ت .او از
چادر سرکردن خودداری میکند و
فشارهای مدرسه بینتیجه میماند
و ندا میشود تنها دختر غیرچادری
مدرسه.
به عب��ارت دیگر ،در مورد موضوعی
ک��ه دیگران ممکن اس��ت بگویند:
“ولش کن! یه چادر سرکردن کسی
را نکش��ته!” او مته به خش��خاش
میگذارد تا به نتیجه نس��بی برسد
و همین روند را در تمامی زندگیش
ادامه میدهد.
بنابراین به شکل قاطع میتوان گفت

ندا به خیابان نیامده بود تا قدرت

سیاسی را به دس�ت بگیرد ،ندا به
خیاب�ان آمده بود تا مب�ارزه همه
زندگیش را ادامه دهد.

مبارزه برای حقوق فردی و حق رای،
به معنای حق انتخاب ،حق تعیین
سرنوشت ،حق انتخاب نوع پوشش و
حق انتخاب سبک زندگی.
ب��ه ای��ن معن��ا ،ش��عار “رای من
کجاس��ت؟” ب��رای ندا ،ب��ه معنای
اعتراضی بود به همه سالهایی که
رای او نادیده گرفته شده بود.
درست به همین دلیل ،با وجود اینکه
شخصا رای نداده بود ،به خیابان رفت
و در خیابان ماند تا مرد.
و درس��ت به دلیل آنچ��ه بوده و در
ت��داوم مب��ارزه او ،نمیتوان صرفا با
این استدالل که چون اکثریت مردم
ایران مذهبی هس��تند ،اس��تداللی
ک��ه با رب��ط و بیربط ام��روز لقلقه
زب��ان خیلیهاس��ت ،پذیرفت که
بای��د تصویری از ندا ارائه ش��ود که
ارزشهای ای��ن اکثریت مذهبی را
زیر سئوال نبرد؛
زیرا دموکراسی درست جایی شروع
میش�ود که ارزشهای اقلیت ،به
رمسیتشناختهشود.

تا کی میت��وان پذیرفت ارزشهای
یک زن جوان مطلقه غیر محجبه،
که ب��ه خاطر تک تک این صفتها
هزینه داده است ،از سوی اکثریتی
ادعایی زیر گرفته شود؟
در واقع سئوال محوری این است:
چ��را در حال��ی ک��ه غیرمحجبهها
و غیرمذهبیه��ا ،به هم��ان اندازه
محجبهه��ا و مذهبیها ،و حتی در
برخی موارد بیش��تر از آنها ،در این
مبارزه هزینه میدهند ،دموکراسی
پیش��نهادی یا ایدهآلی اپوزیسیون
جدی��د جمه��وری اس�لامی حتی
تحمل به رسمیت شناختن هویت
و فرهنگ و س��بک زندگی آنان را
ندارد؟
چ��را هم��واره بای��د غیرمذهبیها

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.

دختران حتصیل كرده
كمتر ازدواج می كنند

آماره��ای جدید در ایران نش��ان می ده��د كه تعداد
دخترانی كه هرگز ازدواج نكرده اند و دارای تحصیالت
دانشگاهی اند در  ۱۰سال گذشته سه برابر شده است.
ناهید رام پناهی ،معاون مركز اطالعات و آمار شورای
فرهنگی  -اجتماعی زنان ،به خبرگزاری مهر گفته است
كه آمار دختران دانشگاه رفته و هرگز ازدواج نكرده هم
اكنون  ۱۶درصد اس��ت كه نس��بت به  ۱۰سال پیش
كه این آمار حدود پنج درصد بوده ،بیش از س��ه برابر

و غیرمحجبهه��ا ،ب��ه ارزشه��ای
مذهبیهاومحجبههااحترامبگذارند،
انگار خود هیچ ارزشی ندارند که باید
از سوی طرف دیگر مورد پذیرش و
احترام قرار گیرد؟
آی��ا اتحاد ب��ا چنین اپوزیس��یونی،
مادام��ی ک��ه چرخ ب��ر ای��ن مدار
میچرخد ،مصداق صرفنظر کردن
از خود برای آیندهای نیست که باز
هم تو در آن ن��ه به عنوان یک آدم
صاحب ارزش قابل احترام ،بلکه به
عنوان آدمی که همواره در حاش��یه
قرار خواهد داشت؟
اما ت�ا آن تصاوی�ر واقعی و این
سئواالت ناگزیر ،موجود است،
نمیت�وان روس�ری را که ندا در
تمام عمر ،در خیابانهای تهران
برای س�رنکردنش مبارزه کرده
بود ،در خیابانهای نیویورک بر
سرش گذاش�ت و خود را طرفدار
دموکراسی دانست؛ این خود ،نوعی
تقلب اس��ت ،همان چیزی که این
جنبش علیه آن مبارزه میکند.
ندا ،س�مبل مبارزه ما ،و بیش از
آن ،س�مبل زن ایرانی است که
خواس�تههایش ،موجودیت�ش
و هویتش در تمام س�ی س�ال
گذشته قلب شده است.
پی��ش از انتخابات ،پی��ش از آرای
ش��مرده نش��ده ،زندگی م��ا زنان
موضوع تقلب بوده اس��ت و اگر این
جنبش ،جنبشی برای احقاق حقوق
شهروندی و علیه تقلب است ،نباید
اجازه دهد مهمترین س��مبلاش تا
این حد قلب شود.
به نظر میرسد این فقط رایهایمان
نیست که باید از جمهوری اسالمی
پ��س بگیری��م بلکه برماس��ت که
سمبلهای ربوده شده و مقلوبمان را
هم از اپوزیسیون نوظهور جمهوری
اسالمی پس بگیریم.
وبالگ شادی صدر

جلسه اجنمن زنان

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

افزایش نشان می دهد.
خانم رام پناهی همچنین گفته است كه میزان دختران
ازدواج نكرده دارای تحصیالت دبیرس��تانی در س��ال
 ۱۳۷۵حدود  ۲۶درصد بوده است ،اما این آمار در سال
 ۱۳۸۵به  ۴۲درصد رسیده است.
بنابر نظر مع��اون مركز اطالعات ش��ورای فرهنگی -
اجتماعی زنان ،آمار جدید بیانگر آنست كه باال رفتن
سطح تحصیالت بر تمایل دختران به ازدواج تأثیر منفی
می گذارد.
افزایش میانگین سن ازدواج دختران در ایران از پدیده
هایی اس��ت كه در س��الهای اخیر توجه بس��یاری از
كارشناسان و مسئوالن امور اجتماعی ایران را به خود
جلب كرده است.

 30درصد تهرانی ها غمگینند  :اسرتس پایتخت
نشینان دو برابر شهرهای دیگر

استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران
گفت :نتایج تحقیقات و بررسیهای
انجام ش��ده بر یك جامع��ه آماری
نشان می دهد  30درصد تهرانی ها
همیشهغمگینهستند.
مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار
مهر افزود :نتایج پژوهشهای انجام
ش��ده در گ��روه اجتماع��ی مركز
مطالعات استراتژیك آریا نشان می
دهد  42درصد تهرانیها اغلب شاد،
 28درصد آنها گاهی شاد و گاهی
غمگین و  30درصد آنها همیش��ه
غمگینهستند.
ابهری بیان كرد :مشاهده صحنه
ه�ای دعوا در اماك�ن عمومی،
بحثه�ای خیابان�ی و ترافیكی

دلیل پرخاشگری
برخیازشهروندان
است.
وی با اشاره به اینكه
اس��ترس در می��ان
تهرانیها دو برابر دیگر
شهرهاس��ت افزود:
مش�كل ازدواج،
مسكن و درآمد از جمله دغدغه
هایی است كه سبب بروز اضطراب
و پرخاشگری در شهروندان تهرانی
می شود.
ابهری با اشاره به اینكه رفاه روحی
در تهرانیها نسبت به سایر هموطنان
كمتر است بیان كرد:

آلودگ�ی ه�وا و
صوت�ی ،ترافی�ك
و كمب�ود فرصت
آرام�ش در كن�ار
خان�واده از عوامل
ب�روز اس�ترس
در خان�واده ه�ای
تهرانی است.
وی ادام��ه داد :در ته��ران تقاضای
اشتغال بیش��تر از عرضه آن است
كه این مسئله از بین رفتن امنیت
ش��غلی اف��راد را در پ��ی دارد ب��ه
طوری كه تهدید امنیت سبب بروز
اضطراب شغلی و اختالالت رفتاری
در فرد می شود.
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نگاهی دیگر به دوروبر...
 سال  16شماره  10  960تیر 1389

هرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
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!?who let the dogs out

اهی گزیده است
هرکس برای خویش پن «الیوت ترودو» ایم!
ما در پنـاه وارث

روز پدر نوظهور!

در جمهوری اسالمی  13رجب هر
سال (روز تولد امام اول شیعیان) به
عنوان روز پدر شناخته می شود.
پیشنهاد می کنیم از سال آینده روز
وفات رهبر قبلی یا فعلی مسلمین و
مستضعفین جهان (بهترین روز برای
این کار  22خرداد هر سال است!؟)
را به عنوان روز پدر اعالم کنند!
این امر دو حسن دارد:
اوالً مردم ایران از آن پس دو جشن
را در یک روز برپا کرده ،به شادی و
سرور خواهند پرداخت و
ثانیًا آن ش��عر معروف روان ش��اد
«می��رزاده عش��قی» ه��م مصداق
واقعی تری پیدا خواهد کرد آنجا که
فرموده:

پدر ملت ایران اگر این بی پدر است/
بر چنین ملت و روح پدرش باید...

دام دام دیریم دام!

اخی��راً موج��ود معل��وم الحالی که
سالیانی اس��ت انواع خیانت ها را به
نفع رژیم خونخ��وار و بر ضد میهن
و هم میهنان اش مرتکب ش��ده و
همیش��ه هم لب و دهان زرد شده
از خ��وردن زعف��ران اش را در انظار
عموم��ی پ��اک و ماهی��ت کثیف
خودش را از ش��ما مردم با زرنگی و
موش مردگی مخفی کرده اس��ت،
دست به اقدام جدیدی زده و آن باز
کردن پای بعضی از مطرب های (با
پوزش از مطربان!) دس��ت پرورده و
حامی و طرفدار و در حقیقت عمله
ظلم خونخواران حاک��م بر ایران به
این ط��رف آب ها و مط��رح کردن
آن ها میان شما ایرانیان خارج نشین
ف��راری از ظلم و خالی کردن جیب
تان و ریختن پول شما مردم به
کیسه این اراذل و اوباش است!؟
بر تک تک شما مردم واجب است
که با زدن دست رد به سینه او و
عدم شرکت در این کنسرت های
اس�لامی پوزه این گونه جانوران
را به خاک مالیده و نادانسته آب
به آسیاب دشمنان هم میهنان
دلس��وخته و عزیز از دست داده
تان نریزید.

شاهکار

در ط��ول بیش از س��ی س��ال
حکومت جابرانه رژیم ناش��ریف
جمه��وری اس�لامی ب��ا اعمال
زش��تی که در حق م��ردم ایران
روا داش��ته اند ،ص��دای هم��ه
آزادیخواهان اعم از چپ و راست
و مسلمان (چه شیعه چه سنی)
و مسیحی و کلیمی و زردشتی
و بهائی و اکثر گروههای طرفدار
حقوق بشر در جهان را در آورده؛
که البته این امری است منطقی،
چون رژیم همه آن ها را دشمن
خود می پندارد!
ول��ی عجیب ای��ن که اخی��راً با
ش��دت گرفتن این ظلم و جور
فریاد دوستان گرمابه و گلستان
آقایان هم به آسمان رفته است!؟
در شماره قبل پیوند مطلبی درج
ش��ده بود به قلم رفیق ش��فیق
ما ،س��رباز گمنام ام��ام زمان و
نماینده ت��ام االختیار جمعی از
مس��لمانان و پیروان راه حق در
مدین��ه منوره مونتری��ال ،یعنی
برادرعلیاصغرخانمحم�دی و
آن نازنین در فرازی از س��خنان
گهربارشان س��ردمداران رژیم را
هش��دار داده اند به حذر از ظلم
به مردم و حواله شان داده اند به
گرز آتش��ین و عذاب الهی و می
فرمایند:
از ش��ما گردانن��دگان حکومت
اسالمی ایران هر کس خواستار
بزرگی باش��د در روز جزا خوار و
کوچک گردد و هر کس خواستار
سروری باش��د خادمان دوزخ از

اختالط
می کنیم!

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

موی پیش��انی او گرفته و با تازیانه
قهر کش��ان کشان به طرف خشم
خداوند روانه خواهن��د کرد و اگر
هر دولتی مردم کشورش را از غیر
قهر خداوند بترس��اند و بر احوال
مردمش ایجاد وحشت کند صاحب
عالم آن دولت ها را به وحشتناک
ترین مکان جهنم جایگزین نماید
و فرزن��دان آن ها در قیامت آتش
افروزه آتش جانشان خواهد کرد!
به نظر این حقی��ر این دیگر یک
عملکرد عادی و معمولی نیس��ت،
بلکه ش��اهکار رژیم اس��ت و باید
به خاطر این ش��اهکار به آقایان و
بخص��وص رهبر معظم اش جایزه
ای در حد اسکار داد!؟

بازار گرمی!

چند هفته ای بود شنیده می شد
که ع��ده ای از خوانندگان معروف
ایرانی از جمل��ه «معین» به ایران
سفر کرده و قصد برگزاری کنسرت
در ام القرای اسالم ناب را دارند!
پس از داغ ش��دن کامل بازار این
شایعه در س��طح جامعه ایرانیان
خارج کش��ور باالخ��ره هفته قبل
معین در مصاحبه با بی بی س��ی
فارس��ی از خانه اش در غرب لس
آنجلس این شایعه را تکذیب کرد
و گفت:
دوست دارم بعد از سی سال دوری
و مهاج��رت به آمریکا به وطنم باز
گردم و حتا تصمیم داشتم که برای
سالگرد درگذشت مادرم در ایران
حضور داش��ته باشم ولی این آرزو
عملی نشد!
به نظر ما کل این ش��ایعه می تواند
س��اخته خود همین آقا باشد تا به

مد تازه و داغ جدید ُمهر در ایران:
عباس جعفری دولت آبادی،
دادستان تهران،

آقای اعدام

در پی قوت گرفنت خطر اعدام زنی دیگر در
قصابخانه اوین ،مد جدید آخوندهای اسالم
ناب را تقدیم می کنیم!...
بیفتید!  99در صد این به اصطالح
هنرمندان ایرانی تمام فکر و ذکرشان
حول مح��ور منافع مالی خود
شان می گردد؛ به تنها چیزی

این وسیله دوباره خودش را در افکار
عمومی مطرح کند شما هموطنان
عزیز ما دیگر نباید گول این ترفندها
را بخوری��د و ب��ه این گون��ه دام ها

وست آیلند

در کشکول پیر ...به نظر ما در این مرافعه
حق با بسیجیان جان بر
کف مربوطه اس��ت ولی
الریجان��ی درس��ت می
گوید(!) و واضح و مسلم
اس��ت که هر دو طرف برای حفظ
بیضه اسالم باید تا پای جان بایستند
مالم فدای غزه،
و به س��ر و کل��ه هم بزنن��د تا پدر
صاحب همدیگر را در آورند چون به
جامن فدای لبنان،
قول معروف:
بیچاره خلق ایران!
ز هر طرف که ش��ود کش��ته ،سود
عبدالرئ��وف ادیب زاده س��خنگوی ایران است!
جمعیت رمال احمق! «هالل احمر»
جمهوری اسالمی گفت :یک
فروند دروغگوی دغل
کشتی که حامل  1100تن کمک
شامل  60تن دارو و همچنین مواد مثلی اس��ت معروف که می گوید:
غذائی ،پتو ،برنج ،روغن ،تن ماهی ،آخوند خ��وب ،آخوند مرده اس��ت!
پودر لباسشوئی ،آرد ،صابون ،شکر ،چون آخوند از هر نوعش چه متحجر
آب معدن��ی و لوازم اس��باب بازی و و بنی��اد گ��را و چه م��درن و فکل
پوشاک بچه برای کودکان غزه است کراواتی دروغگوئی و رذالت و خباثت
از اسکله ش��هید باهنر بندر عباس و جنایت پیشگی را یکجا در وجود
عازم سواحل غزه می شود!
خودش نهفته دارد.
و  14روز هم در راه خواهد بود .البته آخوند به اصطالح روشنفکر اصالح
چند روز بعد با اخطار دولت اسرائیل طلب زن��دان رفته مخال��ف رژیم،
آقایان چ��ون هوا را پ��س دیدند و یعنی حجت االسالم محسن کدیور،
احس��اس کردند که مس��جد جای اخیراً در مصاحبه ای با خانم ستاره
گو....یدن نیست از این کار منصرف درخشش در تلویزیون صدای آمریکا
شدند!؟
گفته است:
ای کاش به جای ارسال این کشتی شعار مردم ایران در تظاهرات سال
به س��وی غزه ،می ش��د چه��ار تا جاری «ه�م غزه هم لبنان جانم
چرخ بزرگ زیر آن کار گذاش��ت و فدای ایران!» بوده است!
هلش داد به داخ��ل ایران و آن را از با توجه به این که اکثریت قریب به
ش��هرها و دهات محروم عبور داد و اتفاق مردم ایران چه در داخل و چه
محموالت آن را بین مردم فقیر ،زنان در خارج کشور بارها شنیده اند و می
بی سرپرست ،مردان از کار افتاده و دانند که اصل این شعار «نه غزه ،نه
بخصوص کودکان محروم و بی گناه لبنان ،جانم فدای ایران!» بوده است،
خیابانی ایران تقسیم کرد؟!
بنابرین آخوند فوق الذکر یا باید کور
باشد یا کر و یا رذل و دروغگو و خر!
 )1کور نیست زیرا به هنگام راه رفتن
پرنس چیز فهم!
نه عصا به دس��ت دارد و نه کس��ی
اخیراً پرنس چارلز ولیعهد انگلیس دستش را می گیرد!
در جمع گروهی از مسلمانان فرموده  )2کر هم نیس��ت چ��ون به خوبی
صدای خانم درخشش را می شنید
اند:
و با ایشان گفتگو می کرد!
غرب باید از اسالم درس بگیرد!
به اطالع آن حضرت می رسانیم که  )3پس فرض سوم درست است!
این اتفاق صد ها سال است که افتاده برایاثباتاینادعایماندلیلدیگری
وغرب از اسالم و اسالمیون درسهای هم داریم و آن اینکه ،این حضرت آقا
الزم را گرفته اس��ت اگر عالیجناب در جوانی دانشجوی رشته مهندسی
حرف ای��ن حقیر را ب��اور ندارید از یکی از دانشگاه های ایران بوده است.
«مام��ی» و اج��داد طاهری��ن تان در برهه ای از زندگی اش این رشته
بپرسید حتماً عرائض ما را تصدیق را رها می کن��د و می رود به حوزه
علمی��ه! و درس طلبگی می خواند
خواهند فرمود!
و لباس آخون��دی بر تن می کند و
می شود حجت االسالم و المسلمین
خبر شاخدار!
محسن کدیور!
پیروزی قهرمانانه و ش��گفت انگیز تحصیل تکنیک وعلوم مدرن کجا؟
هفت بر صف�ر! تیم مل��ی فوتبال و تلم��ذ در ح��وزه و ات�لاف وقت و
کشور انقالبی برادر و دوست یعنی عمر برای مطالعه حلیة المتقین و
کره ش��مالی ب��ر تیم ملی کش��ور بحاراالنوار و اصول کافی کجا؟!
امپریالیس��تی پرتغال در مسابقات
جام جهانی فوتبال! را خدمت
رهبر مرسی!
بزرگ عالیجناب «کیم ایل سونگ»
و ام��ت همیش��ه در صحنه کروی اخیراً گروهی از سربازان گمنام امام
ش��مالی(!) تبریک ع��رض نموده و زمان (عج) البته و صد البته سر خود
رج��اء واثق داریم ک��ه این تیم برتر و با عشق و عالقه به اسالم ناب و نه
دنیای فوتبال(!) مقام قهرمانی جهان با اشاره و دستور کسی(!) به منازل
را هم کسب خواهد کرد!؟
و دفاتر دو ت��ن از به اصطالح آیات
توضیح :شما خوانندگان عزیز پیوند عظام و حجج اسالم یعنی منتظری
هم اگر اش��کال کوچکی(!) در خبر و صانعی رفته و لش��کریان چنگیز
باال مالحظ��ه می کنی��د ،بدانید و خان مغول را روسفید کرده اند!
آگاه باشید که اص ً
ال تقصیر ما نیست خواستیم از این سربازان گمنام تشکر
چون ش��خص ما در تنظیم و اعالم کنی��م که زحمت مردم را کم کرده
خبر فوق از روش مرضیه خبرگزاری اند چون اگر ورق برگردد این مردم
های جمهوری ش��ریف اس�لامی و به جان آمده باید این ماموریت را به
بخصوص رئیس جمهوری محبوب انجام برس��انند!؟ گرچه این آقایان
چهل میلیونی منتخب حضرت رهبر ام��روزه مغضوب رژیم اند ولی نباید
فراموش کنیم ک��ه اولی خود یکی
معظم استفاده کرده ایم!
از پای��ه گزاران همین رژیم و قضیه
مسخره والیت فقیه بوده و دومی هم
حیدر حیدری حیدر! فهرست بلند باالئی از صدور احکام
دعوای غریبی در گرفته اس��ت بین اعدام مردم بخصوص جوانان بیگناه
اعضای مجلس شوربای اسالمی به و بی پناه ایران را در پرونده زندگی
سردس��تگی یکی از سه برادرجانی ،ننگین خود دارد!؟
یعن��ی عل��ی الریجان��ی رئیس آن حتماً این دعای معروف را شنیده اید
مجل��س با گل��ه ای از بس��یجیان که می گوید:
طرفداررهبرمعظمورئیسجمهوری الهماشغلالظالمینبالظالمین!؟
منتخب اش و بر سر غنیمتی به نام
عواید و منافع دانشگاه آزاد اسالمی(!)

پیر خراسانی

www.paivand.ca
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مایكل جكسون یک سال گذشت

گوناگون و...

فهرست قدرمتندترین افراد مشهور جهان منتشر شد

در باالی فهرستی که مجله تجاری
فوربس از قدرتمندترین شخصیت
های محبوب و مشهور منتشر کرده،
نام اپرا وینف��ری ،مجری تلویزیونی
آمریکایی دیده می شود.
فهرستی که مجله فوربس هر سال از
قدرتمند ترین مشاهیر جهان منتشر
می کند بر اساس میزان درآمد این
مش��اهیر و پوشش رس��انه ای آنها
تنظیم می شود.
در این فهرست اپرا وینفری،
آنجلینا جولی ،هنرپیش��ه
مش��هور هالی��وود را از رده
اول (در فهرس��ت پارسال)
کنار زده و با درآمد سیصد
و پانزده میلیون دالر در سال
به قدرتمند ترین شخصیت
مشهور دنیای هنر و ورزش
در جهان تبدیل شده است.
میزان درآم��د در رتبه بندی
مجله فوربس نقش مهمی دارد اما
جز این ،ش��اخص های دیگری هم
نظیر تعداد دفعاتی که نام این افراد
در اینترنت ،مطبوعات و رس��انه ها
تکرار می شود تعیین کننده است.
برنامه تلویزیون��ی خانم وینفری ،از

امارت متحده عربی
 ۴۱حساب بانکی
مربوط به ایران را
مسدود میکند

آفتاب:اماراتمتحدهعربیعالمکرد
که در چارچوب تحریمهای مصوبه
شورای امنیت سازمان ملل متحد،
تصمیم گرفته اس��ت  ۴۱حساب
بانکی مربوط به ایران در بانکهای
این کشور را مسدود کند.

که فک��ر نمی کنند مصالح
میهن و مردم ش��ان اس��ت
و عملکرد آن ه��ا در طول
سالیان دربدری ما مردم این واقعیت
را به خوبی نشان می دهد.
داس��تان خلیج فارس «آقای صدا»
و گن��دکاری آن دو بچه معروف که
یادتان هست؟ مقایسه این موجودات
با هنر مند مردم دوس��ت مش��هور
یونانی«ملینامرکوری»،خبطمحض
اس��ت! باور نداری��د از یکی از آن ها
بخواهید که فقط هزار دالر از هزاران
دالر درآمد یکی از کنسرت هایش را
به یک خانواده هموطن آواره اش در
ترکیه ببخشد .اگر جواب مثبت از او
شنیدید ما به قول معروف این سبیل
هایمان را می تراش��یم و به جایش
ماست می مالیم!؟

دپ،
جان��ی
محبوب ترین برنامه های
هنرپیشه و بازیگر
تلویزیونی اس��ت که قرار
است سال آینده به پایان ده قدرتمند مشهور در فیل��م هایی مثل
آلیس در سرزمین
برس��د ،اما خانم وینفری فهرست مجله فوربس
عجایب و دزدان
قص��د دارد همزمان یک  -۱اپرا وینفری
کاراییب ،در رتبه
ش��بکه تلویزیون��ی برای  -۲بیانسه
نهم اس��ت و نام
خودش تاسیس کند.
 -۳جیمز کامرون
مدون��ا ،خواننده
بعد از او بیانسه ،خواننده  -۴لیدی گاگا
مش��هور ه��م از
آمریکای��ی در مکان دوم  -۵تایگر وودز
رتبه سوم به رتبه
اس��ت و جیمز کامرون -۶ ،بریتنی اسپیرز
دهم سقوط کرده
کارگ��ردان U۲ -۷
است.
فیل��م های  -۸ساندرا بوالک
تنها ورزش��کاری
تاتیتانی��ک  -۹جانی دپ
که توانسته جزو
و آوات��ار ،با  -۱۰مدونا
ده نف��ر اول این
دویس��ت و
فهرس��ت باشد،
ده میلیون
تایگر وودز ،گلف
دالر درآمد
در م��کان س��وم قرار باز آمریکایی ،است.
امس��ال در رتبه بندی مشاهیر هنر
دارد.
نام لیدی گاگا ،خواننده و ورزش ،ب��رای اولین بار ،موقعیت
جوان آمریکایی هم بعد از موفقیت اجتماعی آنها در اینترنت و در سایت
بی سابقه اش در سال گذشته برای هایی مثل فیس بوک و تویتتر هم
اولین بار در این فهرس��ت دیده می در نظر گرفته شده است.

ش��ود .لیدی گاگای ت��ازه وارد ،به
یکباره در رتبه چه��ارم این جدول
نشسته است.

ی فرانس��ه،
به گ��زارش خبرگزار 
روزنام��ه دولت��ی عرب��ی زب��ان
 Emirates Businessنوش��ت
بانک مرکزی ام��ارات در نامهای
خطاب به بانکها و موسسات مالی
این کش��ور دس��تور داده است تا
دارائیهای افراد و موسسات شامل
در فهرست تحریمهای قطعنامه
 ۱۹۲۹ش��ورای امنیت مسدود و
واریز کردن پول به حس��اب آنان
قطع گردد.

چن��دی قب��ل نی��ز ام��ارات ،از
شرکتهای مس��تقر در بازار آزاد
این کشور خواست که در معامله با
بانکها و مشتریان خود که با ایران
رابطه دارند ،محتاطانه رفتار کنند.
روزنامه گولف نی��وز Gulf News
هفته گذش��ته گ��زارش داده بود
که امارات متحده عربی  40شعبه
مربوط به ش��رکتهای محلی و
بینالملل��ی را بهدلی��ل تخطی از
تحریمهای مصوبه شورای امنیت
مسدود کرده است.

کالس درس اخالق
اسالمی!؟

کالس درس اخالق اسالمی تشکیل
بدهید برای سران گروه  5+1یعنی
همه سران دولت های استکباری و
خودتان به عنوان استاد برجسته این
رشته مس��ئولیت تدریس آن ها را
قبولبفرمائید.
در ضم��ن ب��رای این ک��ه زیاد هم
خس��ته نش��وید می توانید کسانی
مانند خلخالی و الجوردی و سعید
امامی را هم از جهنم احضار فرموده،
به عنوان استادیار به کار بگیرید!
برادران جان بر کف س��ابقاً ش��اغل
در«کهری��زک» هم م��ی توانند در
این امر خداپس��ندانه به شما کمک
کنند؟! و من الله التوفیق!
شاد و آزاد و سربلند باشید
به تاریخ سه شنبه  29جوووون
الحرام سال  2010ولفری دربدری
پیر گدای خراسانی

روز دوش��نبه  28ج��ون پرزیدنت
منفور ابلهی نژاد(!) رئیس جمهوری
محب��وب چهل میلیون��ی منتخب
حضرت رهبر معظم در مصاحبه با
تلویزیون رژیم شرائط جدید دولت
اش برای گفتگو با گروه  5+1را اعالم
کرد و گفت:
که ب�ه دلیل ب�ی اخالقی طرف
مقابل و تنبی�ه آن ها(!؟) تاریخ
مذاکرات به عقب می افتد.
به آن حضرت توصیه می کنیم که
این کافی نیست .مگر نه این که قرار
است شخص جنابعالی باالخره اداره
جهان را به زودی به عهده بگیرید؟
پس از همین حاال دست بکار شوید
و در یکی از ش��عبات دانش��گاه آزاد
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این گرامر هم ایواهلل دارد! در اتوبوسی در ایران رویت شد.

مایكل جكسون بعد
از مرگ یک میلیارد
دالر ثرومتندتر شد
بر اس��اس برآورد مجل��ه اقتصادی
بیلبورد ،ثروت بجای مانده از مایكل
جكس��ون از زمان مرگش در سال
گذش��ته بیش از یك میلی��ارد دالر
افزایش یافته است.
ای��ن مجله می نویس��د كه فروش
آلبوم های جكس��ون ح��دود ۳۸۳
میلیون دالر و درآمد حاصل از فیلم
 this is itح��دود  ۴۰۰میلیون دالر
بوده است.
این رقم ش��امل سودهای حاصل از
فروش حق امتیاز نش��ر و تكثیر نیز
می شود.
فیلم 'همین اس�ت' بر اس��اس صد
ساعت فیلم ویدیویی تهیه شده است
كه در زمان تمرین مایكل جكسون
برای اجرای آخرین كنسرتش فیلم
برداری شده بود.
همچنین بر اساس قراردادی تازه با
شركت سونی موزیك اینترتینمنت،
ده آلبوم موس��یقی از این خواننده
طی هفت سال آینده منتشر خواهد
شد ،از جمله آلبومی حاوی آهنگ

هایی كه تاكنون منتشر نشده است.
ای��ن قرارداد دس��تكم  ۲۰۰تا ۲۵۰
میلیون دالر به اموال مایكل جكسون
اضافه خواهد كرد ولی بر اساس نظر
كارشناس��ان ،مجله بیلبورد ،تقریبا
 ۳۱میلی��ون دالر از آن طی  ۱۲ماه
گذشته پرداخت شده است.

سود نشر

تور "همین اس�ت" هی�چ گاه
برگ�زار نش�د ،اما س�ود فروش
بلیت هایی كه طرفداران مایكل
جكسون پس ندادند و به عنوان
ی�ادگاری نگه داش�تند حدود
۶میلیون و  ۵۰۰هزار دالر برآورد
شده است.

ركورد طوالنی ترین
بازی تنیس در تاریخ
این رشته ورزشی
شكسته شد.
 25جون :در یكی از بازی های دور
نخست مسابقات تنیس ویمبلدون
جان ایسن ،آمریكایی و نیكوالس
ماهوی فرانس��وی از س��اعت 14
و  45دقیق��ه دیروز به مصاف هم
رفتند و پس از آنكه  2 - 2مساوی
ش��دند بازی در س��ت پنجم ادامه
یافت تا اینكه هر دو تنیس باز پس از
 9ساعت و  58دقیقه تالش در عدد
 59مساوی شدند و داور مسابقه به
علت كافی نبودن نور زمین بازی این
دیدار را متوق��ف و به امروز موكول
كرد.

تیرگان...

پی��ش از این طوالنی تری��ن بازی
تنیس  6س��اعت و  33دقیقه طول
كشیده است كه در آن بازی فابریس
سانتوروی فرانسوی در رقابت های
رولن گاروس سال  - 2004با نتیجه
 3به  2ازسد هموطنش آرنود كلمان
گذشت.

فروش محصوالت جانبی این تور
 ۵میلیون دالر برآورد ش��ده است،
البته شركت آ ا گ كه برگزار كننده
این تور بوده ،از این فروش س��هم
می برد.
شركت نش��ر موسیقی آثار مایكل
جمكس��ون ،مایجك ( ،)Mijacنیز
در حال حاضر حدود  ۱۵۰میلیون
دالر ارزش دارد.
بر اس��اس برآورد مجل��ه بیلبورد،
سود این شركت طی سال گذشته
ممكن اس��ت تا  ۵۰میلیون دالر
بوده باشد.
مایكل جكسون همچنین نیمی از
سهام شركت نشر موسیقی سونی
آی تی وی را نیز در اختیار دارد.
بری ماسارسكی ،از شركت مشاوره
ماسارس��كی برآورد كرده است كه
سهم مایكل جكس��ون از سود این
شركت نیز س��االنه به  ۸۰میلیون
دالر برسد.
این س��ود شامل فروش و كرایه دی
وی دی ،دانلود ،زنگ موبایل و حق
مولف است.
مایكل جكس��ون  ۲۵ژوئن س��ال
گذش��ته در س��ن  ۵۰س��الگی
درگذشت.

اما در دیگر بازی های این رقابت
ه��ا و در بازی های مهم دور دوم
راجر فدرر مدافع عنوان قهرمانی
با حس��اب  3به 1بر ایلیا بوژیاك
غلبه ك��رد و نواك جوكوویچ  3به
صفر مقابل تایلور دنت به پیروزی
رس��ید ،اندی رادیك  3به  1برابر
میش��ل لودرا به پیروزی رس��ید
و دانی��ل برندز  3ب��ه  1نیكوالی
داویدنكو را حذف كرد.
در دیگ��ر ب��ازی ها نی��ز لیتون
هیوئیت ،ین هسون لو از تایوان،
فلورن مه یر ،یورگن ملزر ،فلسیانو
لوپس ،دنیس ایستومین ،آلبرت
مونتانس ،ویكتور هانسكیو ،توماس
بردیچ ،آرنود كلمان ،فلیپ كولشرایبر
و گال مونفیل حریفان خود را مغلوب
كردند.

>> ادامه از صفحه22 :

ق�رار می گیرند و ب�ه فکر چاره
می افتن�د و ،ب�رای جلوگیری
از ضایعات بیش�تر ،عاقالنه می
کوش�ند تا جنگ را تمام کنند.
تورانیان نیز ،خس�ته از جنگی
فرسایشی ،پیشنهاد خاتمه ی
جنگ را م�ی پذیرند .اما معلوم
نیس�ت که پس از پایان جنگ
مرز دو کش�ور در کج�ا خواهد
بود ت�ا از آن پس دیگر به خاک
یکدیگر تجاوز نکنند .قرار می
شود هر کدام تیری رها کنند و
تیر هر جا که فرود آمد همان جا
مرز دو کشور باشد و هیچ یک از
دو کشور از آن فراتر نروند.
اس��توره در این جا دارای چند نکته
ی زیبا است که نشاندهنده ی تفکر
روش��ن مردمان م��ا در دوران های
دور تاریخ اند .یکی راه حلی اس��ت
ک��ه مردمان ب��رای تعیین مرزهای
سرزمین شان پیدا می کنند .این راه
حلی متمدنانه است.
در اینج��ا از جن��گ و خونری��زی و
کش��تی های تن به ت��ن و دوئل و
جنگ ب��ا حیوانات درنده و دیگر راه
هایی که معم��والً در فرهنگ های
دیگر برای پایان جنگ به کار گرفته
می ش��ود خبری نیس��ت .راه حل
انجام مسابقه ای است پهلوانانه که به
کارآیی انسان ها ربط دارد.
نکته ی دیگر این که قاضی و شاهد
چنین مس��ابقه ای یک زن اس��ت
(همانی که بعدها در سرزمین مان،
به مدد تسلط فرهنگ های بیگانه،

به اتهام «ناعادل بودن» یا «بی عقل
بودن» نصفه ی یک انسان به حساب
آم��ده و از ش��هادت دادن و قضاوت
کردن محروم می ش��ود!) قاضی و
ناظر مس��ابقه ای که ب��رای تعیین
مرزهای سرزمین مان برگزیده می
شود «سپندارمذ» ،ایزد بانوی زمین،
است؛ همو که نگاهدار محیط زیست
و روده��ا و دریاها و باران هاس��ت.
بانو فرمان می دهد که تیر و کمان
بیاورند و مسابقه را آغاز کنند.
و نکته ی آخر این که آرش ،شجاع
تری��ن و ماهرترین کمان انداز ایران
زمین ،می پذیرد که تیر را به بهای
زندگی اش به دورترین نقطه پرتاب
کند .او می دان��د که وقتی این تیر
مرزهای وطنش را تعیین می کند
زندگی او تمام شده است .تیر آرش
از قله ی دماوند رها می شود ،ـ قله
ای که در اس��توره های دیگر ایران
زمین نیز جایگاهی ویژه دارد ـ و بر
نقطه ای از جیحون می نش��یند تا
رنج های چندین ساله ی مردمان به
پایان رسد.
مردمان ایران از آن پس ،هر س��اله،
در آستانه ی تیرگان ،سالگرد جان
باخت��ن آرش را ،ب��ه ج��ای گریه و
شیون ،به جشن و پایکوبی پرداخته
اند و ،بنا بر سنت ایرانی ،بر چهره و
تن یکدیگر آب پاشیده اند تا غبار رنج
ها را از تن و روی یکدیگر بشویند.
این روزها ما دیگرباره در آستانه ی
تیرگان ایس��تاده ایم ،در آستانه ی
س��الگرد جان باختن قهرمانی ملی

برای آزاد شدن مردمان سرزمینمان
از هی��والی جن��گ و از رن��ج های
چندی��ن س��اله .و اگر چ��ه اکنون
نی��ز با رنج ها و زخم ه��ای تازه ای
درگیر هس��تیم اما همچنان «می
رقصیم ک��ه نیافتیم»؛ و اگر نتوانیم
از ترس محتسب برقصیم ،چهره و
تن یکدیگر را به آب می ش��وییم تا
غبار رنج های چندین س��اله مان را
بش��وییم و توان بازایستادن و زنده
ماندن و نجات دوباره ی س��رزمین
مان را داش��ته باشیم .در هر تیرماه
ایرانی آرشی دیگر تیر در کمان می
کند تا مرز دوس��ت و دش��من را بر
صفحه ی فرهنگی ایرانزمین تعیین
کند.
گفتم:
من بر کدام بلندا بایستم
که تیر پروازم
تا آن سوی زمین برود
و مرز میهن من را
نه روی خاک
روی شعور و تاریخ
تعیینکند؟
گفتی :هنوز دماوند*
تیرگان بر شما فرخنده باد.
تیرماه ـ جوالی ۲۰۱۰
____________
* از کتاب هنوز دماوند (اس��ماعیل
نوری عال)
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ازنامههایرسیده
ِ
کارنگی هال
و ایران...
فریبا افضلی

مونتریال
در تاری��خ  11ژوئن من با گروه آواز
فیالمورنیک بین المللی برای اجرای
یک کنس��رت در کارنگی هال عازم
نیویورک شدیم و در طول این سفر
«من» یکی از سوژه ها شدم! مودب
واضح است.
من «یک ایرانی هستم»!.
در  TIME SQUAREهنگام قدم
زدن همه عکس رئیس جمهور ایران
و ش��عار بزرگ «نه ،به ایران اتمی»
را به من نشان دادند و من با خودم
فکر ک��ردم ایران یعنی مردان ،زنان
و جوان��ان دلیر و زیب��ا ،نه حاکمان
دیکتاتور.
در همی��ن موقع یک��ی از همراهان
گفت:
«در کان�ادا ما اجازه ب�اال رفتن
چنین پوس�تری را ک�ه توهین
به یک ملت متمدن اس�ت نمی

www.paivand.ca

Allo

هرچه
می خواهد
دل
تنگت بگو!

بامداد مه آلود آسمان ایران خونین
می شود؟
دیگر نتوانستم به قوی بودن تظاهر
کنم و اش��کهایم دیوارهای پوشالی
سکوتم(!) در هم ریخت.
همس��فران کنج��کاو ،ش��رمنده از
س��ئواالت پی در پی خود در حالی
که دس��تهای مرا گرفت��ه بودند با
بغض تاسف به من نگاه می کردند و
یکی پس از دیگری مرا دلداری می
دادند.
هنگام پیاده شدن در مونترال یکی
از همراهان به سمت من آمد و گفت
میدانی به تمدن دیرینه شما مبارزات
آزادیخواهانه پیگیر هم اضافه شده؟

Carnegie Hall

دهیم».
از اینج��ا ب��ود که دیگر م��ن مانند
س��ایرین فق��ط ب��رای
اجرای کنس��رت نرفته
ب��ودم؛ زیرا م��ن باید از اطالعیهدوستان!
خی��ام و موالنا ،کودتا و الو آقا ما نفهیمیدیم این دوستان شما در کمیته
دکت��ر مص��دق ،جنگ یادم��ان فراخ��وان داده اند که م��ردم بروند به
و بمب��اران ،تظاهرات و تظاهرات ( G8 , G20پیوند شماره  15جون)
اعدام ها ترس هائی که در اعتراض به سرمایه دارها و در اعتراض به آن
تجربه کردم و ش��اهد یک میلیارد دالر هزینه «س��کیوریتی» دولت
تکرار مداومش در نسل که بزنند شیشه بشکنند و ماشین پلیس آتش
بزنند که چه بش��ود ...ک��ه دولت هارپر زبانش
های بعدی!
هنر و موسیقی با مجوز روی کانادایی ها دراز باش��د که دیدید گفتیم
و توهین و خشونت می هر کانادایی باید  3000دالر هزینه بکند برای
گفتم و یا چگونه در یک جلوگیری از این هم بی قانونی ها؟!!

میزگرد وظایف رسانه های فارسی زبان شهر در محل فرهنگسرا

«مســائل مهـم تـری هست!»

مت�ن نامه کوت�اه پیون�د (زیر)
توس�ط آقای امین ضرغامی در
مح�ل فرهنگس�رای س�ینا در
میزگرد رسانههای قومی و تاثیر
آنها در جامعه خوانده شد:
این هفته ،در سفری طوالنی ،ایمیلی
از فرهنگس��را دریاف��ت کردیم که
طی آن از پیوند خواس��ته شده بود
در گردهمایی وظایف رس��انه های
فارسی زبان شهر در محل فرهنگسرا
شرکت کنیم.
معم��وال ُس��نت آن اس��ت برگزار
کنندگان اینگونه پانل ها ،زمان برنامه
را نخست با سخنرانان هماهنگ می
کنند ،سپس فراخوان می دهند.
این دعوت ب��دون هماهنگی قبلی
صورت گرفت و برای ما ش��رکت در
این برنامه متاسفانه میسرنشد.
از س��خنرانان محترم ،و مهم تر ،از
باش��ندگان در این نشست به سهم
کوچک خ��ود ،در کم��ال فروتنی
سپاسگزاری می کنم ،دست تک تک
آنانی که از وقت و انرژی خود برای
برکش��یدن و ارتقاء روابط فرهنگی
جامعه کوچک ایرانی��ان مونتریال
تالش می کنند ،می فشارم.
درود و آفرین بر شما.
اما در حاشیه یکی دو نکته به ذهنم
می رسد ،تلگرافی و شتابزده با شما
در میان می گذارم ،میکروفون را (به
امید درس گرفتن) به دوستان اهل
فن می سپارم ،در می گذرم.
 )1ب��ر این باورم ،نیک��و آن می بود
بحث در مورد رس��انه ه��ا ،در خود
نش��ریات در سطحی گس��ترده تر

انگشت بر ماشه...
مینویس��د« :آیا ما در ش��رف وقوع
یک جنگ هستیم؟ از لحاظ زمانی
لحظه ای مساعد تر از این نمیتوان
یافت .کشورهای خاور میانه به یقین
حاضرند خرج چنی��ن حمله ای را
هم بدهند ،همانطور که خرج اولین
جنگ خلیج فارس را دادند .انحراف
اذهان عمومی از جریان نشت نفت

بازتاب می یافت؛ به هر حال فلسفه
وجودی ما ،همین برخورد آرا و بده
بستانباورهاست.
بویژه آن که ت�لاش باید کرد بدنه
اصل��ی کامیونیت��ی را در این بحث
دخیل کرد ،وگرنه باز حرف و حدیث
ما در دایره کوچک و «بالموضوعیت»
جمعی «نخبه» (الیت) می چرخد،
جای��ی تاثیر نمی گ��ذارد ،هرز می
رود.

 )2همچنی��ن ،گمان می کنم بهتر
می بود عنوان این پانل وارونه طرح
می شد:
راس��تی وظایف جامع��ه ایرانی در
مونتریال در قبال رسانه چیست؟
جامعه چه باید بکند که س�لامت
رسانه حفظ شود ،که رسانه ،نشریه،
رادیو وتلویزیون ،که ژورنالیس��ت و
س��ردبیر جوان برای تنازع به دامان
محافل ریزودرش��ت و سایه نشین
کشیده نشود.
در هم��ه حال بوی��ژه در امور مالی
هم��واره ش��فاف باقی بمان��د ،و از
سوءتعبیرهابگریزد.
و مهم تر این که چه باید کرد جامعه
ایرانی با مسوولیت شهروندی بیشتر
آشنا شود،
چه کنیم بدنه اصلی جامعه ایرانی به
مسائل جدی خود بی اعتنا نباشد؟
و مسائلی از این دست.
 )3و ب��از در همی��ن امت��داد ،مهم
تر موردی اس��ت که من جس��ارتا
«شلختگی رهبری» کامیونیتی می
نامم.،
راستی چرا و چگونه است که جامعه
ای به کوچک��ی کامیونیتی جامعه
ایرانیان مونتریال (دست کم درتقابل

>> ادامه از صفحه3 :
در خلیج مکزیک و جنگ افغانستان
میتواند برای دولت اوباما مفید باشد.
اجازه بدهید رک بگویم :به ازای هر
یک امتی��از منفی که تغییر رژیم با
خود خواهد آورد ،تغییر ندادن رژیم
یک امتی��از منفی دارد .ب��ه زودی
ممکن است آقای پرزیدنت متوجه
ش��ود که چاره دیگری در مقابلش
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با جوامع ایرانی تورونتو و ونکوور) که
بی��ش از هرچه به یک پارچه گی و
بازده باالتر در فعالیت های اجتماعی
فرهنگی و سیاس��ی خود نیاز دارد،
ای��ن گونه هر روز پ��اره پاره تر می
شود...
چرا و بر اس��اس چ��ه منطقی این
گونه قیچی برداش��ته ایم و جامعه
(پیشاپیش) چهل تکه را باز تقسیم
می کنیم؛
چ��را و چگونه هر بار چ��رخ را از نو
اختراع می کنیم ،تجربه های پیشین
را دور می ریزیم؟
چرا به جای مشارکت و اتحاد ،تالش
های یکدیگر را «کپی» می کنیم.
فرهنگس��را ،در کنار مکیک ،سخن
آزاد ،خانه ای��ران و خانه صبا ،گروه
نماینده ایرانیان در دیدار با جیسون
کنی ،پاراد نوروز ،بنیاد نیما ،زاگرس،
دهخ��دا و ...و ...این چند پاره گی ها
چه سودی برای جامعه دارد؟
پراکنده کردن این «مجمع الجزائر
پراکندگی» به سود کیست؟
این چند خط را ش��تابزده و تنها به
احت��رام جمع و صرفا به دلیل طرح
معضالت اساسی تر آوردم .در فرصت
های دیگ��ر در پیون��د در جزئیات
بیشتر به آنها خواهم پرداخت.
صفحات پیوند بر روی دیدگاه های
شما همواره باز است.
باز هم به سهم خود حضورتان را ارج
می گذارم.
باعشق و احترام،
عجالتا ،م ر پیوند

نیست .اما با تغییر رژیم
در ای��ران دنی��ا چگونه
ع��وض خواهد ش��د؟»
گویی ناقوسها به صدا درآمدهاند.
ه��ر دو ط��رف گوی��ی میخواهند
"جنبش سبز" را نادیده بگیرند.
رژیم ایران با بیمباالتی و رفتاری از
س ِر عدم مسئولیت ،کشور را به لبۀ
پرتگاه ویرانی میبرد و جهان بعد از
ده س��ال کش و قوس دادن ،گویی
مرحله تدارکات را به اتمام رسانده و

بازتابی بر نامه پاشا
جوادی« ،در گذرگاه
جتربهها ...یک سال
پس از  ۲۲خرداد»،
درهفته 99
بیژن جاللی

آقای خسرو شمیرانی ،سردبیر
محترم نشریه هفته

یا ش��اید دوره اول زمامداری احمدی
نژاد را در نظر دارید.
ی��ا ایجاد دفتر تحکیم وح��دت را در
دانش��گاهها دمکراس��ی ان��دک می
خوانید؟
برای اینکه ش��ما را تا اندازهای روشن
کن��م ،مجبورم چند جمل��های راجع
به ماهیت رژیم فاشیستی جمهوری
اس�لامی ،رژیمی ک��ه نتیجه انقالب
به حق م��ردم س��تمدیده میهنمان
را دزدی��د ،در ای��ن جوابی��ه بیاورم و
به ش��ما خاطرنش��ان کنم که مردم
ای��ران در تمنای ی��ک آزادی قانونی
بپاخاستند ،مبارزه کردند ،لکن رژیم
دینی جمهوری اسالمی با پشتیبانی
کورفکران ،ساده اندیشان ،و مزدوران
نتیجه این انقالب را بیرحمانه دزدید.
و چون این حکومت نامش��روع است،
همانند تمامی رژیمهای ارتجاعی دنیا
و بخاطر وابستگیش به سرمایه داری
جهانی هرگز نمی تواند و قادر نخواهد
ب��ود لحظ��های از س��رکوب جنبش
مبارزاتی مردم و زحمت کشان غافل
شود.
هر کسی (نه شما) که از علم سیاست
کمترین بهرهای برده باشد ،بخوبی به
این موضوع اشراف کامل دارد که این
رژیم بدون سرکوب و خفقان قادر به
ادامه حیات نیست.
عملکرد جمهوری فاشیستی اسالمی
از ب��دو پیدایش تا ام��روز بخوبی این
مدعا را ثابت می کند .

در صفحه ششم شماره  ۹۹جمعه ۲۱
خ��رداد  ۱۱( ۱۳۸۹ژوئن  )۲۰۱۰آن
نشریه با تیتر سخن هفته ،نوشتهای
تحت عنوان «در گ��ذرگاه تجربهها...
یک س��ال پ��س از  ۲۲خرداد » بقلم
آقای پاش��ا جوادی مطلبی درج شده
بود که بنا بوظیفه سیاسی خود ،الزم
می دانم چند خط زیر را بعنوان جوابیه
به ایش��ان و برای اطالع خواننده گان
محترم تقدیم دارم
در وهله اول برایم بسیار جالب توجه
بود که این نوش��ته را شخصی برشته
تحریر آورده است که در یکسال اخیر و
همیشهوبهگفتهخودشانبه"سیاست
کاری نداشته و سیاس��ی نبوده اند و
نیس��تند" ،و عجیب آنکه نامبرده از
هم��ان آغاز اظهار نظ��ر خود حالتی
گستاخانه در مقابل نسل"پدری" خود
می گیرد و به گونه ای ،انقالب ۱۳۵۷
و نسل شرکت کننده در آن را به انتقاد
گرفته و چنین می گوید« :نسل من
که نا خواس��ته وارث انقالب پدرانش
بود ،خودآگاه یا ناخوآگاه آموخته بود
که فریادش را رنگ هنر و فرهنگ زند
و بگریزد از سیاست بازیهای کودکانه
مرسوم پدرانش».
ایشان از نسل پدری سخن می گوید
و آنرا بباد انتقاد می گیرد که انقالب
 ۱۳۵۷را بوجود آورد .ایش��ان از نسل
پ��دری انتقاد می کند ک��ه در همان
چند ماه اول بعد از انقالب به دستور
رژیم جمهوری اسالمی و رهبر مرتجع
آن خمین��ی ،و دولتهای موس��وی،
خامنه ای ،رفسنجانی ،خاتمی و هم
اکنون احمدی نژاد بزندانها افتادند،
ش��کنجه ش��دند و به چوبههای دار
آویخته شدند.
آقای پاش��ا جوادی از قربانیان (نسل
پدری) فجایع دهههای شصت ،هفتاد
و هشتاد سخن نمی گوید؟ ایشان که
به سیاس��ت کاری ندارند و سیاس��ی
هم نیستند ،پس از کدام نسل پدری
سخن می گویند؟
آیا مبارزات سی ساله و تجربیات مثبت
و منفی همین نس��ل «پدری» علیه
رژیم فاشیس��تی جمهوری اسالمی
در این سه دهه ش��وم سیاسی ایران
نبوده که نسل جوان امروز را بیش از
گذشته به صحنه فعالیتهای سیاسی
کشانده؟
مطمئنم که ایشان این حقیقت را نمی
تواند منکر شود.
در جائی دیگر فرموده اند نس��ل او از
«اندک دموکراس��ی ظاهری صد من
یک غاز کش��ورش را ش��ناخته بود»
آقای عزیز ،شما از چه اندک دمکراسی
سخن می گوئید؟
ش��اید اش��اره ش��ما به زمان ریاست
جمهوری محمد خاتمی است؟
همان زمان��ی که قتلهای زنجیرهای
بطور وحشیانهای شکل گرفتند.

آقای جوادی ،ش��ما در جائی دیگر از
«هم نس�لان من که بیزار از سیاست
بودند» سخن بمیان می آورید.
تاری��خ س��ه ده��ه اخی��ر مب��ارزات
دانش��جویان داخل ای��ران بخوبی و
شفافیت خالف این واپسگرائی فکری
و غیر علمی را ثابت می کند.
سرکوبوحشیانهتظاهراتدانشجوئی
دهه  ۶۰و  ۷۰و  ۸۰دانشگاههای ایران
کهتوسطرژیمجالدجمهوریاسالمی
و دولتهای ارتجاعی این رژیم شکل
گرفتهبخوبی ماهیتمبارزاتیسیاسی
نسل آگاه و مبارز دانشجویان را که با
تجربه از مبارزات نس��ل پیشین خود
داش��ته اند و هرگ��ز از پای در نیامده
اند را به شما نشان می دهد و بخوبی
ش��یر فهم می کند که «بیزار بودن»
این نسل از سیاست فقط شامل حال
شما و تنی چند از دوستان تان است،
نه از طرف دانشجویان مبارز داخل و
خارج کشور.
شرکت فعال دانشجویان مبارز ایرانی
ت��ا به امروز در همین ش��هر مونترال
خودمان گواه کوچکی اس��ت بر این
مدعا...
نویس��نده جوان در ادامه این نوشته،
یا بهتر بگویم فحش��نامه ،به نس��ل
انقالب پدران خود ،از همبس��تگی با
«دوس��تان خود در ایران» و تفکرات
دیکتاتوری نس��ل قدی��م در خارج از
کشور «رشادتهایشان در غیاث آباد و
ممسنی »...را هذیان می نامد.
در همی��ن جاس��ت ک��ه ایش��ان
همانند دوس��تان و یاران خجالتی و
فرصت طلبی ،مانند مسعود بهنود و
ابراهی��م نبوی ،اخیر طرفدار جنبش
س��بز و کمپی��ن اص�لاح طلب��ان و
رفرمیستهای طرفدار قانون اساسی،
جنبش شصت س��اله کنفدراسیون
دانشجویان خارج از کشور علیه رژیم
ش��اه و جمهوری اس�لامی را هذیان

اکنون را بعنوان زمان "ضربۀ مرگبار"
در نظر گرفته است.
تنه��ا راه پیش��گیری از حمل��های
دهشتناک،دخالتگستردۀ"جنبش
سبز" است .بدون این حضور ،دودمان
حاکمیت بر باد خواهد رفت که البته
چندان اهمیتی هم ندارد ،اما آنچه
که مهم است ویرانی بزرگیست که
درین هنگامه نصیب مردم و کشور
خواهد شد.
جنبش سبز هم باید به مانند شورای

امنیت س��ازمان ملل ،و شاید برای
آخرین بار ،با حاکمیت والیت فقیه
به گفتگو بنشیند و او را مجاب سازد
که تن به س��ازشهای الزم با مردم
ایران بده��د ،تا این م��ردم بتوانند
جهان را از حملهای مرگبار به کشور
باز دارند .با اطمینان میتوان گفت
که مردم ایران از چنان اعتباری در
نزد جهانیان برخوردار هستند که اگر
پادرمیانی کنند ،جهان ،انگشت خود
را از روی ماشه برخواهد داشت ،اما

تلقی می نمایند.
یعنی همان چرندیات رژیم جمهوری
اس�لامی و دوس��تان اطالعات��ی
طنزنویس و تئوریسین دیروز (نبوی،
بهنود ،سازگارا ،و گنجی ،عبادی…) و
طرفدار جنبش سبز امروز اخیر خود
را بصورتی دیگر تبلیغ می نمایند.
دوس�ت جوان ما در بخش پایانی
نوشتهش�ان گله مند هستند که
چرا نس�ل قدی�م ،دانش�جویان
ام�روزی را «مزدور ،جاس�وس و
بورسیهای» می نامند.
پرسش من از ایشان اینست:
مگر جمهوری اس�لامی در این شهر
دانش��جوی م��زدور و جاس��وس و
بورسیهای ندارد؟
مگر جمهوری اس�لامی در این شهر
نهادهای به اصطالح فرهنگی ،علمی
و پژوهش��ی و کتابفروش��ی تأسیس
نکرده؟
مگ��ر بعض��ی از همین دانش��جویان
با موسس��ات نامب��رده همکاریهای
نزدیک و فعال انجام نمی دهند؟
در همی��ن ش��هر مونت��رال و در دو
سال پیش اس��فندیار رحیم مشائی
معاون وقت رئیس جمهور فاشیستی
اسالمی ،در هتل هیلتون بوناونچر چه
کسانی را مالقات کرد؟
عید نوروز  ۲۰۰۸را چه کسانی ترتیب
دادند؟
مگر در همان اولین و دومین تظاهرات
مونت��رال س��ال پیش دانش��جویان
مک گی��ل و کنکوردی��ا طرف��دار
احمدی نژاد از فعالین قدیمی این شهر
عکس و ویدئو نگرفتند ؟...
و دهها پرسش دیگر ...
شما بدلیل جدائی از اتفاقات سیاسی
کامیونیت��ی از ای��ن رویدادهای مهم
بیخبرید (چ��ون بق��ول خودتان از
سیاس��ت بیزاری��د و اصال سیاس��ی
نیستید) حق اظهار نظر آنچنانی هم
در مورد رفتار سیاسی پیشینیان مبارز
را ندارید .
در خاتمه ایش��ان در نوش��ته اش از
عبارت ماهی گی��ران و آب گل آلود
سخن رانده اند.
باید به شما و دوستانتان خاطر نشان
کنم که:
جنبش سی ساله اخیر در ایران بویژه
حنبش همگانی و اخی��ر مردم ایران
بخوبی نش��ان داد ک��ه در برابر رژیم
ارتجاعی جمهوری اسالمی که برای
سرکوب آزادیخواهان از هیچ جنایتی
دست بردار نیس��ت ،محکم و استوار
ایس��تاده اس��ت و تنها اصالح طلبان
و رفرمیس��تها و رهبران به اصطالح
جنبش سبز یعنی موسوی ،کروبی و
خاتمی هستند که از این آب گل آلود
قصد ماهی گرفتن دارند.
در حقیق��ت این فرص��ت طلبان می
خواهند به خواستههای ارتجاعی خود
یعنی حفظ "قانون اساس��ی ،و حفظ
نظام امام" برسند.
ولی بدانید و آگاه باش��ید که جنبش
مبارزات��ی م��ردم ای��ران بخص��وص
زحمتکشان همراه با جنبش دلیرانه
زنان و دانشجویان و معلمین و تمامی
اقش��ار جامعه و با داشتن تجربیاتی
نشات گرفته از نسل انقالبی پیشین
خود ،کلیت ای��ن رژیم ارتجاعی را به
گورستان تاریخ می سپارند .
این جبر تاریخ است و بس.
بیژن جاللی
 -۳تیر-۲۵ ۱۳۸۹-ژوئن ۲۰۱۰

این پادرمیانی فقط در صورتی ممکن
است که بخش اعظم خواستهای
جنبش مورد پذیرش حکومت واقع
شود.
اگ��ر راه مصالحه و م��دارا با جهان
بسته شده اس��ت ،اما جنبش سبز
هنوز آماده مصالحه و مداراست ،این
آخرین فرصت نباید از دست برود.
پیش از آنکه دیر شود باید...
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همدردی

ایران :سرکوب اقلیت های عقیدتی

دوست ارجمند و گرامی
جناب آقای دكتر علی شفیعی

ختریب خانه بهاییان در مشال ایران

سرویس خبری جامعه بهایی:
ژن��و  -خانههای قریب پنجاه خانوار
بهائی در یک روستای دورافتاده در
شمال ایران در ادامه تمهیدها برای
بیرون راندن آنها از منطقه تخریب
شده است.
در این عملیات که به تحریک عوامل
متعصب و مخال��ف بهائیان صورت
گرفت ،جمعی از س��اکنان روستای
ایول با بستن راههای معمولی روستا
به چند کامیون و حداقل چهار لودر
ب��زرگ امکان دادند ت��ا خانهها را با
خاک یکسان کنند.
یک فیلم ویدئوئی غیرحرفهای که با
تلفن همراه گرفته شده و در سایت
فعاالن حقوق بشر ایران به نمایش
گذاش��ته ش��ده عملی��ات تخریب
چندین خانه و آتشسوزی شدیدی
را نشان میدهد.
این تخریبها تازهترین تحوالت در
روند یک برنامۀ مورد حمایت مقامات
مسئول در منطقه علیه فعالیتهای
بهائیان است.
دیان عالئی ،نمایندۀ جامعۀ جهانی
بهائی در مقر س��ازمان ملل در ژنو،
گف��ت« :بهائیان حق معاش��رت با
مس��لمانها و حتی ارائ��ۀ خدمات
به دوس��تان و همسایگانش��ان را
ندارند».
«کوچکتری��ن عم��ل خی��ری از
جانب آنها ،از جمله بردن گل برای

یک بیمار ی��ا دادن هدیهای به یک
پرورش��گاه نیز به عنوان اقدام علیه
رژیم تلقی می شود».
اکثر خانههای بهائیان در ایول یا به
دلیل هجومهای خشونت بار قبلی و
فرار ساکنان آنها و یا به دلیل انتقال
بهائیان توس��ط مقام��ات محلی به
جاهای دیگر خالی از س��کنه بوده
است .مث ً
ال در سال ،)۲۰۰۷ ( ۱۳۸۶
ش��ش منزل از منازل آنان به آتش
کشیده شد.
به گفتۀ خانم عالئی« :بهائیان بیش
از صد سال است که در این منطقه
زندگی میکنن��د و زمانی جمعیت
بزرگ��ی در آنجا بودهان��د .اما چند
سال بعد از انقالب اسالمی ،در سال
 ،۱۳۶۲حداقل س��ی خانوار از این
روستا و روستاهای مجاور با اتوبوس
از این منطقه تبعید شدند».
خانم عالئی افزود« :از آن زمان ،این
خانوادهها تالش کردهاند تا از مجاری
قانونی مشکل خودشان را حل کنند
اما تا به حال نتیجهای نگرفتهاند .آنها
تنهادرماههایتابستانبرایبرداشت
محصول به روستا باز میگشتند».
روز بعد از تخریب خانهها وقتی یک
مرد بهائی به همراه خانوادهاش برای
سرکش��ی به مزرع ه و رسیدگی به
محصولاش به روس��تا رفت توسط
روستائیان دیگر مورد ضرب و شتم
قرار گرفت .در گذشته هربار بهائیان

ب��رای سرکش��ی و تعمی��ر امالک
خودش��ان به محل میآمدند مورد
هجوم کس��انی قرار میگرفتند که
میخواستند آنها را از منطقه برانند.
به گفتۀ خانم عالئی حمالت مداوم
حکومت علیه بهائیان در رسانههای
عمومی و عدم اقدام مقامات محلی
برای محافظت از آنها باعث افزایش
دشمنی با بهائیان در این منطقه و
سراسر ایران شده است.
ویگفت« :حادثۀ اخیر نشان میدهد
که مقامات ایرانی تا چ��ه اندازه در
انجام مسئولیتشان برای حفاظت
از بهائی��ان و حق آزادی عقیدۀ آنها
قصور کردهاند».
اعضای جامعۀ بهائی به دفعات ،پیش
و پس از وقایع اخیر ،به مس��ئوالن
دولتی در محل ،از جمله به فرمانداری
استان در ساری شکایت کردهاند اما
در تمام این موارد مس��ئولین منکر
اطالع از تخریب ی��ا انگیزههای آن
شدهاند.
هرچند گزارشهائی مبنی بر رویداد
اخی��ر از روز جمعه در س��ایتهای
فارس��ی زبان منتشر ش��ده بود اما
جامعۀ جهان��ی بهائی تنه��ا امروز
توانس��ت جزئیات تأیید ش��دۀ این
ح��وادث را دریاف��ت کن��د .آخرین
گزارشها حاکیست که تا به حال
 ۹۰در صد خانههای بهائیان تخریب
شدهاست.

از دریافت خبر مصیبت وارده ،درگذشت والده مكرمه،
بی نهایت متاثر گشتیم.
مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه خود را تقدیم داشته،
از خداوند متعال شادی روح برای آن مرحومه
و صبر و شكیبایی برای خاندان محترم شما آرزومندیم.

بدیعی ،لنگرودی،نیک اختر ،اسالمی

همدردی

دوست ارجمند
آقای مهدی شیری ،جناب آقای دکتر نعمت اهلل شیری
خانواده محترم سوگوار
مرگ تاسف بار بزرگ خاندان شما ،مرحوم مغفور جناب آقای شیری،
در ایران ما را نیز در اندوه فرو برد.
این ضایعه تالم انگیز را به شما دوستان گرامی تسلیت گفته،
از درگاه ایزد منان برای فرد فرد شما عزیزان صبر وشکیبایی آرزومندیم.

مسعود قاضی وخانواده
دوستان شما در INFOQUEBEC INC.

همدردی

خشکشوییاکسپرس
www.nettoyeursexpress.com

Nettoyeurs EXPRESS

TEL: 514-937-7377

روایتی دیگرازتاریخ :ا گر یزید روزنامه میداشت فردای
عاشورای سال  ۶۰هجری چه می نوشت؟!
________
یازدهم محرم  – 61شام
________
سرمقاله :خروش ملت خدایی
س�رزمین اسلام ،دیروز یکبار
دیگر امواج سهمگین فتنه اخیر
را در هم پیچید.
دیروز صحرای کربال ،شاهد حماسه
حضور هزاران س��رباز عاشق خلیفه
مسلمین بود که در چشم بهم زدنی
طومار فتنه گران را در هم پیچیدند..
سربازان عاشق خالفت چنان درسی
به فتنه گران دادند که تا س��الهای
س��ال دیگر کسی به فکر ضدیت با
اصل خالفت نیافتد.
شعار غالب دیروز در صحرای کربال
"مرگ بر ضد خالفت یزید" بود
که از حنجره سربازان رشید اسالم،
آسمان سرزمین اسالم را شکافت و
به عرش اعلی رسید و فرشتگان نیز
با این شعار آسمانی همراهی کردند.
سرباز رشید اس�لام "شمرابن ذی
الجوشن" که از مدارای بیش از حد
خلیفه مسلمین با سران فتنه که از
س��ر بزگواری مقام عظمای خالفت
ناشی می ش��د صبر انقالبی اش به
سر آمده بود ،تیر خالص را بر پیکر
این فتنه اخیر وارد آورد.
بازمان��دگان فتنه اخیر نیز از س��ر
استیصال و در ماندگی به تبلیغات
انحرافی از وقایع این روز روی آورده
و با بزرگنمایی ،وقایع غیر واقعی از
ح��وادث دیروز به خبرگ��زاری ها و
روزنام��ه های دیگر مخابره کردند و
این لزوم برخورد بیشتر و جدی تر با
بازماندگان فتنه را نمایان می کند.
سران فتنه که پایگاه واقعی مردمی

مهدی شیری عزیز و مهربان

CEL: 514-889-7392

خود را دیروز مش��اهده کرده بودند
(حدود  72نفر که با محاسبات انجام
شده توسط تیم کارشناسی روزنامه
این ع��دد غیر واقعی اس��ت و
تعداد واقعی آنها حدود  5تا
 6نفر بوده است) نشان دادند
که لجاجت و خیره س��ری
می تواند تا بدانجا پیش رود
ک��ه در مقابل خیل عظیم و
حضور میلیونی عاشقان خالفت
نیز حاضر به عقب نش��ینی و توبه
نشدند.علی رغم دعوت به بازگشت
به آغ��وش ملت که با بزگ��واری از
طرف مقام عظمای خالفت مطرح
شد ،سران فتنه حاضر به قبول این
دعوت بزرگوارانه نشدند.
آنه��ا راه خود را از ملت جدا کردند
و کسی که در مقابل ملت و خالفت
قرار گی��رد سرنوش��ت محتومش
شکس��ت و حذف از گردونه تاریخ
است.
مقام عظمای خالفت بارها س��ران
فتن��ه را به رعایت قانون و پیروی از
قانون فرار خواند و از آنها درخواست
کرد که خواستهای و اعتراضات خود
را از طری��ق مراجع قانون��ی و امرا و
فرماندهان مق��ام عظمای خالفت
وقضات امین پیگی��ری کنند ولی
گوش س��ران فتنه بده��کار نبود و
هیچگاه خود را ملزم به رعایت قانون
نکردند.
ملت اسالم نشان دادند که نخواهند
گذاشت میراث جاودانه رسول خدا،
آن اس��توانه تقوی و واس��طه فیض
الهی ،توسط عده ای آشوبگر و فریب
خورده به بازی گرفته شود.
امروز مقام عظمای خالفت جانشین
راستین رسول خدا ،محمد مصطفی،

اس��ت و هر کس با مق��ام عظمای
خالفت مقابله کند در حکم مخالفت
و محاربه با رس��ول خدا و
هر کس با رسول خدا
مخالفت و محاربه
کن��د در حک��م
محاربه ب��ا خدا و
س��زایش قتل به
دست فرزندان امت
اسالم است.
تدبیر مقام عظمای خالفت
نش��ان داد که صرف داشتن نسبت
خانوادگی با رس��ول خدا نمی تواند
عاملی باش��د که عده ای آشوبگر و
اغتشاشگر با استفاده از این حربه در
صدد نابودی دین خدا و رسول خدا
باشند.
عده ای از سیاسیون ورشکسته نیز
با اظهار نظرهای خود و نیز اظهار نظر
نکردن خود س��عی دارند که اوضاع
سرزمین اسالم را بحرانی نشان دهند
در حالیکه اوضاع مملکت آرام است
و بحمدالله و زیر سایه مقام عظمای
خالفت اوضاع مملکت آرام است و
روز بروز بر عزت اس�لام و مسلمین
افزورده می شود.گر چه به قول مقام
عظمای خالفت اگر فتنه گری اخیر
نبود اوضاع مملک��ت از این هم که
هست بهتر می بود.
در ه��ر حال اکن��ون که به همت
حضور میلیونی م��ردم غیور طومار
فتنه در هم پیچیده اس��ت بر همه
مردم اس��ت که وحدتی حول مقام
عظمای خالفت شکل گیرد تا بتوان
با فتنه های خارجی و داخلی بهتر و
بیشتر برخورد کرد.
یازدهم محرم  – 61شام
امضاء سردبیر

ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن پدربزرگ گرامیت با تو و خانواده ی
محترمت صمیمانه همدردیم و برایت آرزوی بهروزی و شکیبایی داریم.

محمد رحیمیان و دیگر دوستان تو در پیوند مونتریال و ونکوور

بیست و یکمین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان
جنبشزنانایران:حتوالتسیاسیومبارزاتدموکراتیک
پاریس

١٧-١٦-١۵ژوئیه
(جوالی) ٢٠١٠
( ٢٦-٢۵-٢٤تیر )١٣٨٩
بح��ث ح��ول مس��ائل و مقوالت��ی
نظیر برابری زن و م��رد ،آزادیهای
فردی و جمعی ،دموکراسی ،حقوق
شهروندی ،رابطهی دین و دولت و...
سالهاست که در میان روشنفکران
و کنشگران سیاسی ایرانی ،از جمله
زنان ،در جریان بوده است.
خی��زش عمومی پ��س از انتخابات
ریاس��ت جمه��وری در خ��رداد
 ،۱۳۸۸که "مس��ئلهی زن" یکی از
سرچش��مههای پیدایش آن است،
کنشگران زن را -این بار در وضعیتی
بحرانی -رویاروی این مس��ائل قرار
میدهد.
بنیاد پژوهشهای زنان ایران ،فرصت
را غنیم��ت میش��مرد و کنفرانس
امس��ال را ب��ه مس��ائل و مقوالتی
اختصاص میدهد که برای جنبش
زنان ایرانی علیه تبعیض جنسی -و
الجرم برای سرنوشت ایران  -اهمیتی
انکارناشدنی دارد.
بیست و یکمین کنفرانس ساالنهی
بنیاد پژوهشهای زنان ایران

جنبش زنان ایران :تحوالت سیاسی
و مبارزات دموکراتیک

پروژههای زنان در وضعیت سیاسی
– امنیتی پس از انتخابات

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

 رابط��هی جنب��ش زن��ان ب��اجنبشهای دموکراتیک ،صنفی
و سیاسی:
 جنب��ش دانش��جویان ،کارمندان،معلمان ،کارگران ،جنبشهای ملی
و قومی...
 و در نگاه��ی کلیت��ر ،چگونگ��یرویک��رد جنبش زنان ب��ه مقوالتی
مانند آزادیهای ف��ردی و جمعی،
دموکراسی ،جدایی دین از دولت (و
مسئلهی تبعیض نسبت به پیروان
دیگر ادیان) ،عدالت اجتماعی ،حق
حاکمیت مل��ی ،مس��ئلهی ملی و
قومی...
 رابطهی جنبش زنان ایران با جنبشزنان کشورهای همجوار :زنان افغانی،
عراقی ،ترک...

۱

۲

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

۳

"بنی��اد پژوهشهای زن��ان ایران"
همهی عالقمندان را به ش��رکت در
بیست و یکمین کنفرانس ساالنهی
بنیاد دعوت م1کند.
iwsf2010@yahoo.com

www.iwsf.org
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www.paivand.ca

paivand@videotron.ca
Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-313-5656
نیازمندیهای
خدماتکامپیوتر،
حسابــداری
و گــرافیک

عیب یابی و تعمیر  نصب
هرگونه سخت افزار و نرم
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
شبکه رسانیویروس زدایی
و نصب ضدویروس بازگرداندن
مفروضاتازدست رفته:

DATA RECOVERY

بفروش می رسد

سالن آرایشگاه و استه تیک
Coiffure & Esthetics

باسابقهطوالنی
در محل پرتردد و پررونق

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

514-830-5757
arman:toendofFeb2011>P

طراحیوبسایت

نزدیکبهمرکزشهرمونتریال

با درآمد عالی

بفروشمیرسد:
لطفا با تلفن:

Tel.: 514-895-4448
تماس بگیرید) .اسماعیل)
nikpoorazapr01UP

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

برایاطالعاتبیشترباآقای
سلیمیمتاسبگیرید:

(514)695-2847
azfeb01'10

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

H&H

&Renovation
Construction
امور ساختمانی
کلیهامورساختمانی

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

514-952-7400
از15ماه می 2010
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استخدام

به چند کارگر برای کار
در کمپانی حمل و نقل
نیازمندیم.
Tel.: 514-622-8686
UPحبیب از 1می

استخـدام

رستوران عموجمال
به یک نفر خانم آشپز
نیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

خشکشوییاکسپرس

www.nettoyeursexpress.com
Your garments fresh and cleaned as early
!as the same day

Nettoyeurs EXPRESS

استخدام

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

رضا خواجوی
CEL: 514-889-7392
TEL: 514-937-7377

Tel.: 514-731-1443

ROYA COIFF.

بهیکپیتزامیکرباتجربه
برای کاردرناحیه مرکز
شهرمونتریالنیازمندیم.

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

از مارس 15

استخدام

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

فال قهوه

کامپیــوتر خود را
فارسی کنید:
بدوننصببرنامهاضافی
توجه CD :اوریجنیال

ویندوزتان را همراه بیاورید.

514-963-5959

شهریاربخشی

ازمی15

دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

تاتوی دائم

514-624-5609
514-889-3243

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

نوشین:تامی2010پرداخت شد

متــرجم
رضانوشادجمال

)(514

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

استخدام

514-575-7080

ترجمهرمسی

به یک کارگر ساده برای کار

در رستوران یاس نیازمندیم.
514-483-0303

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

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

خدماتکامپیوتر

کامپیوتر خود
را فارسی کنید
اگر می خواهید

(514) 934-3374

Apr15may01

)(514

MS WORD

hus2002sein@gmail.com june01-2010UPmrs soudmand

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

و ورق
توسط شادی
ازسپتامبرNikpour:

اجاره صندلی

کالس های رایگان
فرانســوی
ویژه مهاجرین
Free French
Courses

قابلتوجهخامنها

678-6451

استخدام

به یک نفر مسلط به امور
کامپیوتریبرایمدیریت
امور اجاره آپارتمان در
مرکز شده نیازمندیم.
Tel.: 514 839 5781

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

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

شرکتی و شخصی
 افزایش سرعت سیستم

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

www.systemexpert.ca

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

Auto
Glass

ساختمـــان

شرکت ساختمانی PRO ALCO

تکمیل زیرزمین ،حمام و آشپزخانه
 لوله کشی ،برقکاری
نصبدروپنجره،
پشت بام (شینگل)
کف های چوبی ،دک،
نصبسرامیک،
نرده دور حیاط،
رنگ و...
(واروژغریبیان)

Tel.: (514) 245-5500
 Pاز1مه تا1اوت

اوکازیونعالی

Deux Pour Un Pizza
برای فروش

با سابقه طوالنی ،مشتری دائمی
در قلب الوال
به دلیل تغییر شغل
بفروش می رسد:

Tel.: 450-967-4971
july01,151shamsabadi ak west

دارالترجمهرمسی

یکتـا

بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا،
مترجمرسمی
عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران ،مترجم رسمی
دادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد و
مدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبول دانشگاهها و ارگانهای
دولتی کبک و کانادا
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
مطابق با استانداردهایPCRC
و MCC
 تنظیم دعوتنامه رسمی
 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل فرمهای مهاجرت و
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات
مربوطه ...

1010 Sherbrooke W.

Suite 1800, Bureau 1817
Downtown Office:
Tel./Fax: 514-439-8501
West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

House

نصب و فروش
های همه نوع اتومبیل

کار و منازل

MOBILE

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

(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

Cell: 514-730-7462

Keeping FH

انواع شیشه ها و آینه

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک

متیزکردن محل

 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

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

farkhondeh>>120todec'09UP

سالن آرایش

www.paivand.ca

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

کافه صوفی

__________
	•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 خدمت ارت

ای بیزنس شما!
ق

در مدت  3ماه ،با تضمین
_________________________

_________________
2070 Maisonneuve

989-8383

Tel.: 514-

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

صابر جلیل زاده

514-585-6178

آموزش دف
و ردیف آوازی

دستگاه ها و
آوازهای ایرانی
آموزش و فروش دف
مرتضیبابایی

Tel:(514)485-0739
azfev01

tilMar'10P

آموزش سنتور

سینابطحایی

استخدام

AKHAVAN FOOD

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
hus2002sein@gmail.com june01-2010UPmrs soudmand

تعمیـرات
ساختمانی

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

RENOVATION

استخدام

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

بهیکپیتزامیکرآشپز
باتجربه (با حقوق مکفی)
دروستآیلندنیازمندیم.

جزئی و کلی

Tel.:514-573-4477

PIZZA MAKER
Tel.: 514-560-4534
از1می

تافوریهP? bobymoradian2011

GENERAL

RENOVATION

Tiles & Cement
Interior finishing
Hardwood flooring,
& kitchen
bathroom

زبی اسداله

514-994-7340
UPاز جونutokibeg@yahoo.ca 2010

رستوران
یــاس
باغذاهای
خوشمزه

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

پیوند را مشترک
شوید:
514-996-9692
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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

Business
FOR SALE
اوکازیون عالی
کفاشی بزرگ،

باسابقه طوالنی و مشتری
دائمی،در مرکزشهر
مونتریال،به دلیل تغییر
شغل بفروش میرسد.

Tel.: 514-843-8454
مسعود /ابی اسدیUPاز  1جوالی 2010

UPاز جونutkoibeg@yahoo.ca 2010

ARIANA
MOVING

استخدام

WAITRESS

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

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

ازدواج

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

a.damavandiha
@yahoo.com

رستوران

شیراز
514-485-2929

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.

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

سالن آرایش

VIVA

2315 GUY
514-937-8293

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

COMMUNITY

PAYVAND

نیازمنــدیها

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

شانـــس اول را به
آنها بدهید!



Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

MONTRÉAL QC H3X 2H9

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

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

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

514-996-9692
Fax:514-313-5656
Email:
Paivand@videotron.ca

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

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

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

•
•
•
•
•
•

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

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

•
•

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

کوتاه زیباتر است
برایمابنویسیداما...

514-996-9692

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

کافه پرشیا

مراکز پخش پیوند

936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

Tel.: (514) 489-8484

شریف

ارز

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

مرکز شهر مونتریال:

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

کبک سیتی و اوتاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر
فروشگاه هایایرانی

تورونتو:
کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر

Distributed Free

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

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

®لوگوی پیوند®

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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Immigration-QUEBEC

CHANGES IN
CANADIAN
IMMIGRATION:

Happy Canada
day everyone!

WILL CONTINUE accepting
files under the actual legislation until the new proposed
changes are in force.

CHANGES IN THE
FEDERAL SKILLED
WORKER PROGRAM:
On June 26th, 2010 changes
have been introduced in
the Federal Skilled Worker
Program.
The occupation list is gone
from 38 occupations to 29
occupations and the list is as
follows:

Publication of
29 in demand
occupation list:

Canada-Quebec Accord
Due to the Canada-Quebec
Accord, Quebec will be
synchronizing any increase
to net worth & investment
requirements with those of
the Federal government.
However, Quebec’s MICC has
decided for the moment NOT
to implement a moratorium
on the Investor Program and


0631 Restaurant and Food
Service Managers

0811 Primary Production
Managers (Except Agriculture)

1122 Professional Occupations in Business Services to
Management

1233 Insurance Adjusters and
Claims Examiners

2121 Biologists and Related
Scientists

2151 Architects

3111 Specialist Physicians

3112 General Practitioners and
Family Physicians

3113 Dentists

3131 Pharmacists

3142 Physiotherapists

3152 Registered Nurses

3215 Medical Radiation Technologists

3222 Dental Hygienists &
Dental Therapists

3233 Licensed Practical
Nurses

4151 Psychologists

4152 Social Workers

6241 Chefs

6242 Cooks

7215 Contractors and Supervisors, Carpentry Trades

7216 Contractors and Supervisors, Mechanic Trades

7241 Electricians (Except

 متاسفانه عملکرد.جانباز آبیاری شده بود
این افراد بدانجا رس��انده است که میراث
امام که همان جمهوریت و اسالمیت بود
.اکنون رنجور و ناتوان گشته است
بنده میگویم اگر زمان شاه یک شعبان بی
 اکنون این حاکمیت صدها شعبان،مخ بود
بی مخ تربیت کرده است و این افراد باید
بدانند که مهدی کروبی تا آخر ایس��تاده
است و آماده پرداخت هرگونه هزینه ای
در این راه اس��ت و تا گرفتن حق مردم از
.پا نخواهد نشت


.نمود
من بس��یار متاسفم بسیجی که در زمان
 سال در جبهه ها جنگید و از کشور۸ امام
 کارش به جایی رس��یده است،دفاع کرد
که در دانشگاه ها با دانشگاهایان برخورد
، در مس��اجد مردم را کتک بزنند،میکند
 در خیابان ها به،در رای گیریه��ا تقلب
 خرداد جلوگیری از۱۴  در،کش��تار مردم
 دفاتر و، حمله به خانه،سخنرانی نوه امام
مساجد مراجع و در بسیاری جاهای دیگر
اقداماتی که نام و یاد بسیج را لکه دار کرده
 بس��یجی که با خون هزاران شهید و.اند

On 26th June 2010, ending
months of rumours and speculations, the Canada Gazette
has published the proposed
changes regarding the Federal
Immigrant Investor Program.

- Increase the investment
amount from $400,000 CAD
to $800,000 CAD, and

- Increase the required Net
Worth amount from $800,000
CAD to $1,600,000 CAD.
As a result, Federal Investor
Applications Administrative is
at a pause right now.
After June 26, 2010 no more
Federal Immigrant Investor Program (Federal IIP)
applications will be accepted.
This temporary measure will
stay valid until the proposed
changes get implemented.
Timeframe for implementation
has not been established yet.
Priority Processing
Federal IIP applications
received after the changes are
enforced will be processed simultaneously with those applications received prior to June
26th 2010 at a ratio consistent
with operating requirements.
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Industrial & Power System)

7242 Industrial Electricians

7251 Plumbers

7265 Welders & Related Machine Operators

7312 Heavy-Duty Equipment
Mechanics

7371 Crane Operators

7372 Drillers & Blasters Surface Mining, Quarrying &
Construction

8222 Supervisors, Oil and Gas
Drilling and Service
For clients applying under one
of the 29 eligible occupations,
that a maximum of 20,000
Federal Skilled Worker applications will be considered
for processing each year.
Also, within the 20,000 cap,
a maximum of 1,000 Federal
Skilled Worker applications
per eligible occupation will
be considered for processing
each year. The first year began
on June 26, 2010 and will end
on June 30, 2011. Subsequent
years will be calculated from
July 1st to June 30th.
Citizenship & Immigration
Canada (CIC) has indicated
that it will stop processing

additional applications
once the cap is reached.

In this case, CIC will advise
the applicant in writing that
their application will not
continue and refund their
processing fee.
A lot of changes in Canadian Immigration, it’s getting
harder and harder to immigrate, but all in good reason,
Immigration is a great thing
for any country, it helps fill
up shortages of occupations,
it helps with the economy,
brings in diversity, but there
has to be a refrain, what will
happen if we have too many
Doctors or Civil Engineers for
example, when the country
has too many and the population is growing out of control,
people will start becoming
unemployed, our employment
rate will go up.
There is a downside to the
changes that have happened in
Canadian Immigration, but it
is all in good reason.
Enjoy Summer, Happy Canada
Day everyone, keep safe and
make sure laughter is in your
every day life.
________________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration
Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

کش��ی کنند شروع
به مخالف��ت نموده
و گفتم که دانشگاه
مح��ل تحصی��ل و
علم و دانش اس��ت
و مح��ل ارگان های
 پس از.نظامی نیست
مخالفت من چند تن
دیگر نیز به مخالفت
پرداختند که در این
هنگام ریاست وقت
بسیج جلسه را ترک
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Finacial Management
How to improve your credit score!
Dariush Hozhabr
Zandi,
MBA, CSC, CGA
(candidate)

In the last issue we
looked at how to
decrease the balance on
your credit cards. This
week we will take a look
at how you can improve
you credit score. One thing
that I always tell my clients is
that in North America, unlike
Iran you can take advantage
of great financing options
in opening your first business or purchasing your new
house, this is one of the many
great advantages that if used
properly can go a long way
in helping you succeed. The
most important element that
will allow you to have access
to capital is your credit score.
Here are some tips on how to
improve your credit score.

Payment History Tips

•

always
high then you will see a
negative impact on your credit
score. A high outstanding
balance means that you have
borrowed more then you could
pay back!

•

Pay off debt rather than
moving it around.
The most effective way to
improve your credit score in
this area is by paying down
your revolving credit. In fact,
owing the same amount but
having fewer open accounts
may lower your score.

•

Pay your bills on time.
Delinquent payments and
collections can have a major
negative impact on your credit
score. A single late payment
can decrease your credit score
by up to 20 points!

Don't close unused credit
cards as a short-term strategy
to raise your score. Having
less credit available to you has
a negative consequence on
your credit score.

current.
The longer you pay your bills
on time, the better your credit
score.

available credit.
This approach could backfire
and actually lower your credit
score. This is because every
time a company pulls your
credit report your score will
decrease.

• Don't open a number of
If you have missed paynew credit cards that you don't
•
ments, get current and stay
need, just to increase your
•

Be aware that paying off
a collection account will not
remove it from your credit
report.
It will stay on your report
for seven years. A collection
report on your credit score is
one of the worst things that
can happen (after bankruptcy).
Avoid having a collection
record on your credit report
by settling your debts before
if goes to collection. Most
companies send accounts to
collections only after it has
been late for over 6 months.

•

If you are having trouble
making ends meet, contact
your creditors or see a legitimate credit counsellor.
This won't improve your credit
score immediately, but if you
can begin to manage your
credit and pay on time, your
score will get better over time.

Amounts Owed Tips

• Keep balances low on
credit cards and other “revolv-

ing credit”.
If your balance on your
revolving credit facilities is

Length of Credit
History Tips

•

If you have been managing
credit for a short time, don't
open a lot of new accounts too
rapidly.
New accounts will lower your
average account age, which
will have a larger effect on
your score if you don't have a
lot of other credit information.
Also, rapid account build-up
can look risky if you are a new
credit user.

New Credit Tips

•

Do your rate shopping
for a given loan within a
focused period of time.
Credit reporting agencies
distinguish between a search
for a single loan and a search
for many new credit lines, in
part by the length of time over
which inquiries occur. So if
you are looking for a mortgage rate, do it in a specific
time period instead of doing it
over a long term period.

•

Re-establish your credit
history if you have had problems.
Opening new accounts responsibly and paying them off
on time will raise your credit
score in the long term.

•

Note that it's OK to
request and check your own
credit report.
This won't affect your score,
as long as you order your
credit report directly from
the credit reporting agency or
through an organization authorized to provide credit reports
to consumers.

Types of Credit
Use Tips

•

Apply for and open
new credit accounts only as
needed.
Don't open accounts just to
have a better credit mix - it
probably won't raise your
credit score.

•

Have credit cards - but
manage them responsibly.
In general, having credit
cards and instalment loans
(and paying timely payments)
will raise your credit score.
Someone with no credit
cards, for example, tends to
be higher risk than someone
who has managed credit cards
responsibly.

•

Note that closing an account doesn't make it go away.
A closed account will still
show up on your credit report,
and may be considered by the
score.
These tips can help you in improving your score, however it
should be noted that improving your credit score takes
time! So be patient and your
patients will be paid off with a
higher credit score!

________________
Dariush Hozhabr Zandi,
MBA, CSC, CGA (Candidate)
Investment and Business Consultant,
Darius.Zandi@zandconsulting.com

!اینحا کمیتصدهاشعبانبیمختربیتکردهاست

.من روبرو گردید
ح��دوداً چند ماه بعد و در زمان ریاس��ت
من در مجلس س��وم در یکی از جلسات
شورای انقالب فرهنگی که در نبود ریاست
جمهور ریاس��ت جلسه با
من بود درخواست هایی
توس��ط همین ش��خص
درباره حضور تش��کیالت
بس��یج در دانش��گاه ها و
برخی درخواس��ت های
 بنده.دیگر مطرح گردید
هنگامی که دیدم کسی
ب��ا ای��ن ط��رح مخالفت
نمی کن��د از آنجایی که
م��ن همیش��ه بصیرت
داش��ته و دارم فهمی��دم
که ب��رای چه اس��ت که
اینها می خواستند لشکر

جناب آقای دکتر عارف به دلیل از دست
دادن پ��در گرامیش��ان و اینک��ه بنده در
 لذا،مراسمات قبلی نتوانستم حضور یابم
امروز جهت ابراز همدردی با ایش��ان در
.مراسم شرکت کردم
و ام��ا موض��وع حمله ه��ا و توهین های
س��ریالی گروه��ی جیره خ��وار و حقوق
بگیر که گاها لباس مقدس بس��یج را به
، یکس��ال پس از رحلت امام.تن میکنند
فرمانده بسیج وقت پیش من آمد و گفت
که قصد داریم تشکیالت و گردانهایی را
 من ضمن.در شهرهای کشور ایجاد کنیم
 علت تشکیل چنین تشکیالتی، مخالفت
را جویا ش��دم که وی هدف از تش��کیل
گردانهای بس��یج را مقابله با شورش��ها و
تظاهرات های مردمی اعالم نمود و گفت
که با نیروی بسیج میتوانیم این تظاهرات
 که مجددا با مخالفت.ها را سرکوب کنیم

 بع��د از ظهر ام��روز مهدی:س��حام نیوز
کروبی جهت شرکت در مراسم ختم پدر
معاون اول دولت-دکتر محمد رضا عارف
 در مس��جد دانشگاه صنعتی-اصالحات
 به گزارش خبرنگار.ش��ریف حاضر ش��د
 مهدی کروبی در بدو ورود،س��حام نیوز
با عربده کش��ی تع��دادی اراذل و اوباش
 متاسفانه این افراد با.بس��یجی روبرو شد
الفاظ رکیک و س��ردادن شعارهایی قصد
برهم زدن مراس��م ختم را داشتند که در
ای��ن هنگام مه��دی کروبی جهت حفظ
 اقدام به خروج،شان مسجد و مراسم عزا
.از محل برگزاری مراسم نمودند
،در پی این رخداد و اقدامات مشابه قبلی
خبرنگار س��حام نیوز در س��والی علت و
اساس این وقایع را از مهدی کروبی جویا
:شد که ایشان در پاسخ چنین گفتند
ابتدا تس��لیت میگویم به دوست گرامی
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از خودمان :با غرور و افتخار...

براوو
یامسنی!

مهاجرت ایرانی در آس��تانه قطب
کانادا ب��ه درازا می کش��د ،هر چه
ما خمیده و خاکس��تری میشویم،
نوجوانان ،جوانان و نسل های برآمده
از نس��ل ما ،در ابعادی گس��ترده و
درخور ،بر کش��یده می شوند و در
الیه های گوناگون جامعه نو رشد می
کنند ،م��ی بالند و همچون
گل سرخی از عشق و غرور
بر س��ینه مادران و پدران،
سبب ساز غرور و مباهات
می شوند.
اینجا آغ��از تابس��تان ،با
فارغ التحصیلی و «پرام»
نوجوانان ما از دبیرس��تان
همراه اس��ت .ژوئن امسال
نیز در گوش��ه و کنار شهر
شاهد جشن های کوچک
و بزرگ پای��ان تحصیلی
بودی��م؛ دخت��ران زیبا و
ش��یک و خوش��پوش در
لیموزی��ن های کش��یده
و پ��رزرق و ب��رق (و یا در
اتومبی��ل و حی��اط ه��ای
کوچک ،اما مملو از عش��ق و امید)
با دسته گل های خوش رنگ ،کنار
پسران تیپ زده با موهای ژلین(!)...
شاد و پرقیل و قال خبر از گذشتن
از یک مرحله و ورود به مرحله دیگر
زندگی می دهند...
این تابس��تان در میان بس��یار فارغ

یامسین وفی

التحصیالن جوان ایرانی در مونتریال
یک نام ،تنها به عنوان نمونه و نمادی
غرورآفرین از موفقیت های نفسگیر
و پی در پی نسل جوان ما در ذهن
بسیار ماند.
ای��ن هفت��ه در خیل پرش��مار این
عزی��زان غرورآفرین با یامسین وفی
آشنا شدیم.
یاسمین  17ساله است ،به تازگی از

دبیرستان سنت مارسولین مونتریال
فارغ التحصیل شده است.
نمرات کارنامه سال آخر او بیشتر به
اشتباه تایپی می ماند! همه دربست،
در همه رش��ته ها ،چندین و چند
نمره باالی میانگی��ن کالس؛ اکثرا،
نزدیک به !100
اما آنچ��ه در کارنامه ای��ن نوجوان
ریزه نقش زیبا ،بیشتر از کارنامه اش
ش��گفت انگیز و غرورآفرین است،
ل��وح قدردانی اس��ت ک��ه از دفتر
میکائی��ل ژانGovenor General ،
کانادا (دفتر مدیر کل کانادا) دریافت
داشته است.
یاسمین مدال برنز برترین
فارغ التحصیل دبیرستان
های سراس��ر کان��ادا را از
دس��ت خان��م ژان ربوده
است.
م��ا و جامع��ه م��ا ،ای��ن
پیروزی ه��ا را ق��در م��ی
دانیم؛
این دست پیروزی ها به ما
نش��ان می دهد زمانی که
ش��رایط به تساوی و درها
باز باشند ،جوانان ما ،بویژه
دختران ما ،بس��یار موفق
ترند....
یاسمین س��خت کوش و
زیبا ،ن��ه تنها مایه مباهات
پ��در و مادر اس��ت ،که مای��ه غرور
جامعه ایرانیان مونتریال و سراس��ر
جهان است.
ب��رای او و پ��در و م��ادرش آرزوی
بهروزی و موفقیت روزافزون داریم.

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

SOLD

St-Sauveur: Beautiful cozy chalet, view
of lake, 3 bdrms, 1+1 bath, private access to
lake Breton, large family room with wood
fireplace, very large terrace w/beautiful view,
few minutes from the St-Sauveur village.

براوو یامسین وفی!

Nun’s Island: $828,000. Val de l'Anse
Magnificent waterfront penthouse, 2 bdrms
& + very large mezzanine. 2 terraces
spectacular view on the river
& city, skylight. 2garages, pool, a/c.

bdrm det. split-level. Totally renovated
in 2006, design eat-in kitchen, corner lot,
a/c, 2 renovated bathrooms.

Tropique Nord: $959,000. Pierre Dupuy,

Town of Mount Royal: $899,000. 5
bdrm split-level, 3+1 baths, 2 fireplaces,
garage, a/c, cathedral ceiling.

Westmount adj.: $1,825,000.
Beautiful 'English' brick detached
cottage. 3storey home with a very
luminous basement, 5 bdrms, 3+2 baths,
a/c, 2 fireplaces, garage.

Outremont: $1 650,000. This 3 storey’s
home features a fabulous view on Outremont park & on Mount Royal. 5 bdrms,
4+1 baths, 1 garages, a/c, fireplace.

3 bdrms, 2+1 baths, garage, a/c, fireplace,
indoor & outdoor pool, spectacular view.

استفاده از آب یخ زده بطریهای یکبار مصرف سرطانزاست
ایران :رئیس اداره بهبود تغذیه جامعه
وزارت بهداشت گفت :مصرف آبهای
یخ زده بس��ته بن��دی در بطریهای
"پت" باعث انتقال مواد ش��یمیایی
سرطانزا می شود.
دکتر پریسا ترابی در گفتگو با مهر
اظهار داشت :بعضی از مراجع علمی
اعالم ک��رده اند اس��تفاده از آبهای
آشامیدنی بس��ته بندی در بطریها
فقط برای مصرف یکبار است و از یخ
زدگی آنها باید جلوگیری کرد.
چن��دی پیش نی��ز دکتر حس��ن
امامی رضوی ،معاون وزیر بهداشت
گفته ب��ود "آب معدنی هایی که در
فروش��گاههای عرضه موادغذایی و

آشامیدنی در معرض حرارت
و در زیر آفتاب داغ نگهداری
ش��ود مش��کل مص��رف
دارن��د و م��ردم توجه
داش��ته باش��ند از این
آب معدنیها استفاده
نکنند.
ترابی با بیان اینکه یخ
زدگی آب در بطریهای
یکبار مصرف باعث می
شود که مواد شیمیایی
در جدار بطری همراه
با آب ب��ه درون بدن
منتق��ل ش��ود ک��ه
ای��ن م��واد خاصیت

Cote des Neiges: Place Decelles. $149,000.
Big 3 ½ corner unit, 3rd floor, near hospitals
and University of Montreal and HEC

سرطانزایی دارد.
رئی��س اداره بهب��ود تغذیه جامعه
وزارت بهداشت تاکید کرد :بطریهایی
که در کشور ما تولید می شوند
برای آبهای بسته بندی خاصیت
یک بار مصرف دارند و نباید آنها
را فریز کرد.
به گفت��ه وی ،اگ��ر آب معدنی
های بسته بندی شده در معرض
حرارت نباش��د مص��رف آنها تا
یکس��ال هم مشکلی ندارد ولی
اگر در وضعیتی نگهداری شوند
که تحت تاثیر مستقیم حرارت
باش��ند حتی قبل از  6ماه هم
غیرقابل استفاده میشوند.

Cote St-Luc: $599,000. Gorgeous 3

مریم خالقی

Cell: (514) 983-5415
_________________________
Maryam Khaleghi
ProFusion Realty RF
Agence Immobilière

1361 Greene Avenue

Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
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2) 398, boul. Curé-Labelle, Laval

Aliko Financiers Services

Tel.: (514) 871-1119
Tel.: (514) 917-9988
Fax: (514) 871-0001

نبش رنه له وک (چایناتاون)

ارزیابی رایگان

Parvaneh ZANDI
Ramier Realty

پروانه زندی

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

Cell.: (514) 909-4765

Tel.: 514-683-8686

در خدمت هموطنان سراسر کانادا
_______________

مونتریال ،تورونتو ،ونکوور
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

7روز
هفته

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

www.circumcisionmontreal.com

>> پارک انگرینیون >> یکشنبه  18جوالی
با 18سال سابقه درخشان

>>

تهیه وام مسکن

دکتر ریموند رضایی

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

پیک نیک تابستانی
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

Email: Paivand@videotron.ca

در کوتاه ترین زمان

Tel.: (450) 676-9550

جـلدهای 5 ، 4 ، 3،2 ،1

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

 ارسال ارز به ایران و هر نقطه دنیا

)1) 2550 Lapiniere (Brossard

پروفسورپرویزقدیریان

Tel.: 514-996-9692

ارسالارز

LAVAL
گشایش
شعبه2

فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

>>

)(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

کیفیت عالی و قیمت مناسب

 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...

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

پارستورز

ص23 :

&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

مناینده هما
در آمریکای شمالی

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

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

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

غوره تازه
عالیرسید
و

>> 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)

صولایران
گاهحم
دوغپ جآبلیموی
حرا

یک و یک

خربزه مشهد رسید

کلیه اقالم و لوازم پیک نیک

www.akhavanfood.com

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

برجن مرغوب .99
رویــال
 10پوندی

9

