مالی

_________________
سال  ،16شماره 962
 24تیر 1389

_______

شــریف

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

962
_____

St-Laurent, QC H4N 1C8

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

Cote vertu, Bus 121 E

تبدیل 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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انفجارهای زاهدان تا کنون  ۲۰کشته و ۱۰۰جمروح داشته است
بر اثر دو انفجار مهيب در ش�هر
زاه�دان ،مرک�ز سيس�تان و
بلوچستان بيش از  ۲۰نفرکشته
و نزدي�ک به يکص�د نفر زخمی
شدند .فريبرز راش�دی ،رييس
مرک�ز اورژان�س سيس�تان و
بلوچستان ضمن اعالم اين خبر
به خبرگزاری ايرنا ،گفته اس�ت:
مراکز درمانی سطح شهر زاهدان
به حال�ت آماده باش درآمدهاند و
کار درمان مجروحان به س�رعت
درحال انجام است >> .ص3 :

اتوبوس دست
دوم ،برجن آلوده،
لباسمستعمل:

شبهای
پرشورو
شرجیشهر

دستاوردهاى ملموس
مبارزه جمهوری
اسالمی با استكبار!
>>ص22 :

بهـائی بودن در مجهـوری
>> ص12 :
اسالمی جرم است!

ادامه اعتصاب بازار در تهران و تبریز
«سیاه جامه گان»
پرچم آتش می زنند!

کبک/کانادا:

امیرسام:
امالک21 >>...

حسین باقرزاده

>> 5:

دکترانصاری

ع.ا .شادپور

>> 9:

در کشکول

پیر...

پزشکی26 >> ...

>> 28

صرافی  5ستاره

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

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

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

Cell.: (514) 816-4080

 با  ۱۰سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها

خدمات ارزی

جنب دانشگاه کنکوردیا :Guy

514-844-4492

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

6600 Trans-Canada, Suite 750
Pointe-claire, Qc, H9R 4S2

1155 Rene Levesque w. #2500

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

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

Mobile: 514.567.3169

صرافیخضر
انتقـال ارز

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

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

!FLYANY TIME,ANY WHERE

سالنآرایشفریبا

نینوسگیورگیزنیا

 کوتاه کردن مو
 رنگ
 بند و ابرو
 فر
 هایالیت

's cut

 man
en cut , highlight
 wom
perm
r,
lo
o
c

air cut & eyebrow
h
s
 kid
g face
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n
a
 cle

Unisex

____________________

3363 Cavendish

(514)487-0800

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

 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.

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک

 ص3 :

مونتریال ،تورنتو ،ونکوور

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

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

«محله اسرائیل به ایران به جنگ
طوالنی میاجنامد!»

درخدمت هموطنان سراسرکانادا

Agent Immobilier Affilie

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

از قانون اساسی تا اعالمیه جهانی
حقوق بشر >> ص5 :

با 18سال سابقه درخشان

Ninous Givargiznia, BSc.

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

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

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

در مونتریال و South shore

Cell: (514)827-6364

Head Office
Montreal:

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

مشاور امالک و مستغالت

فیروز همتیان

گروه��ی از مردان و زن��ان تظاهرکننده در
اعتراض به خشونت های اعمال شده توسط
پلیس تورنتو و بازداش��ت صدها تن از مخالفان
برگ��زاری اجالس  G20در کانادا ،روز یکش��نبه
4جوالی در ونکوور پرچم کانادا را آتش زدند.
برخ��ی از تظاهرکننـــدگان که متعل��ق به گروه
 Black Blocب��وده و لب��اس و نق��اب
مش��کی پوش��یده بودند ،همچنین با
همقطاران دربند خ��ود در تورنتو ابراز
همدردی کردند.
گ��روه  Black Blocک��ه مقام های
دولتی از آنان به عنوان آنارشیست و
آشوب طلب یاد می کنند در جریان
تظاه��رات مذکور پرچ��م کانادا را
آتش زدند.
اعض��ای آن گ��روه ،مس��ئولیت
بسیاری از خرابکاری ها و آسیب رسانی به
اموال عمومی را در هنگام برگزاری المپیک
زمستانی ونکوور برعهده داشتند.

ایران :گرمای شدید و بی سابقه هوا ادارات دولتی را در
روزهای 20و  21تیر در  19استان تعطیل کرد.

7روز هفته

www.amirsam.ca

2
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2007 MercedesBenz B-Class
AMG
price 20500

2007 Mercedes-Benz
B200 Turbo
starting price from
17500

2007 Mercedes-Benz
B-Class B200
18000

2007 Mercedes-Benz
B-Class B200
18000

2007 Mercedes-Benz
GL450 , 9 passenger
from 39900

2006 Mercedes-Benz
C55 AMG
29150

2007 Mercedes-Benz
ML350
$39,500

NEW
2010 Mercedes-Benz
B-Class B200
Hatchback
$ 36160

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

1389  تیر24  962  شماره 16 سال

www.paivand.ca

رضا زرین

New and
Pre-owned
cars

Reza Zarin

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

7800 boul Décarie
Montréal, QC H4P 2H4

NEW
2010 Mercedes-Benz
C-Class C250
$45810

Tel.: (514) 735-3581

rzarin@silverstar.qc.ca

www.silverstar.ca

%
0

وام بـا
نرخ بهره

Financing
for certain cars only

در خدمت هموطنان گرامی

2

3

www.paivand.ca
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ایران در مصاف جهان...
وقوع انفجارهای
مرگبار در شهر
زاهدان ایران

گزارش ها از ایران حاکی از وقوع دو
انفجار در مسجد جامع شهر زاهدان
استان سیستان و بلوچستان است.
خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا)
به نق��ل از مقام های بیمارس��تانی
گ��زارش م��ی دهد ک��ه این حمله
حداقل  ۲۰کشته و  ۱۰۰زخمی بر
جای گذاشته است.
به گزارش این خبرگزاری ،پاکسازی
محل و انتقال و درمان مجروحان در
مراکز درمانی و بیمارستانها ادامه
دارد.
گروه جندالله با انتشار بیانیه ای در
وبالگ خود مسوولیت این حمله را
برعهده گرفته است.
ایران عبدالمالک ریگی ،رهبر سابق
گروه جندالله که به "محاربه و افساد
فی االرض" متهم شده بود را بامداد
یکشنبه  ۳۰خرداد اعدام کرد.
حسینعلیشهریاری،نمایندهزاهدان

½
½
½
½
½
½
½
½
½

ایران جندالله را گروهی تروریستی
می داند اما این گروه می گوید که از
حقوق مردم بلوچ دفاع می کند.
علی عبدالهی ،معاون امنیتی وزارت
کشور ،نیز به خبرگزاری فارس گفت
که انفجار اول انتحاری بود و پشت
محل بازرسی رخ داد.
به گفت��ه این مقام امنیتی ،تعدادی
از نیروهای سپاه پاسداران در انفجار
نخست کشته شدند.
بر اس��اس گ��زارش ه��ا ،نیروهای
امدادگر و امنیت��ی به محل حادثه
شتافته اند.
خبرگزاری ایرنا گزارش می دهد که
انفجار اول حدود ساعت نه شب در
محل در ورودی مسجد و انفجار دوم
به فاصله چند دقیقه مقابل مسجد
رخ داد.
ایرنا گزارش می دهد ،این انفجارها
هم زمان با برپایی مراس��م "جشن
می�لاد ثارالله و دع��ای کمیل" در
زادروز امام سوم شیعیان و برادرش
ابوالفضل عباس رخ داد.
گروه جندالله در بیانیه روز پنجشنبه
اش ب��ر ادامه مب��ارزات خود تاکید
کرد.

در مجلس ایران به خبرگزاری فارس
گفته است که این انفجارها انتحاری
بود.
خبرگ��زای فارس به نق��ل از او می
نویس��د" :در انفجار اول سه یا چهار
نفر ش��هید میشوند چرا که انفجار
اول در جلوی درب ورودی مس��جد
رخ میده��د اما چند دقیقه بعد که
مردم برای کمکرس��انی میآیند و
در آن ش��لوغی فرد دومی میآید و
با عملیات انتح��اری انفجار دوم رخ
میدهد".
محمد مرزیه ،دادس��تان زاهدان در
مصاحبه با خبرگزاری دانش��جویان
(ایسنا) گفته است "هنوز انتحاری و
عادی بودن این دو انفجار مشخص
نشده و اینکه یک عملیات انتحاری
و دیگری عادی باشد درحال بررسی
است".
ام��ا جندالل��ه اعالم ک��رد دو عضو
"نوجوان" این گروه بنام های محمد
ریگی و مجاهد عبدالباسط ریگی این
عملیات انتحاری را در جمع ماموران
سپاه که در حسینیه زاهدان مشغول
برگزاری همایش روز پاسدار بودند
انجام دادند.

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی

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

بیپی:نشتنفت
درخلیجمکزیک
متوقفشد
شرکت نفتی بی پی می گوید
که موقت��ا جریان آزادانه نفت
از چاهی سرگشوده به خلیج
مکزیک را متوقف کرده است.
ای��ن اولین ب��ار از زمان وقوع
انفجار در سکوی نفتی "دیپ
واتر هورایزن" در روز  20آوریل
است که جریان نفت متوقف
می ش��ود .چاه ه��م اکنون با
یک سرپوش مهر و موم شده
است که بخش��ی از آزمایشی
برای محک زدن مقاومت آن
در برابر فش��ار نفت است .این
آزمایش برای  48ساعت ادامه
خواهد یافت.
آزمایش فعلی برای محک زدن
فش��ار چاه ضروری است .اگر
فش��ار وارده به کالهک نصب
شده پایین باشد ،می تواند به
آن معنی باشد که نفت درحال
نشت کردن از نقطه ای پایین
تر از چاه است.
تاد الن فرمانده آمریکایی که
هدایت واکنش ها به نش��ت

نف��ت را به عه��ده دارد گفت
حتی اگر این اقدام تازه موفق
باش��د ،چاه دوباره باز خواهد
شد و جمع آوری نفت توسط
کشتی های حاضر در منطقه
از سر گرفته خواهد شد تا یک
تست لرزه شناسی انجام شود.
او گف��ت" :بع��د م��ی توانیم
برگردیم و سیس��تم را دوباره
تحت فشار قرار دهیم .زمانی
که قانع ش��دیم ،مس��لما می
توانیم بستن دائمی چاه را مد
نظر ق��رار دهیم و حتما آن را
دنبال خواهیم کرد".
ام��ا او تاکید ک��رد که گزینه
بس��تن دائمی چ��اه  -یعنی
بس��تن همه شیرها و متوقف
کردن جریان  -یکی از "فواید
جانبی" نص��ب کالهک تازه
است.
او گفت که اولویت همواره این
بوده است که میزان نفتی که
جمع آوری و به س��طح پمپ
می شود افزایش یابد.
به هرحال ت��ا زمانی که یک
چاه فرعی کاهش فشار حفر و
راه اندازی نشده است تا دهانه
چاه اصلی با گل و سیمان مهر
و موم ش��ود ،همه راه حل ها
موقتی خواهد بود.

جلسات مشارکت

مسیحیانفارسیزبان
در مونتریال

برای شرکت در این جلسات لطفا با
شمارههای
514-261-6886
514-806-8065
تماسبگیرید.


مژده مژده

برنامه تلویزیونی
«مژده آمسانی»

هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
از کانال تصویر ایران پخش می شود
___________________
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
(متا)28-11 ،

نشانیکلیسا:

Grace Ministry
1345 Rue Lapointe
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
Mtro: Cote Vertu

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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ایران...
گرمای بی سابقه:

تعطیلی نوزده
استان ایران

ادارات دولتی در روزهای یکشنبه و
دوشنبه (بیستم و بیست و یکم تیر)
در برخی استان ها تعطیل شد.
دول��ت ایران علت این امر را گرمای
شدید و بی سابقه هوا و صرفه جویی
در مصرف انرژی اعالم کرد.
بنابر اطالعیه دول��ت ،ادارات دولتی
در اس��تان های خوزستان ،بوشهر،
ایالم ،فارس ،هرمزگان ،سیستان و
بلوچس��تان ،کرمان ،یزد ،اصفهان،
قم ،تهران ،خراسان رضوی ،خراسان
جنوبی ،کرمانشاه ،سمنان ،لرستان،
مرکزی ،کهگیلوی��ه و بویر احمد و
قزوین تعطیل شدند.
وزارت نیرو در روزهای اخیر نسبت
ب��ه افزایش مصرف برق ابراز نگرانی
کرده و از مردم خواس��ته بود که در
مصرف برق صرف��ه جویی کنند و
گرنه ممکن است با خاموشی روبه
رو شوند.
س��تاد مدیریت بحران استان تهران
اعالم کرده ک��ه هدف از تعطیلی دو
روزه در استان تهران "کاهش مصرف
انرژی" بوده است.
محمدرضا محمودی مدیر کل ستاد
بحران اس��تان تهران ب��ه خبرگزاری
دانش��جویان ایران گفته که به دلیل
افزایشمصرفبرق،خساراتیبهشبکه
و سیستم های برق رسانی وارد شده و
برای همین اداره برق استان تهران در
ساعت های پیک مصرف ،مجبور شده
برق برخی مناطق را قطع کند.
به گفته آق��ای محم��ودی ،افزایش
مصرف برق "خساراتی را به نیروگاهها
وارد کرده است".
روز شنبه (نوزدهم تیر) ،نیز در ایران
بهمناسبتعیدمبعثحضرتمحمد
تعطیلبود.

در همین حال پرویز رضازاده ،مدیر
کل پیش بین��ی آب و هوای ایران،
به خبرگزاری ایلنا گفته اس��ت که
سازمان هواشناس��ی توصیه ای در
زمینه تعطیل اعالم کردن روزهای
یکش��نبه و دوشنبه نداشته است و
دول��ت در این مورد ،تصمیم گیری
کرده است.
وی گفت" :من حدس میزنم تداوم
گرم��ا در یک هفته گذش��ته باعث
شده است كه برق مصرفی افزایش
پیدا كند و كنترل مصرف برق بدون
قطعی مشكل ش��ود ،زیرا جمعیت
تهران باال اس��ت و گرمای هوا تاثیر
فراوانی روی مصرف برق دارد".
در روزهای اخی��ر وزارت نیرو بارها
از مردم خواس��ته ب��رای این که با
خاموشی مواجه نشوند ،در ساعات
اوج مصرف برق از وسایل پر مصرف
استفادهنکنند.
وزارت نیرو همچنین هش��دار داده
اس��ت که مش��ترکان پرمصرف را
جریمه خواهد کرد.
ایران در سالهای گذشته چند بار در
تابس��تان یک دوره خاموشی دوره
ای را پش��ت سر گذاشته است ولی
تعطیلی بخش عمده ای از کش��ور
برای دو روز حاکی از وضعیت دشوار
تولید برق در ایران است.
گزارشهای رسمی نشان می دهد که
در روزهای اخیر نیروگاهها با ظرفیت
بیشتر از  41هزار مگاوات تولید برق
تولید کرده اند اما این نگرانی وجود
داشت که به دلیل شرایط هوا ،یکباره
تعدادی از نیروگاهه��ا از مدا خارج
شوند.
وزارت نی��رو ب��رای جلوگی��ری از
خاموشی های گسترده در روزهای
اخیر برق تعدادی از کارخانجات را
قطع کرده بود اما به نظر می رس��د
که حتی ب��ا این کار نیز وزارت نیرو
ق��ادر به تامین برق مناطق مختلف
نبوده است.

www.paivand.ca

مش��کل اصلی ای��ن اس��ت که در
سالهای گذشته تولید برق افزایش
چندانی نداش��ته در مقابل مصرف
زیاد ش��ده اس��ت و این مشکل در
روزهای تابستان بیشتر از زمان های
دیگر خود را نشان می دهد.
سازمان هواشناسی در روزهای اخیر
هیچگونه اطالعیه هش��دار آمیزی
در باره افزایش احتمالی دما منتشر
نکرده است در حالی که این سازمان
معموال در صورت پیش بینی پدیده
های هواشناس��ی از چند روز پیش
اطالعیه صادر می کند.
به گفته آقای رضا زاده ،گرمای هوا
در بخش های نیمه ش��مالی ایران
قابل توجه است و نیمه جنوبی از این
نظر ،شرایط معمولی دارد و دمای آن
باالتر از میانگین نیست.
وی همچنین گف��ت" :دمای هوای
تهران تا چن��د روز آینده حدود 41
درجه پیشبینی میش��ود كه این
دمای هوا در این موقع سال فراوان
دیده میشود".
س��ازمان هواشناسی تاکید دارد که
شرایط موجود نسبت به مدت مشابه
سال قبل تفاوت چندانی ندارد و در
صورت تغییر در الگوی تابستانی هوا
این س��ازمان گزارش آن را منتشر
خواهد کرد.

انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی
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________________
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

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

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

آیت الله علی خامنه ای،
رهبر ایران ،احمد جنتی و
دو تن از فقهای دیگر عضو
شورای نگهبان را که دوره
عضویتشان در این شورا
به پایان رسیده بود ،برای
یک دوره شش ساله دیگر
ابقا کرد.
بر اساس حکمی که روز
 ۱۵ژوئیهاز س��وی رهبر
ای��ران صادر ش��د ،احمد
جنت��ی ،دبی��ر ش��ورای
نگهبان ،غالمرضا رضوانی
و محم��د رضا مدرس��ی
ی��زدی ،ب��رای ی��ک دوره دیگر به
عضویت این شورا منصوب شدند.
ش�ورای نگهبان قانون اساسی
دوازده عض�و دارد ک�ه ش�ش
عضو فقیه آن توسط رهبر ایران
منصوب می ش�وند و شش عضو
حقوق��دان آن ،از س��وی رئیس قوه
قضاییه که خ�ود منصوب رهبر
اس�ت به مجلس ش��ورای اسالمی
معرفی و با رأی نمایندگان مجلس
انتخاب می شوند.

HARINDER SINGH

ابقای احم��د جنتی۸۴ ،
س��اله ،ک��ه از روحانیون
تندروی ایران است و تغییر
نک��ردن ترکی��ب فقهای
شورای نگهبان ،می تواند
نشانه رضایت رهبر ایران از
عملکرد این شورا باشد.
از س��وی دیگر ،این حکم
م��ی تواند امی��دی را که
برخی منتق��دان عملکرد
این نه��اد و اطالح طلبان
برای هر نوع تغییر در نحوه
برگزاری انتخابات در ایران
داشته اند ،از بین ببرد.
آقای جنتی ک��ه امام جمعه موقت
تهران نیز هست ،همواره از تریبون
نماز جمعه خواه��ان برخورد تند با
مخالفان شده است.
او حت��ی در خطبه های نماز جمعه
ته��ران از اع��دام دو نفر از متهمانی
ک��ه در دادگاه های بعد از انتخابات
محاکمه ش��ده بودند ،دف��اع کرد و
خواس��تار ادامه برخورد قاطعانه قوه
قضائیه شد.

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

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

962

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

514-996-9692
-------------------
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

Vancouver:

Voyages Lexus

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

چای قهوه

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

Tel.:

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

■ توضیح مهم:

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

•



(514) 849-7711

Ext.: 243

•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا
مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده
________________________________

1455 PEEL, local 148,

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت

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

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

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

_________
برایمابنویسیداما...
کوتاه ،زیباتر است

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

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, South Shore, Laval,
West Island, & all Surrounding
suburbs...

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
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از قانون اساسی تا اعالمیه
جهانی حقوق بشر

ایران:درراهآزادی...
 13ژوئیه 2010

hbzadeh@btinternet.com

سروده ی تازه
هادی خرسندی

حسین باقرزاده

جنبش سبز از دو نقیصه مرتبط به
هم رنج میبرد.
یکی ،فقدان یک رهبری منسجم و جامع
االطراف بوده که بتواند اعتماد و حمایت
اکثریت قاطع فعاالن جنبش سبز را جلب
کند ،و
دیگری ابهام در آرمانهای جنبش سبز که
از جامعیت الزم برای تأمین خواستهای
مش��ترک نیروهای فع��ال آن برخوردار
باشد.
س��خنان و اظهارات رهب��ران «به واقع»
(«دوفاکتو»)ی جنبش در گذش��ته غالبا
مبهم ،چندپهل��و ،متناقض ،بحثانگیز و
تفسیرپذیر بوده است.
اکن��ون و در رون��د تکامل جنبش س��بز
دیده میش��ود که این رهبران با صراحت
بیشتری به تبیین نظرات خود میپردازند
و ابهامات موجود را به کنار میزنند.
اظهارات اخیر این افراد همچنین مخرج
مشترک طیف وسیعتری از نیروهای فعال
در جنبش سبز را در بر میگیرد و از این
رو به مقبولیت بیشتر این رهبران و احراز
مقام رهبری «به حق» («دو ژور») آنان در
جنبش سبز کمک خواهد کرد.

رفتارسبز

هرکسی از ظن خود شد یار سبز
گونهگونه گل دهد گلزار سبز
زرد شد روی مقامات رژیم
تا رسید از هر طرف اخبار سبز
جنگل سبز است و چشمانداز خوش
شاخههای سبز و برگ و بار سبز
گاهگاهی در میان برگها
هست پنهان تیغ سبز و خار سبز
قدرت تشخیص خوشبختانه داشت
خلق سبز و ملت هشیار سبز
جنبش سبز است و در آن هرکسی
رهبر سبز است و پرچمدار سبز
نه کسی خاقان سبز است این میان
نه کسی شاه است در دربار سبز
الفرار از دست سبزاللهیان
الحذر از خط و خال مار سبز
با حضور عدهای فرصتطلب
مکـاره شد بازار سبز
ناگهان ّ
سبز شد شال رئیس جمهور هم
دزد باال آمد از دیوار سبز
مشت مردم بر دهانش خورده است
بر پک و پوزش ببین آثار سبز
هیچ غیر از سرنگونی رژیم
نیست خوش تر هموطن در کار سبز
یک رژیمی فارغ از ایدئولژی
نیک باشد حاصل رفتار سبز
حکم آخر ،اکثریت می دهد
دستکاری گر نشد آمار سبز
خوش که تمرین دمکراسی کنیم
تا بیاید در عمل گفتار سبز
با مجوز ،بیمجوز ،پر امید
راه خود را می رود رهوار سبز
مومن و المذهب و ملیگرا
جمله برخوردار از افکار سبز
سرزمینی با تمام رنگها
انتظار ماست زین پیکار سبز
شعر خود هادی به
هر رنگی نوشت
خود نمانده معطل
خودکار سبز

در بین این رهبران ،میرحس��ین موسوی
بیش از هر کس دیگری در هفتههای اخیر
به تدوین نظریات خود پرداخته و به این
ترتیب عمال رهبری به واقع جنبش سبز
را به دست گرفته است.
بیانی�ه  ۱۸او و طرحی ک��ه تحت عنوان
«منشور» جنبش سبز پیشنهاد کرده یکی
از بهترین اسنادی است که در ظرف یک
سال گذشته از طرف او منتشر شده و مورد

استقبال وسیعی قرار گرفته است .در این
سند ایشان به تکرار بر برابری شهروندان
در حقوق و امکانات «فارغ از ایدئولوژی،
_________________
همسر ایشان خانم رهنورد در روزهای
مذهب ،جنس��یت ،قومیت و موقعیت
جنبش سبز انتقال قدرت به صورت
اخیر اظهاراتی را بیان داشتهاند که تا
اجتماع��ی» تأکید کرده و «اس��تقرار و
مساملتآمیز را هدف قرار داده
حد زیادی منظور ایش��ان را مشخص
تضمین موازین حقوق بش��ر به عنوان
یکی از مهمترین دستاوردهای بشری است .برای این حتول ،چه سناریویی میکند .آق��ای موس��وی در دیدار با
جمعی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس
و حاص��ل خرد جمعی همه انس��انها»
میتوان تصور کرد؟ موسوی معتقد
میگوید که «ما احتیاج به متنی داریم
را «مورد تایید و تاکید جنبش س��بز» است باید از قانون اساسی جمهوری
شناخته است .در همین سند نیز ایشان اسالمی آغاز کرد و به اعالمیه جهانی که ما را ب�ه هم وصل کند» و از قانون
بر «احترام به اصولی چون برابری ،مدارا،
اساس��ی به عنوان این حلقه وصل یاد
حقوق بشر رسید!
گفتگو ،حل مس��المت آمیز مناقشات
میکند .خانم رهنورد نیز در گفتگو با
و صل��ح طلبی» تأکید ک��رده و معتقد
«روز آنالین» از قانون اساسی به عنوان
است که این امر «در پرتو ایجاد زمینه
س��ندی که «ما را از کورمال کورمال
های الزم برای فعالیت آزاد رسانه های
راه رفنت و آنارشیسم محفوظ میدارد»
دسترسی
مستقل ،جلوگیری از سانسور،
یادمیکند.
آزاد به اطالعات ،گسترش و تعمیق جامعه
و ه��ر دوی ایش��ان نیز بالفاصل��ه اضافه
مدنی ،احترام به حری��م خصوصی افراد،
میکنند که این قانون وحی منزل نیست
فعالیت آزادانه شبکه های اجتماعی غیر
و میتوان با اراده ملی آن را تغییر داد  -و
دولتی و اصالح قواعد و مقررات در جهت
به گفته خانم رهنورد «وقتی به موفقیت
حذف هرگونه تبعیض میان ش��هروندان
و پیروزی دست یافتیم می توان روی آن
امکان پذیر است».
بحث کرد و مورد بررس��ی و بازنگری قرار
داد».
در برابر این اظهارات ،نکتهای که ش��دیدا
و باز ه��ر دو نفر تأکی��د میکنند که به
به چشم میخورد ،تأکید آقای موسوی بر
دنب��ال اج��رای اصول مرب��وط به حقوق
قانون اساسی جمهوری اسالمی و اجرای
ملت در قانون اساس��ی هس��تند و آقای
«تمامی» یا «بدون تنازل» آن بوده است -
موسوی میافزاید که قانونی پذیرفته است
چیزی که ناقض بسیاری از تأکیدات دیگر
که «امکان��ات انتخاب��ات آزاد و رقابتی و
ایش��ان در همین بیانیه بشمار میرود ،و
غیرگزینشی را فراهم کند».
حتا اشاره به امکان تغییر قانون اساسی نیز
برای رفع این تناقض کافی به نظر نمیرسد.
از مجموع این س��خنان چنین بر میآید
بخ��ش بزرگی از فعاالن جنبش س��بز با
که تأکید آقای موسوی بر قانون اساسی به
قانون اساسی دقیقا به دلیل این که نافی
عنوان یک سند «مشترک» و «آغازین»
ارزشهای حقوق بشری مورد تأیید آقای
است.
موسوی است مخالفند .آقای موسوی بارها
البت��ه میتوان اس��تدالل کرد که س��ند
به تلویح و تصریح (و بر خالف گفته برخی چگونه این تناقض را توجیه میکند و یا با صریحتر ،قاطعتر و جهانش��مولی به نام
از سخنگویان خودبرگزیده جنبش سبز تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسالمی اعالمیه جهانی حقوق بشر وجود دارد که
در خارج کش��ور) به حضور این نیروها در چگونه انتظار دارد که مواضع اعالم شده ارزشهای مشترک جنبش سبز را در بر
جنبش سبز اذعان داشته در منش��ور پیشنهادی ایشان مورد تأیید میگیرد و میتوان از آن به عنوان نه فقط
و از حضور آنان استقبال همه نیروهای فعال در جنبش قرار گیرد و یک س��ند آغازین و بلکه سند مشترک
ک��رده اس��ت .در ای��ن مقبولیت عام پیدا کند.
همیشگی این جنبش یاد کرد.
صورت این س��ؤال پیش
{>> ادامه در صفحه}23 :
میآید که آقای موسوی در پاس��خ به این س��ؤال ،آقای موسوی و

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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www.paivand.ca

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)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

ارسالارز
 ارسال ارز به ایران
در کوتاه ترین زمان
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ایران :در اضطراب جنگ ...

نتیجه پژوهش :محله اسرائیل به
ایران به جنگ طوالنی میاجنامد

ی��ک گ��روه پژوهش��ی در بریتانیا
میگوید که احتمال حمله نظامی
اس��رائیل علی��ه تأسیس��ات اتمی
ایران افزایش یافته اس��ت اما چنین
حملهای می تواند برای منطقه بسیار
ویرانگر باشد.
گروه تحقیقاتی آکسفورد ،موسسه
پژوهشی مس��تقلی که مقر آن در
لندن است ،روز  ۱۵ژوئیه گزارشی را
با عنوان "حمله نظامی علیه ایران؛
اثرات و پیامدها" منتش��ر کرد که
در آن هش��دار داده ش��ده است که
چنین حمله ای به وقوع یک "جنگ
طوالنی" منجر خواهد شد.
در این گزارش که به قلم پروفس��ور
پل راجرز نوشته ش��ده ،آمده است
که اسرائیل اکنون به امکاناتی مانند
هواپیماه��ای دور پ��رواز تهاجمی
ساخت آمریکا و هواپیماهای مسلح
بدون سرنشین مجهز شده و توانایی
کامل حمله به ایران را دارد.
ب��ن زال ،مدی��ر گ��روه تحقیقات��ی
آکسفورد در این مورد به بی بی سی
فارس��ی گفت که دفاع ضد هوایی
ایران توان مقابله با حمله احتمالی
را نخواهد داشت ،اما ایران قطعا در
صدد انتقام گیری بر خواهد آمد.
به گفته آقای زال ،ایران در پی حمله
احتمالی اس��رائیل ،از معاهده منع
گسترش س�لاح های اتمی خارج
خواهد شد ،به حمایت خود از گروه
های پیکارجویی که در منطقه علیه
اسرائیل ،آمریکا و متحدان غربی آنها
می جنگند خواهد افزود و با بستن
تنگه هرمز باعث افزایش بی سابقه
قیمت نفت خام خواهد شد.
او در پاسخ به این سئوال که ممکن
است گفته شود انتشار گزارش گروه
تحقیقاتی آکسفورد به منظور آماده
کردن اف��کار عمومی ب��رای حمله
احتمالی اسرائیل علیه ایران است،
گفت که همکاران او با انتش��ار این
گزارش قصد داش��ته اند که بگویند
حمله نظامی به ایران بیش از اندازه
خطرناک است و گزینه نظامی علیه
این کشور باید کنار گذاشته شود.
آنچ��ه در گزارش گ��روه تحقیقاتی
آکسفورد به عنوان نشانه های افزایش
احتمال حمله نظامی اس��رائیل به
ایران به آنها اش��اره شده ،از این قرار
است :اس��رائیلی ها اخیرا گفته اند
که س��وریه در حال تولید موش��ک
های ایرانی  600-Mبرای حزب الله
است؛ بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر
اس��رائیل ،ایران را "بزرگترین تهدید
تروریستی" خوانده و گفته که اشتباه
است تصور کنیم که می شود جلوی
بلندپروازی اتمی این کشور را گرفت
و از س��فیر امارات متحده عربی در
واشینگتن هم نقل شده که عواقب
حمله نظامی علیه ایران را کمتر از
عواقب اتمی شدن این کشور دانسته
است.

حمله احتمالی چگونه
خواهد بود؟
گروه تحقیقاتی آکسفورد در گزارش
خود نوشته است که حمله احتمالی
اس��رائیل علیه ایران ممکن اس��ت
چنین مشخصاتی داشته باشد:
 تمرک��ز ای��ن حم�لات تنها
نابودکردن مناط��ق نظامی (اهداف
هس��ته ای و موشکی) نخواهد بود،
بلکه ممکن است کارخانه ها و مراکز
تحقیقاتی و حتی آزمایش��گاه های
دانشگاهی را شامل شود.
هدف چنین حمالتی وارد کرد حد
اکثر صدمات ممکن به بنیان های
کارشناسی برنامه ایران خواهد بود.
 ای��ن حم�لات احتم��اال ب��ه
تأسیسات دورافتاده محدود نخواهد
شد بلکه شامل بمب باران مستقیم
اهداف��ی در تهران ه��م خواهد بود.
بخشی از اهداف این حمالت احتماال
کش��تن تکنوکرات هایی است که
برنامه های اتمی و موشکی ایران را
اداره می کنند.
 تصور بس��یار شایع در سراسر
خاورمیانه این خواهد بود که حمالت
با اط�لاع ،موافق��ت و کمک دولت
آمریکا انجام ش��ده است ،حتی اگر
اس��رائیلی ها به تنهایی آن را انجام
داده باشند.
پروفس��ور راج��رز در مورد حمالت
احتمالی اس��رائیل علی��ه ایران می
گوید" :احتماال تلفات غیرنظامی
زیادی به جا خواهد ماند ،هم در
بین کسانی که مستقیما در برنامه
های اتمی و موش��کی ایران شاغل
هستند ،هم در بین اعضای خانواده
آنها که در مناطق مورد حمله زندگی
می کنند و هم در بین منش��ی ها،
خدمت��کاران ،کارگ��ران و س��ایر
کارکنان کارخانه ها ،مراکز تحقیقاتی
و دانشگاه ها".
گروه تحقیقاتی آکس��فورد نتیجه
گرفته اس��ت که حمالت احتمالی
مذکور صدمات زیادی به برنامه های
اتمی و موشکی ایران وارد می کند،
اما در عین حال اتحاد سیاس��ی در
ای��ران را افزایش می دهد و به ثبات
دولت آقای احمدی نژاد می افزاید.
واکنش ایران چه خواهد
بود؟
این گروه همچنی��ن نتیجه گرفته
اس��ت که ایران ق��ادر خواهد بود از
راه های مختلف به حمالت احتمالی

پاسخ دهد ،از جمله ممکن است:
 از معاهده منع گسترش سالح
های اتمی خارج ش��ود و به منظور
جلوگیری کردن از حمالت بیشتر
فورا به ساخت سالح اتمی بپردازد.
برای چنین کاری ممکن اس��ت از
تأسیساتی استفاده شود که در اعماق
زیاد زمین قرار دارد؛ گزارش ها از در
حال ساخت بودن چنین تأسیساتی
حکایت دارد.
 به اسرائیل حمله موشکی کند
و منافع آمریکا و متحدان غربی اش
را مورد حمله قرار دهد.
 با بس��تن تنگ��ه هرمز باعث
افزایش شدید قیمت نفت شود.
 علیه تأسیس��ات غربی تولید،
پاالیش و انتقال نفت در خلیج فارس
حمالت موش��کی یا ش��به نظامی
ترتیب دهد.
 از گ��روه ه��ای ش��به نظامی
مخال��ف حض��ور غرب در ع��راق و
افغانستان حمایت جدی کند.
بر اس��اس گزارش گروه تحقیقاتی
آکسفورد ،ایران ممکن است فورا به
اقدام نظامی متقابل دست نزند ،اما
اولویت اصلی این کشور تکمیل هر
چه سریع تر سالح اتمی و موشک
های دوربرد خواهد بود.
پروفس��ور راجرز ،پیامدهای چنین
رویکردی را برای امنیت بین المللی
بسیار وسیع توصیف می کند:
"حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی
ای��ران تقریبا به طور قط��ع آغازی
خواهد ب��ود بر ی��ک دوره طوالنی
حمالت هوایی پی در پی اس��رائیل
به منظور جلوگیری از تکمیل سالح
های هسته ای و موشک های میان
برد ایران .پاس��خ ایران هم احتماال
دراز مدت خواهد بود و به یک جنگ
طوالنی با عواقب منطقه ای و جهانی
منجر خواهد شد".
گروه تحقیقاتی آکسفورد در گزارش
خود نتیجه گرفته است:
"پیامدهای حمله نظامی به ایران
چنان جدی است که به هیچ شکلی
نباید آن را تش�ویق کرد .یافتن راه

های دیگر برای پایان دادن به بحران
اتمی ایران ،هر قدر هم که مش��کل
باشد ،باید دنبال شود".
_________________


مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

Aliko Financiers Services

Tel.: (514) 871-1119

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

Tel.: (514) 917-9988

توجه:
خرویندقرطال رضانـژاد
ه
½ ½درخدمت هموطنان گرامی

>>

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

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

ایران ...

ادامه اعتصاب بازار در تهران و تربیز
رئیس شورای اصناف در حالی «حل
و فصل نهایی» مناقشات مالیاتی با
اصناف و باز بودن بازار را اعالم کرده
است که برخی سایتهای اینترتی
از ادامه تعطیلی بازار تهران طی روز
پنجشنبه  15جوالی خبر دادهاند.
به نوش��ته تارنمای جنبش راه سبز
(جرس) ،این اعتصابها به بازار تبریز
نیز کشیده شدهاست.
بنا ب��ه گزارش منابع خبری جرس،
این اعتصاب که از روز سهش��نبه از
بازارچههای فرشفروشان ،کفاشان
و زرگ��ران بازار سرپوش��یده تبریز
آغاز ش��ده بود ،ام��روز  15جوالی
تمام��ی بازارچهه��ای راس��تابازار،

در اعتراض به
سیاستهایمالیاتی؟!
امیر ،بلورفروش��ان ،چینیفروشان،
پارچهفروشان و لوازمالتحریر را نیز
فراگرفتهاست.
قاس��م نوده فراهانی ،رئیس شورای
اصنافبهخبرگزاریفارسگفتهاست
که مس��ائل مورد اعت��راض بازاریان
پیگیری ش��ده و بحث نمونهگیری
مالیاتی به نتیجه رسیدهاست.
وی میگوید نماین��دگان بازار قول
دادهان��د ک��ه بازاره��ا از ام��روز 15
جوالی باز باش��ند .اما بنا بر گزارش

سایتهای اینترنتی اعتصاب بازار
تهران همچنان ادام��ه دارد و بازار
طالفروشان تهران امروز نیز تعطیل
بود.
بازاریان تهران از هفته گذش��ته در
اعت��راض به سیاس��تهای مالیاتی
جدید دولت دست به اعتصاب زدهاند
و بنا ب��ر برخی گزارشها دامنه این
اعتصابات که از ب��ازار طال و پارچه
تهران آغاز شدهبود به شهرهای دیگر
همچون تبریز و اصفهان نیز کشیده
شدهاست.
مقامات رسمی ایران پیش این نیز
از حل اختالف دولت و بازار و پایان
اعتصاب خبر داده بودند.

هشدار کاسرتو درباره 'جنگ امتی آمریکا و ایران'
فیدل کاسترو هشدار داده است تقابل
آمریکا و اسرائیل با ایران ممکن است
به یک جنگ اتمی منجر شود.
فیدل کاسترو ،رهبر  ۸۳ساله سابق
کوب��ا که برای اولین بار طی  ۱۱ماه
گذش��ته در یک برنام��ه تلویزیونی
ظاهر می شد گفت حمله آمریکا به
ایران فاجعه بار خواهد بود زیرا "با
مقاومتی روبرو خواهد شد که در
عراق نشده است".
وی گفت" :خطر جنگ به ش��دت
رو به افزایش است و آمریکا با آتش
بازی می کند".
آقای کاس��ترو افزود آمریکا از هیچ
اقدام��ی برای کنت��رل ذخایر نفت
خاورمیانه فروگذار نمی کند:
"آمریکا به جای برداشتن گام های
عملی بسوی کاهش تهدید گسترش
سالح های اتمی در ایران یا هر جای
دیگ��ر جهان ،بس��وی کنترل نقاط
حیاتی نفت خی��ز خاورمیانه با ابزار
خش��ونت آمیز ،در صورت شکست
ابزارهای دیگر ،حرکت می کند".

حضور تلویزیونی فیدل کاسترو این
گمانه زن��ی را ایجاد کرده که او می
خواهد بگوید همچنان کنترل اوضاع
را به دست دارد.
آخر هفته گذشته نیز دو روزنامه نگار
در کوبا برای اولین بار طی چهار سال
گذش��ته تصاویر جدیدی از فیدل
کاسترو منتشر کردند.
در این تصاویر ،فیدل کاسترو خندان
بود و به ظاهر در سالمت به سر می
برد.
از زمان بیماری آقای کاسترو در سال
 ،۲۰۰۶تصوی��ری از او در مالق��ات
های عمومی منتش��ر نشده بود .در
این مدت البته تصاویر مالقات های
او با دیپلمات های خارجی که پشت
درهای بسته صورت گرفت ،در رسانه
ها چاپ شده بود.
پ��س از آنک��ه بیم��اری و ضعیف
جسمی او را وادار به کناره گیری از
قدرت کرد ،رائول برادر  ۷۹ساله اش
ارئیس جمهور شد .کاسترو همچنان
رهبری حزب کمونیست را بر عهده

دارد.
او اخیرا پیش بینی کرده بود آمریکا
و اسرائیل از بازی های جام جهانی
بعنوان فرصتی ب��رای انحراف افکار
عمومی و حمله به ایران اس��تفاده
خواهند کرد.
تصاویر تلویزیونی آقای کاس��ترو در
حالی منتش��ر می ش��ود که رائول
کاس��ترو در تصمیمی کم سابقه با
آزادی  ۵۲زندانی سیاس��ی موافقت
کرد.
فیدل کاس��ترو فرمانده��ی انقالب
منجر به سرنگونی رژیم باتیستا در
کوبا را در سال  ۱۹۵۹برعهده داشت
و از همان زمان ،سمت ریاست هیات
وزیران  -یا نخس��ت وزیری  -را در
دست گرفت.
از سال  ،۱۹۶۵کاسترو سمت دبیر
اول حزب کمونیست کوبا و از سال
 ۱۹۷۶مقام ریاست شورای دولتی -
رییس جمهوری  -کش��ور را نیز به
سمت های خویش افزود.

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

انتی
با گار
مت ارزان
قی
یت خوب
کیف
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Pièces d'Autos

N.D.G.

حتویل در
مح
ل :رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

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

½
½
½
½

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

رستوران

اسپشیال ناهار:

2سیخ کوبیده باپلو

.99

7 485-2929

فقط

دلیوری :رایگان

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

514

5905 Upper-Lachine

Maison de Voyages

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح
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کبک وکانادا...

افزایــش فرصت های شغلی ،کاهش
زاد و ولد و نیاز بیشرت به مهاجران

ایرانتو :یک گزارش جدید که از
سوی "مجمع کنفرانس کانادا"
منتشر شده حاکی از آن است
که سیاس��ت ه��ای پذیرش
مهاج��ر در ای��ن کش��ور ،می
بایست تا رفع کمبود نیروی کار
مورد نیاز و همچنین تضمین
رشد اقتصادی ادامه یابد.
بر همی��ن اس��اس مهاجران
جدی��د باید به ش��کل دقیق
تری با نیازمندیهای فعلی بازار
کار منطبق بوده و تخصص و
توانمندیهای آنها مد نظر قرار
گیرد.
این موضوع به دودلیل عمده مطرح
شده است.
اول بخاط��ر افزای��ش فرصت های
شغلی و لزوم یافتن افرادی که بتوان
آنان را بکار گرفت و
دیگری س��المند ش��دن نسلی که
می توانس��ت باعث رشد جمعیت و
افزایش زاد و ولد گردد.
ب��دون ی��ک برنامه منظ��م و موثر
مهاجرتی ،کانادا نخواهد توانس��ت
نی��روی کار مورد نیاز خود را تأمین
کند.
نرخ زاد و ولد فعلی در حدود 1.66
کودک به ازای هر زن است ،اما نرخ
الزم برای رسیدن به جمعیت مورد
نظر  ،دست کم  2.1است.
هم اکن��ون جمعیت کان��ادا از مرز
34میلیون نفر فراتر رفته ،بویژه در
استان بریتیش کلمبیا که بیشترین
رشد را در بین مناطق مختلف کشور
داشته است.
تهی��ه کنن��دگان گ��زارش مذکور
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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

همچنین توصی��ه کرده ان��د روند
پذی��رش مهاجر بی��ن بخش های
مختلف دولتی پخش گ��ردد و هر
کدام بنوعی در آن دخیل گردند.
مثل شناس��ایی و تأیید س��ریعتر
تخص��ص ها و مدارک دانش��گاهی
مهاجران ،درگیر کردن کارفرما ها و
استفاده از نظرات آنها در تهیه لیست
مشاغل مورد نیاز و همچنین تقویت
بخش مهاج��رت از طری��ق "گروه
تجربه کانادایی" که همان پذیرفتن
کارگران موقف و دانشجویانی است
که در کانادا شاغل به کار یا تحصیل
بوده اند".
گ��زارش از دولت ه��ای محلی در
استان ها نیز خواسته است ،همچنان
خود را درگیر روند و سیاست های
پذیرش مهاجر نگاه دارند.
بویژه این که استان ها هم اکنون در
حال رقابت بر س��ر جذب نیروهای
متخصص و سرمایه گذاران بیشتر
برای منطقه خود و تأمین امکانات
مورد نیاز برای اقامت آنان هستند.

کش��ورهایی نظیر کانادا ،انگلیس،
استرالیا و سنگاپور ،دارای استراتژی
مشخصی نسبت به تبدیل سیستم
مهاج��رت به توس��عه بلن��د مدت
اقتصادیهستند.
کان�ادا س�االنه 55درص�د از
ویزاهای خود را برای امور مرتبط
با اش�تغال و جذب متخصصین
کنار م�ی گ�ذارد ،در حالی که
آمری�کا تنه�ا  6.5درص�د از
ویزاهایخودرابرایمتخصصین
ماهر اختصاص داده است.
یادآوری می ش��ود دولت محافظه
کار اخیرا و بدنبال افزایش ش��دید
منتظ��ران مهاج��رت و ورود به این
کشور ،اقدام به تهیه لیست مشاغل
م��ورد نیاز بازار کار ک��رده و تنها بر
مبن��ای آن به پذی��رش مهاجر می
پردازد.
در آخری��ن تغییرات اعمال ش��ده،
یک لیس��ت حاوی  29شغل مورد
نظر منتشر شده است که در شماره
پیش پیوند درج شد.

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

یامسین

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

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

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

مجعیت کانادا از مرز 34میلیون نفر فرا تر رفت

اول ماه آوریل گذشته،
جمعی��ت کان��ادا ک��ه
دومی��ن کش��ور بزرگ
جهان پس از روس��یه
محس��وب می شود ،به
رقم  34،019،000نفر
رسید که تقریبا برابر با
پیش بینی های انجام
ش��ده در س��ال 2006
است.

از س�ال  ،1867یعنی
زمانتشکیلکانادایمتحد،جمعیت
کشور  10برابر شده است و می توان
گفت جمعیت در  50سال گذشت،
دو برابر شده است.

این در حالیس�ت که در برخی
مناطق با کاهش جمعیت روبرو
هستیم.
جمعیت قلمروهای ش��مال غربی و
در عصر جویندگان طال ،در س��ال
 ،1891حدود  98،967نفر بود ،تنها
پس از ده سال بعد به رقم 20،129
نفر کاهش یافت و تنها رش��دی در
حد  6،507نفر را در س��ال 1911

از  2030رشد جمعیت

ساس��کچوان (با منفی
 1.1درصد) و نیوفانلند
(با منف��ی 1.5درصد)
تنها استان هایی بودند
ک��ه کاهش جمعیت را
شاهد بودند.
و قلمرهای شمال غربی
(با 11درصد) ،آلبرتا (با
 10.6درص��د) و قلمرو
نوناووت (با 10.2درصد
) بیشترین رشد را داشته

است.
کانادا فقط به مهاجران نکت�ه جال�ب این ک�ه حدود
62درصد جمعیت کانادا ،یعنی
وابسته خواهد شد.
 21،054،002نفر ،در دو استان
کب�ک و انتاری�و زندگ�ی می
کنند.
داشته است.
جمعیت استان نیوفانلند و البرادور در اداره آمار پیش بینی کرده تا س��ال
سال  ،1991به رقم باالی  2030 579،644تعداد م��رگ و میر از تعداد
نفر رسیده بود ،اما در سال  ،2008به متولدین بیشترین می شود و تمام
رش��د جمعیت کش��ور وابس��ته به
 510،901نفر سقوط کرد.
آخرین آمار منتشره در سال  ،2006مهاجران و خانواده های آنها خواهد
نشانگر رشد  5.4درصدی جمعیت شد.
کاناداست.

خاموشی در تورنتو در پی آتش سوزی در یک مرکز برق
آتشس��وزی در یک مرک��ز برق در
شهر تورنتو باعث شد بخش هایی
از این ش��هر کانادا عصر دوشنبه 5
جوالی در تاریکی فرو رود.
مقام ه��ا می گویند که حدود 250
هزار نفر برای بیش از یک ساعت در
تاریکی به سر بردند.
سیس��تم قطار زیرزمینی نیز تحت
تاثیر قرار گرفت و با خاموش شدن
چراغ ه��ای راهنمایی در س��اعات
پرت��ردد ،جاده ها نی��ز دچار هرج و
مرج شد.
خاموشی همچنین به طور موقت
تهمی�دات مهمانی ش�ام برای
پذیرایی از ملکه الیزابت دوم در

Toronto black-out
این شهر را مختل کرد.
با این حال مراس��م شام که قرار بود
با میزبانی استفان هارپر نخست وزیر
کان��ادا در هتل روی��ال یورک انجام
شود با کمی تاخیر انجام شد.
به گفته مقام ها آتشس��وزی ای که
باعث خاموشی شد در ایستگاه برق
مانب��ی در غرب تورنت��و در حدود
س��اعت  16:45به وقت محلی روی
داد.
به گزارش ش�بکه سی بی سی
کانادا ،حادثه با رسیدن دما به 34

درصد سانتیگراد در بزرگترین
شهر کانادا روی داد.
ای��ن گزارش می افزای��د که در اوج
خاموشی ،عابران سرگردان خیابان
ها را پر کرده بودند و گاه در هدایت
ترافیک به کمک پلیس می آمدند.
تعدادی از مردم نیز در آسانسورها به
تله افتاده بودند که توسط ماموران
آتش نشانی نجات یافتند.
گزارشی از جراحات احتمالی در اثر
این حوادث وجود ندارد .علت آتش
سوزی در ایستگاه برق در زمان انتشار
گزارش های اولیه معلوم نبود.

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

Yalda Fasih Al Zaman

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

درخواست غرامت  143میلیون دالری دولت
هند از کانادا خباطر مهاجران قدمیی

ایرانت��و :دول��ت محل��ی
پنجاب هندوستان ،بخاطر
اقدام دولت وقت کانادا در
س��ال  ،1914نس��بت به
بازگرداندن کشتی حامل
مهاجران هندی ،نزدیک به
 150میلیون دالر غرامت
درخواست کرده است.
"هیرا سینگ گابریا" وزیر
فرهن��گ و جهانگ��ردی
پنجاب ی��ک کمیته 11
نفره را برای بررسی شیوه
های قضایی و دیپلماتیک
طرح این قضیه و پیگیری بازپرداخت
 15،000دالر مالیات فردی مسافران
کشتی به آنان از سوی دولت کانادا
تشکیل داده است.
به نوش��ته روزنامه انگلیس��ی زبان
هندوستان تایمز ،مبلغ مذکور با در
نظر گرفتن تعداد سرنشینان کشتی،
به رقم  143میلیون دالر می رسد،
اما هنوز مش��خص نیس��ت در آن
تاریخ ،کان��ادا 15،000 ،دالر را برای
هر فرد در نظر گرفته بود یا برای کل
کشتی.
کشتی بخار ژاپنی به نام Komagata

 ،Maruدر آن س��ال 376 ،مهاج��ر
س��یک ،هن��دو و مس��لمان را از
هنگ کن��گ به بن��دری در ونکوور
حمل کرده بود.
ام��ا مقام��ات دولتی کان��ادا بدلیل
قانونی که به موج��ب آن مهاجران
می بایست مستقیما از وطن خود به
کانادا عزیمت کنند ،از پذیرش آنها
خودداری کرده بود.
کشتی مذکور به مدت  2ماه در بندر
متوقف ماند و س��پس تحت فشار
کشتی های جنگی کانادایی مجبور
به بازگشت شد.
هنگام بازگشت 22نفر کشته و تعداد

زیادی نیز توسط مسئوالن
بریتانیایی مستقر در بندر
کلکته بازداشت شدند.
بدنبال مالقات بازماندگان
قربانی��ان ب��ا مس��ئوالن
دولت محلی پنجاب ،آنان
دریافتند که مسافران بابت
ورود ناموف��ق ب��ه کانادا،
 15،000دالر مالی��ات
پرداخته بودند.
با این وجود یکی از اساتید
دانشگاه س��ایمون فریزر،
احتمال دریاف��ت "مالیات
ورودی" از سرنشینان کشتی را در
آن سال رد کرده است.
سال گذشته ،استفن هارپر ،نخست
وزیر کانادا در جریان س��فر خود به
هند ،از جامعه سیک ها عذرخواهی
کرده و مبلغ  2.5میلیون دالر نیز به
کمیته کمک به بازماندگان تراژدی
مذکور کمک کرد.
همچنی��ن دولت محل��ی بریتیش
کلمبیا در سال  ،2008بخاطر قانون
سختگیرانه اعمال شده در آن تاریخ،
رسما عذرخواهی کرد.
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها

مشاور مهاجرت به کانادا

ماریا
کُـتنه

______
علی اشرف
شــادپور

_______

کشورکانادا،همانندبعضیکشورهای
دیگر ،هنوز هم به صورت سلطنتی
اداره م��ی ش��ود و پادش��اه یا ملکه
انگلیس را به عنوان رئیس مملکت
می شناس��د .البت��ه این یک حالت
تشریفاتی است و دستگاه سلطنتی
انگلیس نفوذ و تسلط ملموسی روی
امور سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و
سایر امور کشوری و لشگری کانادا
ندارد.
برای اینکه این وابستگی نمادی هم
داشته باشد ،دولت های فدرال کانادا
ش��خص موجهی را از بین کانادائی
ها ،اعم از اینکه خودش یا والدینش
چه موقع به کان��ادا مهاجرت کرده
باشند ،تعیین می کنند .این شخص
ب��رای مدتی محدود ،و نه به صورت
موروثی و دائم ،با نام فرماندار کل و با
عنوان نماینده پادشاه انگلیس ،انجام
وظیفه می کند.
اموری که در خود انگلیس به عهده
پادش��اه اس��ت در کانادا ب��ه عهده
فرماندار کل اس��ت .در حال حاضر،
از زمان نخست وزیری پل مارتن و
از سوی وی ،خانم میکائیل ژان این
وظیفه را به عهده داشته است .خانم
ژان قبال روزنامه نگار بود و برای رادیو
کانادا کار می کرد.
چ��ون دوره خدمت خان��م ژان رو
به پایان اس��ت ،آقای استفن هارپر
ش��خص دیگری را برای احراز این
مقام تعیین کرده است.
فرماندار کل جدی�د کانادا آقای
دیوی�د جانس�تون رئیس س�ابق
دانشگاه مک گیل است.

نخس��ت وزیر هن��گام معرفی آقای
جانس��تون گف��ت« :او ک��ه معرف
بهترین های کاناداست فرماندار کل
بعدی ما خواهد بود».
جانستون 69 ،ساله و آشنا به هر دو
زبان ،که فعال ریاست دانشگاه واترلو
را به عهده دارد ،قرار اس��ت در اول
اکتبر آینده مقام جدید خود را احراز
کند.
روز پنجش��نبه  8ج��والی ،آق��ای
جانستون به پارلمان کانادا گفت:
«من و همس��رم همواره براین باور
بودیم که خدمت کردن به خانواده،
جامعه ،دانشگاه و مملکت بزرگترین
مسئولیتماست.مایهمباهاتماست
که چنی��ن فرصتی ب��رای خدمت
کردن به کانادا و ش��هروندان آن در
اختیار ما قرار داده شده است».
آقای جانستون ،در حالی که با همسر
و چهار نفر از ش��ش دختر خود ،دو
داماد و چندین نوه خود همراهی می
شد ،گفت:
«آرزومند دیدار مردان و زنان شجاعی
است که در ارتش کانادا خدمت می
کنن��د » .وی متعهد ش��د که برای
برآوردن آرزوهای کانادائی ها ،تمام
کوشش خود را به کار گیرد.
او همچنین گفت در مقام نماینده
ملک��ه ،که رئیس مملکت ماس��ت،
به حفظ و حمایت می��راث کانادا و
موسسات و مردم آن متعهد است.
هارپر ،که قبل از معرفی جانستون
به پارلمان ،با وی مالقات کرده بود،

تعیین آقای جانستون مورد تایید ملکه هم بود و این دو ،در هنگام اقامت
ملکه در تورنتو ،مالقات کوتاهی هم داشته اند.

پس از میکائیل ژان،

بهرتین کانادا
دیوید جانستون،
ِ

گفت:
«آقای جانس��تون دارای سوابق
ممت��د و محکم��ی در خدمات
اجتماع��ی اس��ت ،و ب��ه خاطر
موفقیت ه��ای گوناگونش ،مورد
حمای��ت وس��یع نیز هس��ت .او
همچنی��ن از تجربی��ات زیادی
برخوردار بوده و از مسائل دولتی
نیز آگاه اس��ت و آمادگی الزم را،
برای انجام وظایف و مس��ئولیت
های آینده خود ،دارد».
البته انتخاب دیوید جانستون به
طور تصادفی و تنها به عهده هارپر
نبوده است.
کمیته ای قبال تم��ام کاندیداهای
مناسب را بررس��ی کرده ،و پس از
هفته های مطالعه ،از بین صدها نفر
اشخاص مناسب ،وی را انتخاب و به
هارپر معرفی کرده است.
ب��ه گون��ه ای
ک��ه یک��ی از
س��خنگو یا ن
نخست وزیر می
گوید ،مشاورین
نخس��ت وزی��ر
تنها از طرفداران
خ��ود او نب��وده
اند ،چون در آن
صورت چنین به
نظر می رس��ید
که فرماندار کل
تنهاکنسرواتورها
را نمایندگ��ی
میکند.
کمیته مشورتی
از طیفی گسترده
از نگ��رش های
گوناگون تشکیل می شود ،بنابر این
فرماندار کل همه کانادا را نمایندگی
خواهد کرد.
به گفته هارپر ،آقای جانستون نماد
سخت کوشی و انساندوستی است و
بارها دیده شده است که وی خود را
وقف خدمات عمومی می کند.
نخست وزیر اظهار اطمینان کرد که
فرماندار جدید در ش��غل آتی خود
تجسم این برجس��تگی ها خواهد
بود.
آقای دیوید جانستون مورد قبول و
تمجید رهبر اوپوزیس��یون نیز قرار
گرفته است.
آق��ای میکائی��ل ایگناتی��ف ،رهبر
لیبرالها ،ضمن تبریک گفتن به آقای

جانستون ،تعهد او به آموزش و
نوآوری را ستوده است.
ایگناتی��ف م��ی گوی��د دکتر
جانستونبهعنوانیکفرهیخته
نامدار الهام بخش بس��یاری از
کانادائی ها در کالس��ها بوده و
در معرفی ظرفیت های علمی،
تحقیقات��ی و توس��عه کانادا به
جهان نقش اساسی بازی کرده
است.
همکاران جانستون در دانشگاه
واترلو ،ضمن اینکه از رفتن وی
از آن دانشگاه غمگین هستند،
گفته اند که ،بخاط��ر انتخاب او به
مقام فرماندار کل کانادا ،خوشحالتر
از این نمی توانند باشند.
ای�ن انتخاب در دانش�گاه مک
گیل هم با حسن استقبال روبرو
شده است.
هیتر مونرو بلوم ،رئیس آن
دانشگاه ،دیوید جانستون را
شخصی نامیده است که به
آموزش عالی خدمات ارزنده
ای کرده است.
آقای مونروبلوم گفته است
در م��ک گیل از اینکه آقای
جانستون به نمایندگی ملکه
انتخاب ش��ده اس��ت ،یک
خوشحالی عمومی مشاهده
می شود.
او دلیل این خوشحالی را در
این می داند که این انتخاب
نشان از دو نکته دارد:
خنس�ت آنک��ه ق��درت
تشخیص ،استعداد و شهرت
به بی غل و غش بودن مالک
این انتخاب بوده است.
دومهمآنکهنقشحیاتیتحصیالت
عال��ی و تحقیق��ات و ن��وآوری در
شکوفائی و پیش��رفت این مملکت
در جامع��ه جهان��ی در این انتخاب
تاثیرگذار بوده است.
تعیین آقای جانس��تون مورد تایید
ملک��ه هم بود و ای��ن دو ،در هنگام
اقام��ت ملک��ه در تورنت��و ،مالقات
کوتاهی هم داشته اند.
ق��رار اس��ت در همین تابس��تان،
جانستون به لندن سفر کند و درباره
دوره فرمانداری خود ،با ملکه الیرابت
دوم به تبادل نظر بپردازد.
_____________


GOVENOR GENRAL
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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

رضا زرین

صداو سیمای ایران

Tel.: 514-571-6564
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ایران...

پرونده کهریزک و «معضل نقش
قاضی مرتضوی»

دادگاه پرون�ده کهریزک رئیس
پلی�س ته�ران را تبرئ�ه ،س�ه
س�رهنگ نی�روی انتظام�ی را
مجموعا به  ۶۶ماه زندان و دو نفر
درجهدار جزء را به اعدام محکوم
کرده است.
آیا ماجرای کهریزک متهم
دیگری نداشته است؟

در پرون��ده دادگاه کهریزک ،از بین
دوازده مته��م پرونده ،رئیس پلیس
تهران سرتیپ عزیزالله رجبزاده از
اتهامات وارده تبرئه شده است .سه
سرهنگ نیروی انتظامی ،مجموعا
به شصت و شش ماه زندان محکوم
شدهاند و دو نفر با درجه استوار دومی
و سمت افس��ر نگهبان بازداشتگاه
کهری��زک به علت ضربات منجر به
فوتی که به بازداشتش��دگان وارد
کردهاند به قصاص ی��ا همان اعدام
محکوم شدهاند.
آخرین اخبار از طی ش��دن مراحل
نهایی دادگاه در مرحله تجدید نظر
حکایت دارد .محمدکاظم بهرامی،
رئیس سازمان نیروهای مسلح ایران
در گفت و گو با خبرگزاریهای داخل
ایران گفته اس��ت« :بهزودی حکم
قطعی متهمان اجرایی میشود».
محم��د صال��ح نیکبخ��ت ،وکیل
خانوادهامیرجوادیفر،ازجانباختگان
بازداشتگاه کهریزک در گفت و گو
ب��ا دویچهوله معتقد اس��ت این که
حکم قطعی متهمان به زودی قطعی
خواهد شد قانونی نیست.
وکیل خانواده امیر جوادیفر درباره
دالیل غیر قانون��ی بودن این امر به
دویچهول��ه میگوی��د« :این احکام
ه��م از طرف متهمان و هم از طرف
اصحاب دعوا قابل تجدید نظر است.
حکم صادره در پانزدهم تیرماه سال
جاری ب��ه من ابالغ ش��ده و من تا
ششم مرداد برای تجدید نظر خواهی
وقت دارم .از این جهت فرس��تادن
پرونده قبل از اینکه فرصت تجدید
نظرخواهی طرفی��ن دعوا منقضی
شود قانونی نیست .تعجب میکنم
ک��ه پرون��ده را ب��ه ص��رف تجدید
نظرخواهی محکومان به دیوان عالی
کشورفرستادهاند».
علت فوت بازداشتشدگان در
کیفرخواست مطرح شده در
دادگاه

در کیفرخواس��ت دادگاه متهم��ان
کهری��زک ،درب��اره عل��ت ف��وت
بازداشتشدگان چنین نوشته شده
است«:وضعیتاسفناکقرنطینه
محلنگهداریبازداشتشدگان،
از جمله س�ه نفر از متوفیان از
جهت بهداش�ت ،تغذیه ،فضای
نگه�داری ،عدم تهوی�ه هوا در

۲۶۰هزار
کشته در
ده سال
در جاده
های ایران

گرمای تابس�تان،
آب آش�امیدنی
آلوده ،نبود امکانات
داروی�ی و عوام�ل
متع�دد دیگری که
حداق�ل نیازه�ای
اولی�ه انس�ان را
بای�د تامی�ن کند
موج�ب تحلی�ل
ق�وای جس�مانی،
ضعف مفرط بدنی
و کاه�ش مقاومت
بازداشتش�دگان
مقاب�ل جراح�ات
ناش�ی از ض�رب و
جرح شده است».

نقش قاضی مرتضوی
در پرونده متهمان
کهریزک

صالح نیکبخت درباره نقاط ضعف
پروندهمتهمانکهریزکبهدویچهوله
میگوید« :ما معتقدیم اگر قرار باشد
کس��انی که فقط ضربه و صدمه به
بازداشتشدگان وارد کردهاند تحت
تعقیب قرار بگیرن��د ،بدون این که
کس��انی که موجب بهوجود آمدن
این ش��رایط ش��دهاند مورد تعقیب
قرار نگیرند ،ضعفی است که در این
پرونده وجود دارد».
اما نقش قاضی مرتضوی ،دادستان
س��ابق تهران در پرون��ده متهمان
کهریزک از دیگر زوایای پنهان این
پرونده اس��ت .دادگاه اعالم کرده به
علت مق��ام قضایی قاضی مرتضوی
صالحیت رسیدگی به اتهامات او را
ندارد.
بازداشت شدگان کهریزک همگی
به دستو ر مستقیم او به کهریزک
فرستاده شدهاند ،اما این همه
ماجرا نیست.

وکیل خانواده امیر جوادیفر درباره
نقش دیگر قاضی مرتضوی در پرونده
متهمان کهریزک میگوید« :آن نامه
جعلی ،مبن��ی بر این که جوادیفر،
روحاالمین��ی و کامران��ی ب��ه علت
ابتالی قبلی به بیماری مننژیت فوت
کردهاند را ایشان دیکته کرده است
به دو نفر از افسران نیروی انتظامی.
افسران نیروی انتظامی میگویند ما
به توصیه و سفارش قاضی مرتضوی
و حتی ب��ا دیکته ایش��ان این نامه
رانوشتیم.
همین نامه در گزارش مجلس شورای
اس�لامی ایران درباره بازداش��تگاه
کهریزک به طور مبسوط منعکس
شده است .یکی دیگر از نقاط ضعف
ای��ن پرونده همین موضوع اس��ت.
معضلی اس�ت در تاریخ قضایی
ایران ،اساسا چرا چنین شخصی
که این کارها را انجام داده است،
تحت تعقیب قرار نمیگیرد».
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محم��د صال��ح
نیکبخت درباره
حض��ور نیافتن
قاضی مرتضوی
حتی ب��ه عنوان
شاهد در دادگاه
متهمانکهریزک
به دویچ��ه وله
میگوید:
«هم م��ن و هم
وکالی س��ایر
خانواد هه��ای
شهدا در جلسه
دادگاه از رئیس
دادگاه تقاض��ا
کردیم حال که
ش��ما از لح��اظ
قانونینمیتوانید
سعید مرتضوی
رامحاکمهبکنید
و یا تحت تعقیب
ق��رار بدهی��د و با توجه ب��ه اینکه
بر اس��اس گزارش مجلس ش��ورای
اس�لامی ایران بازداشتشدگان به
دستور سعید مرتضوی به بازداشتگاه
کهریزک فرستاده ش��دهاند ،الاقل
ایش��ان را به عنوان شاهد به دادگاه
بیاورید .چون شاهد بودن که دیگر
مش��کلی ندارد ،هر کس را میتوان
بهعنوان شاهد در دادگاه حاضر کرد
حتی اگر عالیترین مق��ام از قوای
سهگانه باشد .متاسفانه ما نمیدانیم
به چه علت این درخواست ما مورد
پذیرش قرار نگرفت».
تبرئه رئیس بازداشتگاه کهریزک

صالح نیکبخ��ت درباره آخرین روز
زندگ��ی موکلش میگوی��د .وقتی
امیر جوادیفر در آستانه مرگ بوده
است«:در ماجرای کهریزک افرادی
وجود داش��تهاند که ش��رافتمندانه
عمل کردهاند ،همچنان که افرادی
وجود داش��تهاند که ش��رافتمندانه
عم��ل نکردهاند و دقیق��ا برخالف
قوانی��ن کش��ور و مق��ررات عمل
کردند .در میان افرادی که بهصورت
ش��رافتمندانه عمل کردند ،عدهای
از پزش��کان بودهاند ک��ه به فاجعه
رس��یدگی کردهاند و آنها در اظهار
نظر خودش��ان گفتهان��د که مرگ
این سه نفربر اثر ضربات و صدمات
وارده بر این اف��راد در فاصله هفتاد
و دو س��اعت قبل از فوتش��ان بوده
است .از طرف دیگر کسی که رئیس
بازداش��تگاه کهریزک ب��وده با لگد
مرحوم جوادیف��ر را مورد ضرب و
ش��تم قرار داده در حالی که ایشان
در آس��تانه مرگ بوده اما در نهایت
دادگاه این فرد مش��خص را از اتهام
ضرب و ج��رم امیر جوادیفر تبرئه
کرد».
حسین کرمانی
تحریریه :فرید وحیدی

اخذ وام

آیا صاحب خانه هستید.
و نیاز به یاری به یکی
از موارد زیر دارید:
 اخذ نرخ بهره نازل تر
 اخذ وام برای پرداخت قروض
 اخذ وام برای بهسازی خانه
 اخذ وام به هر دلیل دیگری
آیا در رویای صاحب خانه شدن هستید،
اما فکر می کنید دستیابی به این رویا به دالیل زیر محال است:
 پیش پرداخت ندارید
 اعتبار ندارید
 قبال ورشکست شده اید
 بانک قبال درخواست شما را رد کرده است

کورش صدری

در خدمت هموطنان گرامی

!?Need a Mortgage
Are you a home owner and need assistance for one or more of the
?following reasons
RENEWAL AT MORE COMPETITIVE INTEREST RATE
FINANCING FOR DEBT CONSOLIDATION
FINANCING FOR HOME RENOVATIONS
FINANCING FOR OTHER REASONS
Have you ever dreamed of owning your home but thought it was
?impossible for one or more of the following reasons
NO MONEY DOWN
BAD CREDIT
PREVIOUS BANKRUPTCY
PREVIOUSLY REFUSED BY YOUR BANK

Kourosh Sadri
Licensed Mortgage Consultant

514-995-7783

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب
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

____________________

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 تلفن زیر تماس بگیرید:

514-586-7753

در یک دهه گذشته بیش از ۲۶۰
هزار نفر بر اثر س�وانح رانندگی
جان خود را از دست داده و بیش
از دومیلی�ون نفر نی�ز مصدوم

شده اند.
س��رتیپ اس��کندر مومنی رئیس
پلیس راهنمایی و رانندگی ایران ،در
همایش فرهنگیان ترافیک و پلیس
نا محس��و س ،
عوام��ل مهم در
کاه��ش آم��ار
تصادف��ات را
ایمنی وس��ائل
نقلی��ه ،ایمن��ی
ش��بکه معاب��ر،
توس��عه حمل و
نق��ل عمومی و
سرعت در امداد
و نجات دانست.
آق��ای مومن��ی

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

در ادامه اظهاراتش گفت":پیشرفت
در هرک��دام از این عوامل می تواند
ضعف عامل دیگ��ر را جبران کند،
برای مثال اگ��ر خودروها از ایمنی
باالیی برخوردار باشند ،سرنشینان
آن در ص��ورت واژگونی خ��ودرو با
س��رعت  ۲۰۰کیلومتر نیز آس��یب
نمیبینند".
تع��داد تلفات ح��وادث رانندگی در
ایران ،س��االنه ح��دود  ۲۳هزار نفر
اعالم شده اس��ت ،این در حالیست
که آمار کش��ته ش��دگان سه زلزله
تکان دهنده سه دهه اخیر ایران در
طبس ،رودبار و بم در حدود  ۹۵هزار
نفر است.
آقای مومنی با اشاره به نقش عامل
انسانی در کاهش تصادفات و تلفات

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع

ناش��ی از آن گفت" :تاکید
 65دالر در سال
پلیس در ش��رایط کنونی
بر عامل انسانی است ،زیرا نشانی خود را به ما ایمیل کنید:
تنها عامل انسانی می تواند
514-996-9692
کاس��تی های بخش های
Paivand@videotron.ca
دیگر را جبران کند".
او ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن که
استفاده از نهادهای فرهنگ
س��از مانند آموزش و پ��رورش می هزار نفر جمعیت ،س��ه نف��ر در اثر
تواند مفید باش��د ،اظهار امیدواری تصادفات جاده ای خود را از دس��ت
کرد با همکاری آموزش و پرورش ،به می دهند.
کارگیری فرهنگیاران پلیس در سایر اما در ای�ران این آمار  ۳۲نفر به
استان های کش��ور نیز آغاز شود تا ازای هر هزار نفر است.
از ظرفی��ت بیش از  ۸۰۰هزار معلم س��االنه حدود ۸۰۰هزار تصادف در
ایران روی می دهد و ایران در ردیف
ایرانی استفاده شود.
بنابر آمار پلیس ایران در کشورهای اول حوادث مرگبار جاده ای جهان
توس��عه یافته هر سال در مقابل هر قرار دارد.
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بهنامآفریدگارعشق

ایران...

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

درغربت میپوسيم ا گر کنار هم نباشيم.
هوشنگ اسدی

آهای کليکزنان وبالگها،
سخنوران راديوها  ،چهرههای
تلويزيونی ...آهای من ،همسرم،
تو ،او..
آهای ايرانيان!
آهای دوستان ،ياران ،عزيزان،
قديمیها ،بروبچههای جديد،
فيسبوکيان ،اهالی «باالترين»،
ساکنان «روز» ،ميهمانان «گويا» و...

گرگ هاری شدهامي.
همه به جان هم افتادهايم .تاب
هم را نداريم .رقابت را جای رفاقت
نشاندهايم .اين روی صحنه است.
پشت سر برای هم خنجر میکشيم.
دشنام میدهيم .يکديگر را مامور
میخوانيم .حتی به بچههای زندانی
هم رحم نمیکنيم .از زبان باندهای
بیشمار که درست کردهايم به نام
زنان و حقوق بشر و روزنامهنگاران
و....خبرهای پلشت از رقبای زندانی
پخش میکنيم .اين يکی ساخته،
ديگری باخته .و شرمآورتر فالن زن
ميهمان اتاق رئيس زندان است،
بهمان زن...
حتی لحظهای فکر نمیکنيم که
نابودکردن زندانی و درهمشکستن
او اگر با شکنجه ميسر نشود ،از راه
توطئه و تفتين و شايعه به نتيجه
میرسد.اين شيوهای کهنه است.
ماموران امنيتی خبرهای دروغ
میپراکنند  ،شايعهها را منتشر
میسازند و ما که قربانيان آنهائيم،
دام امنيتی را بهعنوان حقيقت و دفاع
از حقانيت ،در سراسر جهان پهن
میکنيم .ما ،ناخواسته مامور امنيتی
میشويم .سخن "سربازان بدنام
امام زمان" را کسی باور نمیکند.
اما وقتی نامداران ردای آنها را بر تن
میکنند ،دروغ به واقعيت و پلشتی به
حقيقت مبدل میشود.

مهاجرت با ما شروع نشده است،
شايد هم با ما به آخر نرسد.
اما باورکنيد گندش را درهمين
چندماههی بعد از کودتای انتخاباتی
درآوردهايم.
اولين مهاجرت دامنهدار بعد از به
توپبستن مجلس اول مشروطيت
توسط مستبدی چکمهپوش شکل
گرفت .مبارزانی که از قضا بيشترين
آنها روزنامهنگار بودند ،مجبور به
ترک وطن شدند .استانبول و قاهره
و برلين پناهگاه اصلی بود .کمی هم
پاريس و لندن.
کتاب ارزشمند "برلنی" ،نوشته
دکتر جمشيد بهنام را تورقی کنيم.
آن گريختهگان از استبداد ،بقالی
کوچکی در برلين بهراه انداختند .با
درآمد آن قوت روزانه را تامين کردند،
روزنامه ايرانشهر را منتشر ساختند و
انديشه قانون و آزادی را رواج دادند به
زمانی که چندماهی طول میکشيد
تا نشريه آنها به تهران برسد .در
استانبول و قاهره هم وضع چنين بود.

منتها ما برانداز خودمي.
در جهان آزاد دريافتهايم که راست
میگفتند.
منتها ما برانداز خوديم!
سال پيش در چنين روزهائی شما به
تن در ميهن و ما به قلب در غربت،
برابر ديکتاتور صفکشيده بوديم.
بیآنکه نام و مسلک هم را بپرسيد
به خيابان میرفتيد .فرياد مرگ بر
ديکتاتور سرمیداديد .ما تکرارش
پرسيدن نام و
میکرديم و استبداد بی
ِ
اعتقاد کسی به آزادی شليک میکرد.
راستی را کسی میداند ندا چه
اعتقادی داشت؟
سهراب چه؟ امير؟ و...
تنها يک خروش بود که جهان را
درمینورديد:

 مرگ بر ديکتاتور.. نه غزه ،نه لبنان ،جانام فدایايران
 ما همهگی ندائيم  ،ما همهيکصدائيم...
 نترسيد ،نترسيد ...ما همه با همهستيم...

دهخدای بزرگ که در پاريس
میگشت و به تقیزاده مینوشت:
"پول برای خريدن نان ندارم" ،اکنون
بخش بزرگی از فرهنگ ماست و
ديگران و ديگران .چه آنان که در پای
درخت نسترن سرشان را بريدند و
چه ديگران که سرانجام بازگشتند.
و ما صدواندی سال بعد ،چه
میکنيم؟

و هنوز سالی بيشتر نرفته ،ما که
چنين بهجان هم افتادهايم  ،بايد
سرود را ديگر کنيم:
 بترسيد ،بترسيد ...ما همه با همنيستيم...

با اينهمه رسانه که خبر و انديشه را
مثل برق جابهجا میکنند ،بهراستی
در چه کاريم؟ کارهای ُخردی را
هم صدالبته کردهايم .اما در عصری
مشابه که مستبدی ديگرنعلين بر
گلوی فرهنگ و انديشهی ميهن ما
گذاشته است ،بيشتر سرگرم چه
هستيم؟ فرهنگ میسازيم يا در فکر
ساختوسازيم و بدتر از آن براندازيم؟
اشغالگران ميهن زخمی ،ما را به
اتهام "براندازی" راندهاند؛ و تازه

ما فريادهای سال پيش را ديگر
میکنيم" .نه غزه ،نه لبنان" را
از حافظه تاريخ خط میزنيم و
مینويسيم "هم غزه ،هم لبنان" ما با
چفيههای سبز در پاريس میگرديم و
از خطوط میگوئيم ،از جدائی.
از خودی و غير خودی.
ما از تورنتو دستور اخراج افرادی را
میدهيم که عضو "سازمان" تحت
فرمائدهی پدرمان بودهاند ،چون
ضدانقالباند.

چرا؟
چون با فالن شبکهی
تلويزيونیمصاحبه
کرده و پرده از شکنجههای خود
برداشتهاند .ما در لندن ...ما در
لوس آنجلس...

فريادهای نفرتآور خودی وغيرخودی
مدام بلند و بلندتر میشود .زمزمهی
شوم اتهامات ،پيوسته دامنهی
بيشتری میگيرد .رقابتها به تخطئه
کشيده است به توطئه .يادمان رفته
است که همه قربانيان استبداديم
و اگر در ميهن بوديم در سلولها و
بندها بايد گرمای  ۴۴درجه را تاب
میآورديم .و اگر آب میخواستيم،
دشناممیشنيديم.
فراموش کردهايم که تا استبداد هست
ما هم درغربتيم .چشمهایمان را
باز کنيم .کنار گوشمان مبارزانی را
ببينيم که مسلسل در دست داشتند
و خوردن قرص سيانور برایشان
آسانتر از فرودادن آب دهان بود .ما
که جای خود را داريم .سرنوشت همه
ما يکی است اگر سرشت آزادی را
درنيابيم و به ظاهر بسنده کنيم:
درغربت میپوسيم اگر کنار هم
نباشيم.
تلخ است.
تلخ.
جرس استبداد را نمیشنويم ،هرچند
خود از رهروان کاروانيم .جمهوری
اسالمی در هرچه شکست خورده،
در يک امر حياتی موفق شده
است .حکومت سی سالهی جور،
مخالفاناش را هم به شکل خود در
آورده است .هر کدام ما حسن طائب
شدهايم .به شيوهی سردار نقدی
سخن میگوئيم و خدای من بروش
بردار بازجو حسين شريعتمداری
مینويسيم.

خانم ها! آقايان!

حواس مبارکتان هست؟
گرگ هاری شدهايم .تلخ است .تلخ.
قرار بود همهی ما رسانه باشيم ،همه
کيهان برادر حسين شدهايم.

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:

دکتربهرامجانمعینی
کلینیکپزشکی

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

آنها هنوز به قدرت
نرسیده سانسور می کنند!

(514)695-2847
azfeb01'10

به نام خداوند بخشنده مهربان

 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 :

مرکزاسالمیایرانیان

www.clinicmoini.com
moini_clinics@sympatico.ca

www.iranianislamiccenter.com

آموزش موسیقی :جواد داوری
سنتور ،سه تار ،پیانو،
ویلن ،آواز ،ضرب و دف

Tel.:514-567-4789

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

کالس های:

آنها هنوز به قدرت نرس�یده سانسور می
کنند:اینتیتریاستکهیکیازخوانندگان
پیوند ،همراه با کارتون باال ،اثر نیک آهنگ
کوثر ،کاریکاتوریست تبعیدی ایرانی مقیم
تورنتو برای ما فرستاده است.
خواننده در ایمیل خ�ود توضیح می دهد
نیک آهنگ که همکار همیش�گی و فعال
سایت روز آنالین می باشد ،این بار در این
سایت سانس�ور شده است به آن دلیل که
پ�ا در کفش بزرگان و  untouchablesکرده
است .وی اضافه می کند می بینید آقایان
شعار آزادی و فرداهای روشن می دهند ،اما
پر از خط قرمز هستند....

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.

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

بهائی بودن در مجهوری اسالمی
جرم است!

نقض حقوق شهروندان
بهائی در ایران

شهروندان بهایی که هفته گذشته منازل
متعلق به آنها در روستای ایول مازندران
توسط لودر و کامیون تخریب شد ،اعالم
کردند ش��کایت آنها در خصوص تخریب
منازلشان تاکنون مسکوت مانده و مراجع
قضایی هیچ پاس��خی به آنها ن��داده اند.
دیان عالیی ،نماینده جامعه بین المللی
بهاییان در س��ازمان ملل متح��د در ژنو،
هم وزارت اطالعات و دس��تگاه امنیتی و
برخی روحانیون را در پشت قضیه تخریب
منازل و اموال شهروندان بهائی میداند و
م��ی گوید :بهایی بودن از نظر جمهوری
اسالمی جرم است .رضا ثابتان ،سخنگوی
جامعه جهانی بهایی نیز تخریب اموال و
اماکن متعلق به شهروندان بهائی را برنامه
ای منظم می خواند که با دستور حکومت
و یا پشتیبانی آن انجام می گیرد.
وزارت اطالعات و روحانیون پشت
جریان ختریب
هفته گذشته  ۵۰منزل متعلق به بهائیان
در روس��تای ایول در مازندران با بولدوزر
و  ۴کامیون تخریب ش��د .به گفته اهالی
این روستا ،خانه هارا چنان با خاک یکسان
کرده اند که گویی اصال از قبل هیچ خانه
ای در این منطقه نبوده است .این مساله
واکنش های بسیاری را به دنبال داشت،
اما اولین تخریب منازل متعلق به بهائیان
نبود؛ طی  ۳۱سال گذشته بارها اخباری
مبنی بر آتش زدن منازل بهائیان و تخریب
قبرستان های متعلق به آنان منتشر شده
است.
رضا ثابتان ،سخنگوی جامعه جهانی بهایی
در ای��ن مورد می گوید" :در ایران به طور
کلی ،تخری��ب اموال و اماکن بهایی ،یک
برنامه منظم و از پیش طراحی شده است.
چندین قبرس��تان بهایی را در اصفهان،
قائم شهر ،شیراز و برخی شهرهای دیگر
تخریب کرده اند .اماکن مقدس بهائیان و
همچنین برخی منازل آنها را تخریب کرده
و به آتش کش��یده اند.کامال معلوم است
که دولت یا خود دس��تور چنین کاری را
میدهد و یا از کسانی که اینکارها را انجام
میدهند پش��تیبانی میکند .چون وقتی
به مراجه قضایی مراجعه می شود حاشا
میکنند و هیچ امنیتی را برای شهروندان
بهایی ،به عنوان شهروندان ایرانی تامین
نمی کنند".
دی��ان عالئی ،نماینده جامعه بین المللی
بهائیان در س��ازمان ملل متحد هم می
گوید" :این مس��اله  ،یک مساله گسترده
اس��ت ک��ه در واقع با پش��تیبانی وزارت
اطالع��ات و برخی از روحانیون انجام می
گیرد .در واقع کسانی که اقدام به تخریب
م��ی کنن��د ،از قبل برای چنی��ن کاری
تش��ویق می ش��وند و از سویی می دانند
که به هیچ عنوان در این زمینه پاسخگو
نخواهند بود" .
اما این ختریب ها توسط چه
کسانی صورت می گیرد؟
به گفته صاحبان منازلی که هفته گذشته
در روستای ایول تخریب شد ،کسانی که
اقدام به تخریب کردند هیچ لباس رسمی
و حکومتی به تن نداشتند و از افراد محلی
بودند .فری��ده روحانی ،صاح��ب یکی از
 ۵۰منزلی که در روس��تای ایول تخریب
شد می گوید" :نمی دانیم دستور از کجا
آمده اما همان ساکنان غیر بهائی روستای
خودمان ،یعنی هم��ان افراد محلی خانه
های ما را تخریب کردند".
در اصل این افراد محل�ی چرا اقدام
به تخریب اموال و اماکن بهائیان می
کنند؟
رضا ثابتان به این سئوال پاسخ میدهد:
"ب�ه نظ�ر م�ی رس�د در نقاطی که
مردم تعصب مذهبی بیشتری دارند
این مس�ائل بیش�تر اتفاق می افتد
و حکوم�ت از تعص�ب مذهبی آنها
سوءاستفاده می کند و از همین عرق
مذهبی بهره می گیرد" .
او می افزای��د" :اوایل انقالب حکومت به
صورت مس��تقیم عمل و بهائیان را اعدام
می کرد اما در چند ساله اخیر ،بخصوص
یک س��اله اخیر ،سرکوب شدت گرفته و
ن��وع آن فرق کرده اس��ت .االن حمله به
بهائیان بیش��تر به حالت حمالت رسانه
ای و تبلغی اس��ت و روزی نیست که در
رسانه های حکومتی ،مطلبی علیه بهائیان
منتشر نشود .تمرکز هم بیشتر روی مردم
عادی است ،یعنی شهروندان عادی بهائی
را از کار بیکار می کنندیا از کس��ب و کار
وا می دارند .در ش��یراز لیستی  ۴۰۰نفره
از کس��به بهایی تهیه و منتش��ر کرده و
نوشته اند که اینها بهایی هستند و از اینها
خرید نکنید .از طرفی جمهوری اسالمی با

اعزام طالب قم به روستاهای مختلف ،بر
ضد بهائیت و شهروندان بهایی ،تبلیغات
می کند؛ به مردم می گویند افراد بهائی،
جاسوس اس��رائیل هستند و ضد امنیت
ملی اقدام می کنند و " .....

 ۱۴۰بازداشت در یک سال

اما آیا برخورد با شهروندان بهایی در ایران
در تخریب منازل و اماکن آنها خالصه می
شود؟ فریده روحانی ،دیگر شهروند بهائی
می گوید:
"خانه هایمان را خراب می کنند .بچه
هایم�ان را نمی گذارند به دانش�گاه
بروند و بع�د از یکی دو ت�رم آنها را
بیرون می کنند .تاکنون ندیده ایم از
بچه های بهائی ،کسی از دانشگاهها
فارغ التحصیل شود".
ناتولی درخشان نیز می گوید" :به ما می
گویندباشهروندانمسلمانصحبتنکنید
چون شما قصد دارید آنها را جذب بکنید
در حالی که واقعا چنین چیزی نیست .ما
همایرانیهستیمنمیتوانیمباهمشهریان
و هموطنان خود حرف نزنیم".
اما قضیه از س��خنان این دو شهروند هم
فراتر رفته اس��ت ۷ .تن از س��ران بهایی
مدتهاس��ت در زندان به سر می برند و به
گفته رضا ثابتان ،بعد از انتخابات مخدوش
 ۲۲خ��رداد  ،۸۸بیش از  ۱۴۰ش��هروند
بهایی بازداشت شده اند .هر چند  ۱۰۰نفر
از آنه��ا با قرار وثیقه آزاد هس��تند اما ۴۰
شهروند بهائی همچنان در بازداشت به سر
می برند.
آقای ثابتان می افزاید" :خوشبختانه کسی
در این سالها جانش را از دست نداده است
البت��ه اوایل انقالب که به منازل برخی از
بهائی ها حمله کردند برخی از شهروندان
بهائی را نیز به آتش کش��یدند اما دراین
سالهای اخیر چنین موضوعی نبوده است.
هر چند که در شیراز یک شهروند بهائی
را بعد از چند بار تهدید ،گرفتند و با زنجیر
به درخت بس��تند تا او را آتش بزنند اما
باز نتوانستند چون چند نفر رسیده و مانع
شده بودند".
دیان عالئی نیز با اش��اره به بازداش��ت و
محاکمه  ۷تن از س��ران بهائی می گوید:
"دادگاه آنها به پایان رس��یده و در انتظار
صدور حکم هستند و ما به شدت نگران
وضعیت آنها و حکمی هستیم که صادر
خواهد شد .تا پیش از این خانواده ها هفته
ای یکبار می توانستند به صورت کابینی با
آنها مالقات کنند اما متاسفانه اخیرا و بعد
از پای��ان دادگاه خبر داده اند که دو هفته
یکبار حق مالقات خواهند داشت".

سراجنام شکایات بهائیان

به گفته شهروندان بهائی تاکنون هیچ یک
از شکایات آنها در مراجع قضایی سرانجامی
نداشته و هیچ پاسخی نگرفته اند.
رضا ثابتان می گوید" :مراجع قضایی در
صورت مراجعه افراد بهائی برای تخریب
ام��وال و اماکن و آزاره��ای دیگر ،یا کال
قضیه را حاشا می کنند و یا هیچ رسیدگی
نمی کنند .مثال همان فرد شیرازی که به
درخت بس��ته و قصد به آتش کشیدن او
را داشتند ،به مراجع قضایی شکایت کرد.
گفتند پی گیری می کنی��م اما در اصل
هیچ نوع پی گیری صورت نگرفت و هیچ
پاسخی ندادند".
ناتولی درخشان هم درباره تخریب منازل
بهائیان در روستای ایول می گوید:
"ما رسما شکایت کردیم .افراد محلی به ما
گفته بودند با مراکز دولتی هماهنگ کرده
ایم و ما در شکایت همین را ذکر کردیم
اما زود ایراد گرفتند که نوشته شما علیه
نظام است ".وی می افزاید:
"ما اکنون به تمام مراکز شکایت کرده ایم؛
از قوه قضائیه گرفته تا بیت رهبری و امام
جمعه ساری یعنی آیت الله واعظ طبسی
و نماینده های ساری در مجلس شورای
اسالمی و خواسته ایم که رسیدگی کنند
ام��ا تاکنون هی��چ جوابی نگرفت��ه ایم و
همچنانمنتظریم".
دیان عالئی اما می گوید بهائیان شکایات
خود را از طریق نهادهای حقوق بش��ری
سازمان ملل پی گیری می کنند.
به گفته او ،تمام تخریب ها و حمالت به
بهائیان با پشتوانه وزارت اطالعات است و
قاضی ها هیچ کاری نمیتوانند بکنند.
او توضیح می دهد ":ما از طریق سازمان
ملل قضایا را پی گیری می کنیم؛ در واقع
گزارش��گران ویژه س��ازمان ملل از دولت
ایران سئوال می کنند و پاسخ می خواهند
و بعد جواب خود را منتشر می کنند که
مث�لا دولت ایران ج��واب داد یا نداد و یا
چه جوابی داد.در کل این پروسه طوالنی
است اما متاسفانه ما به جز گزارش های
گزارشگران ویژه و قطعنامه های مجمع
عمومی س��ازمان ملل ،هیچ کار دیگری
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نمی توانیم بکنیم".
خانم عالیی با اشاره به قضیه روستای ایول
می گوید:
"برای این روس��تا دیگر نمی توان کاری
کرد چ��ون اتفاق افتاده اما ش��اید تالش
ها و گزارش��اتی که ب��ه نهادهای حقوق
بشری سازمان ملل داده ایم و می دهیم
باعث ش��ود از تهدیدات و اقدامات مشابه
در روس��تاها و شهرهای دیگر جلوگیری
شود".

مرکزآموزشیبزرگساالنگالیله

نامنویسی ترم پائیزی

بهایی بودن در کیفرخواست ها

چرا این نوع برخوردها با شهروندان بهائی
در ایران صورت می گیرد؟به شکایات آنها
رسیدگینمیشودودربرخیکیفرخواست
های ص��ادره علیه معترضان به انتخابات
مخدوش  ۲۲خرداد ،بهایی بودن یا ارتباط
با بهائیان به عنوان اتهام ذکر می شود؟
رضا ثابتان در پاسخ می گوید:
"کامال مش�خص است که تنها دلیل
س�رکوب بهائیان ،دی�ن و آئین آنها
اس�ت .هر چند جمهوری اس�لامی می
گوید ما کسی را به خاطر دین و مذهبش
زندانی نمی کنیم اما مدارک زیادی در این
زمینه وجود دارد .افراد بسیاری را به اتهام
ساختگی جاسوسی و اقدام علیه امنیت
ملی بازداش��ت کرده و از آنها خواسته اند
در برگه ای بنویسند و امضا کند که بهائی
نیستند تا آنها را آزاد کنند .خب اگر راست
می گویند این چه جاسوسی است که با
چنین برگه ای آزاد می شود؟"
وی می افزاید" :نه تنه��ا بهایی بودن در
جمهوری اسالمی جرم است بلکه کسان
دیگری که به شهروندان بهائی کمک یا با
آنها ابراز همدردی می کنند نیز در مظان
اتهام قرار می گیرند .چنانچه درباره خانم
عبادی دیدیم تنها به دلیل دفاع از حقوق
بهائیان ،گفتند او بهائی است و "....
خان��م عالئی نیز با بیان اینکه س��رکوب
شدید طی سال گذشته و چند ساله اخیر
علیه بهائیان در جریان بوده اس��ت ،می
گوید ":وقتی در کیفرخواس��ت ها ،بهائی
بودن یا داشتن رابطه با بهائی ها را اتهام
ذکر می کنند ،همین نشانگرنوع دیدگاه
جمهوری اسالمی به ش��هروندان بهائی
است .اما مس��اله این است که اگر آزادی
دین و مذه��ب در ایران وجود دارد نباید
داشتن آئین بهائیت ،جرم باشد".
وی می افزاید ۲۲" :خرداد بهانه ای برای
س��رکوب بیشتر دگر اندیش��ان ،روزنامه
نگاران ،فعاالن مدنی و افلیت های دینی
و مذهبی از جمله شهروندان بهائی شد.
در روز عاشورا چند نفر بهائی را گرفتند و
گفتند وقایع روز عاشورا زیر سر اینها بوده
و اینها رقم زده اند.در حالیکه خودشان نیز
می دانستند چنین چیزی نبوده است".
به گفت��ه خان��م عالئی«اتفاق��ی که در
 ۲۲خرداد افتاد ،نقض حقوق بش��ر همه
ایرانیان بود؛ اما ش��هروندان بهائی چون
یک��ی از ضعیف ترین گروهه��ا در ایران
هستند ،وقتی نقض حقوق بشر به صورت
گسترده انجام می گیرد روی به آنها بیشتر
فش��ار می آورند و این نقض گسترده تر
می شود".
داستان روستای ایول چه بود؟
چه کسانی و با چه پشتوانه ای این روستا
را تخریب کردند و س��اکنان این روس��تا
هنگام تخریب کجا بودند؟
ناتولی درخشان ،یکی از بهائیانی که منزل
او به همراه  ۴۹منزل دیگر تخریب شده در
توضیح چگونگی این ماوقع می گوید":در
هیچ کجای دنیا سراغ نداریم یکباره ۵۰
خانه را این چنین تخریب کنند ؛ما واقعا از
این قضیه بهت زده هستیم".
فریده روحانی ،شهروند بهائی که منزل او
نیز در جزو این  ۵۰منزل تخریب ش��ده
است نیز می گوید:
" ۲۷سال پیش ،خانه های ما را آتش زدند
و م��ا را از خانه هایم��ان بیرون کردند اما
خانه های ما نیمه سرپا بود و هر سال ما از
پاسگاه کیاسر ،نامه می گرفتیم و همراه با
دو مامور به آنجا می رفتیم تا اندک زمین
هایی راکه هنوز از دست ما نگرفته بودند
کشت کنیم .گاهی نیز به خاطر کشت یا
برداش��ت در منازل خودمان در روستای
اویل می ماندیم که البته همیشه مامورها
هم با ما م��ی ماندند اما همین نیز دلیل
نمی شد که آزار نبینیم .می آمدند سنگ
میزدند و ش��عار میدادند و نیمه شب ها
مزاحمت ایجاد می کردند تا اینکه هفته
قبل کال خانه هایمان را با خاک یکسان
کردند".
ناتولی درخشان نیز توضیح می دهد:
" ۲۷سال پیش دقیقا از  ۷تیر سال  ،۶۲ما
را تهدید کردند که یا باید مسلمان شوید
ی��ا از اینجا بروید .حمل��ه کردند با بیل و
کلنگ برخی را به شدت زدند و خانه ها را

پیام رضا پهلوی به مناسبت سالگرد جنبش  ۱۸تری

دانش�جویان آزاده و برومند
وطن:
یازده س��ال از روزی می گذرد
ک��ه باری دیگر نق��اب از چهرۀ
دش��منان ش��ما ،ش��مایی که
پرچم��داران دیرین��ۀ آزادی و
دان��ش و معرف��ت و انس��انیت
در وطن ایــد ،برداش��ته شـد.
همانـان که سی و یکسال پیش
نخستین گام شان در اثبات این
دشمنی بس��تن دانشگاه های
ایران و تصفیه و اخراج استادان
آزموده و فرهیخت��ۀ آن بود در
تجاوزی وحشیانه به حریم مقدس دانش
و ِخ��رد ورزی به قتل و غارت و ویرانگری
پرداختند و بر فرزندان گرانقدر وطن آن
آوردند ک��ه مهاجمان مغ��ول در دوران
بربریت بر نیاکانش��ان نیاورده بودند .اگر
بنا بود در س��الروز هر کینه وستیزی که
س��رکردگان جاهل و ِخرد گریز رژیم بر
شما روا داشته اند به سوگ نشینیم ،هیچ
روزی از سال مستثنی نمی بود.
روزی نبوده که از عمر حکومت پس گرای
اینان بگذرد و به تالشی دیگر برای پایمال
کردن حقوق و آزادی های مس��لم شما
دست نزنند.
خنست استقالل دانشگاه های ایران ،این
مهم ترین شالودۀ تعلیم و تعلم و پژوهش
و خالقی��ت علمی آزادانه را جس��ورانه از
میان بردند.

آن گاه مدیریت دانشگاه ها
را به کس��انی سپردند که
به دانش و پژوهش آزادانه
همانق��در اُن��س و اُلف��ت
داش��ته اند که بوف کور به
روشنایی.
به دخالت و تصمیم چنان
کس��ان بوده اس��ت که نه
اس��تادی در کار تحقیق و
آموزش امنیت داشته و نه
دانشجویی به بهره جویی از
دانشگاه حقی.
امروز کار دشمنی حاکمان
با دانش��گاهیان بدانجا کش��یده شده که
تدریس علوم انسانی و اجتماعی را نیز که
در بس��تر تجربۀ دانش و پژوهش جوامع
آزاد غربی ریشه دوانده به عنوان نمادی از
تهاجم فرهنگی غرب محکوم می کنند و
عزم آن کرده اند که با دخالت در نگارش
متون دانشگاهی دانش��جویان ایران را از
آش��نایی با این علوم پایه یکسره محروم
سازند تا شاید عش��ق به آزادی و حقوق
انسانی در آنان افسرده شود و تصمیمشان
ب��ه برپایی حکومت مردمی به سس��تی
گراید.
چنین سودای خامی ،اما ،تنها در دل های
تاریک و ذهن های ِخرد س��تیز کسانی
ریش��ه می گی��رد که نه از گذش��ته می
آموزن��د و پند می گیرن��د و نه از حرکت
مس��تمر و وقفه ناپذیر انس��ان ها بسوی

آزادی از بندهای اسارت و تحقیر.
آن ها هنوز درنیافته اند که جوانان هشیار
و آزادۀ ایران با گذش��تن ه��ر روز از عمر
حکومت تبه کاران ،با هر خشونت تـازه ای
که بر آنان می رود ،با هر حق دیگــری که
از آنان گرفته می شود ،شــور تــازه ای به
رهایی می یابنــد؛ آزادی هــا و حقـوق
از دست رفتــه بـــرایشان معنـای تازه
تری می گیرد و رویدادهای سیاه خردادها
و تیره��ا و بهمن ها تصمیم ش��ان را به
رسیدن به دوران نور و روشنایی استوارتر
از همیشه می کند.
بر ش��ما جوانان عزیز ای��ران ،خواهران و
برادران شایستۀ میهن درود بی پایان می
فرس��تم و به مادران و پدرانی که شما را
چنین آزاده و حق طلب پرورده اند تبریک
می گویم.
تا ش��ما چنین هش��یارانه و مصممانه به
دفاع از آزادی ها و حقوقتان ،از سرزمین
کهن سالتان گام برمی دارید ،به پیروزی
نهایی ملت بر تباهی و تاریکی یک لحظه
هم تردید روا نیست.
خداوند نگهدار ایران باد رضا پهلوی
P.O. Box 341907, Bethesda, MD. 20827, U.S.A.
Tel: 301-765-7007 Fax:
301-765-7009
www.rezapahlavi.org
rpsec@rezapahlavi.org

به آتش کشیدند  .تعدادی را در تکیه ها
زندانی کردند  .هر روز واعظ برایشان حرف
می زد که باید مس��لمان شوید و بهشت
بروید و بعد هم همه را از روس��تا بیرون
کردن��د .هر چقدر به مراکز دولتی رفتیم
و شکایت کردیم کسی جوابی نداد؛ حتی
فتواهای مختلف برایشان آوردیم که ما هم
شهروند هس��تیم اما کسی گوش نکرد و
بیرونمان کردند و قسمت اعظمی از زمین
هایم��ان را گرفتند و خان��ه های ویالیی
برای خود ساختند .تا اینکه دو روز قبل از
تخریب خانه هایمان ،زمزمه هایی از افراد
محلی مبنی بر تخریب ش��نیدیم اما باور
نمی کردیم".
او سپس به اقداماتی که برای جلوگیری
از تخریب خانه هایش��ان صورت داده اند
اشاره می کند ":به فرمانداری ،بخشداری،
اس��تانداری و پاسگاه خبر دادیم اما به ما
گفتند نه از طریق ش��رعی و نه از طریق
قانونی چنین امکانی وج��ود ندارد و این
قضی��ه کذب اس��ت .تا اینک��ه روز واقعه
یکی از دوس��تان ما به سر خاک مادرش

در قبرس��تان بهائیان می رود و همان جا
به او حمله می کنن��د و او و خانواده اش
را مورد ضرب و ش��تم قرار می دهند و او
می بیند که دارند خانه ها را تخریب می
کنند .او خبر داد و به بخشداری و پاسگاه
رفتیم و خبر دادیم اما در حالیکه در همان
زمان داشتند خانه ها را تخریب می کردند
پاسگاه این مس��اله را تکذیب می کرد و
هیچ اقدامی ب��رای جلوگیری از تخریب
صورت نداد.
این نشان می دهد که سخن افراد محلی
که می گفتند با هماهنگی مراکز دولتی
اینکار را میکنیم ،صحت دارد .ما حتی به
دادگاه کیاسر هم رفتیم و شکایت کردیم
ام��ا گفتند بای��د روال قانونی طی ش��ود
گفتیم هم اکنون در حال تخریب هستند
تخریب را متوقف کنید اما متاسفانه هیچ
توجهینکردند".
فریده روحانی اما از امید به بازگش��ت به
خانه هایش��ان بعد از  ۲۷سال سخن می
گوید ":ما هنوز امید داش��تیم بعد از ۲۷
سال به خانه هایمان برگردیم و آبادشان

کنیم اما تمام وسایل موجود در خانه ها را
بردند و در خیابان ها ریختند و چوب های
خ��وب و به درد بخور خانه ها را کندند و
بردند و بقیه را با خاک یکسان کردند".
او می افزاید ۲۷" :س��ال پیش همه را در
تکیه نگهداش��تند حت��ی آب و غذا نمی
دادند تا مسلمان ش��وند و از دین و آئین
خود دست بکش��ند اما نشد و بیرونمان
کردن��د و االن هم اینطور ک��رده اند .در
حالیک��ه ما هم ایرانی هس��تیم .من یک
بهائی ایرانی هستم .ایول زادگاه من است
و آنجا زاده و بزرگ شده ام اما االن اجازه
نمی دهند حتی برای سرزدن به اموات به
قبرستان مان برویم".
ناتولی درخشان اما از شهروندان مسلمانی
که به ش��هروندان بهائی کمک می کنند
س��خن می گوید ":این روزه��ا خیلی از
هموطنان مس��لمان ما آمدند با ما اشک
ریختند و از ما عذرخواهی کردند و دستان
ما را گرفتند و ما از همه آنها تش��کر می
کنیم " .فرشته قاضی
(برگرفته از :روزآنالین)
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از طنز نوشته ها...
امام پریی ساده دل بود!

پاسخی به
عطااهلل
مهاجرانی،
سخنگوی
شورای نگهبان
جنبش سبز
دانیال بهداد

....
جناب مستطاب آشیخ عطاالله خان
مهاجرانی بنده ن��وازی نموده به ما
رعایای عامی لطف بس��یار کرده ،با

شیرین زبانی بس�یار که مخصوص
متفک�ران اصالحات چی اس�ت،

تنویر نموده اهل دهات را .طوطیان
شکـرش��کن شوند زین قند پارسی
ّ
که آشیخ عبدالکریم و آسیدعطا بر
زبان آرند.
نطق فرمودند امام پیری س��اده دل
بود ،از روی س��ادگی آشیخ قصاب
خلخالی را به قاضی القضاتی گمارد
تا زبانم الل ،احدی بی خدا در والیت
اسالمی لب به سخن نگشاید ،البته
که در قضیه اعدام نفوس بدس��تور
امام ،کسی نقشی نداشته و دستی
بوده که نامه را نوشته ،و چه بسا که
آستین دست امر به هالک نموده و
دامان حضرات از شائبه قتل و تجاوز
پاک تر از دامان مریم مجدلیه است.
گیریم دامان هم که پاک نبوده باشد
دم عیس��ی داشتند امام امت ،خون
هم��ه محارب و لیب��رال و زندیق را
ح�لال نمودند .حاال آقایان از س��ر
شکسته نفس��ی رجز نمی خوانند
که منم خورنده خون ضد انقالب،
لطف بسیار می کنند اما رعیت بی
چشم و رو نمک نشناسی می کند
که هیچ نم��ک ارث پدری حضرات
را در والیت خورده و نمک دان می
شکند .ای تف به این روزگار.
عیال ما در کنجی نشسته مثل کنیز
حاج باقر غر م��ی زند که مرد تو نه
ج َنم داری ،نه نای ماچ کردن داری
حاال چرا می خواهی موی دماغ مرد
مردان اصالحات ش��وی؟ هر چه به
عقل ناقص خ��ودم رجوع می کنم
می بینم عیال هم حق دارد نه من
خان��ه در پاس��داران دارم ،نه وکیل
ملت بودم نه نش��ان لیاقت از دست
اکبر شاه گرفته ام و نه ویالی لواسان.
پس چرا باید پایم را از گلیم خودم
دراز تر کنم؟
اصال رعای��ا همه واقفند ک��ه دوره
تفتی��ش عقاید گذش��ته و باید به
عقاید اشخاص محترم چون حضرت
مستطاب مهاجرانی کمال احترام را
گذاشت و زمانی که جناب مستطاب
آشیخ عطالله مهاجرانی می گویند
"باالخره از آغاز پیروزی انقالب تا به
امروز ،افرادی با انقالب مخالف بودند،
با نظام جمهوری اس�لامی مخالف
بودند ،با مرحوم امام خمینی مخالف
بودن��د ،ب��ا نهاد روحانی��ت مخالف
بودند ،عیبی هم ندارد س��ی س��ال
مخالفت کردند ،می توانند در واقع
به این مخالفت ادامه بدهند ،ولی این

مجموعه نمی توانند مدعی جنبش
سبز باشند".
الب��د صالح کار را می دانند ،هر چه
باش��د چهار تا پیراهن از من یک ال
قبا بیش��تر پاره کرده ان��د .اما زبانم
الل ،زبانم الل ،هفت قرآن در میان،
مگر حضرت مهاجرانی دبیر شورای
نگهبان جنبش سبز هستند؟ عیال
می گوید نش��خوار آدمی��زاد حرف
اس��ت ،ش��کر خورده  ،خامی کرده
شما این مرقومه را به دست ناشر نده
که ما نباید هیچ گزگ و بهانه ای به
دست دشمنان بدهیم .با خودم فکر
می کن��م این عیال ما پر بیراه نمی
گوید در زمان حضرات نه کهریزکی
بود و نه شیشه نوشابه ایی که در ما
تحت رعیت فرو کنند.
فقط یک کبری نام��ی بود گویا زنا
کرده بود ،البته کسی هم ندیده بود،
اما به هر روی قاضی شرع تشخیص
داده بود ،دادند تا در وس��ط میدان
شهر چالش کنند و سنگش بزنند،
یک احمد نام��ی هم بود محصل با
ریش و موی بلند زبان درازی کرده
بود در دانشگاه گرفتند تا جایی که
می خورد کتکش زدند تا شاید ادب
ش��ود ،نش��د بعد بردنش روی میز
گفتند اعدامت می کنیم تا شاید این
بار ادب بشود ،نشد ،بعد این بار سرش
را توی خال فرنگی کردند .البته که
این حرف ها همه نامربوط اس��ت و
آشیخ عطالله همان زمان جشنواره
فیلم بر گزار می کرد ،تازه نویسنده
ای متش��خص به نام پائولو کوئیلو
را زا فرن��گ آورده ب��ود و عوام کرور
کرور می رفتند تماشا که در والیت
ما اص�لا هیچ اهل دانش تا پیش از
وزارت آشیخ عطا نیامده بود.
القصه حاال که ملوک خانم دس��تم
را در حنا گذاش��تند بای��د اعتراف
کنم که یقین دارم آش��یخ عطاالله
خان مهاجرانی ی��ک قران هم پول
دریافت نکرده اند تا این صحبت را
بکنند و همه صحبت از سر غیرت
است ،ترس که ندارد از کسی ،بسیار
صحیح فرمودند این مخالفان انقالب
در جنبش سبز نیستند .حاال بروند
پارچه سبز بخرند ،در برابر سفارت
خان��ه ها جی��غ و داد کنند .س��ند
ش��ش دانگ این جنبش در دست
آقایان اس��ت ،اصال کل این والیت
قابل حضرات را ندارد .نش��نیده اید
که شاعر می گوید بخال هندویش
بخشم س��مرقند و بخارا را؟ آشیخ
عطا هم بی منت مشاطه و سرخاب
دلبری می کند از همه خلق.
ام��ا ملوک خانم می گوید مردم که
مغز خر نخورده اند بروند در خیابان
ش��عار بدهند رای من کجاست؟ در
آخر حسرت به دل بمانند در خیابان
پهلوی یک ش��ب جمعه به همراه
دلبرکان دست در درست نتوانند راه
بروند؟ آخر این انصاف اس��ت؟ اصال
این همس��ایه سبیل از بنا گوش در
رفته ما از ف��ردای روز انتخابات می

گفت م��ی روم تظاه��رات تا عرق
خ��وری را آزاد کنم .حاال من مانده
ام چط��ور این عیال را خر فهم کنم
که فالنی جنبش دمکراتیک همان
است که آشیخ عطا فهمیده نه یک
کلمه کم نه یک کلمه زیاد .همین
اطاعت از ولی فقیه و شورای نگهبان
و اینه��ا .مگر جنب��ش دمکراتیک
هدفش آزاد س��ازی این جلف بازی
ها و خدای نکرده مفس��ده اس��ت؟
نعوذ بالله اگ��ر آزادی اجتماعی می
خواستیم که همان خدا بیامرز داده
بود ،تازه خیلی هم از حضرات خوش
قیافه تر بود ،زبان فرانسه را هم مثل
بلبل تکلم می کرد.
القصه خدا رفتگان همه را بیامرزد،
در قاق��ازان ما یک مالیی بود یزدی
کاش��ف العلوم ،فخر الفالسفه برای
خلق الله مس��ئله می گفت ،قبل از
او هم هیچ عهدی در معنای آزادی
و تساهل و تس��امح غور نکرده بود.
همون ش��یر پاک خورده منبر می
رفت و می گفت زنده باد مخالف من؛
عوام هم غریو بر می آوردند زنده باد
مخالف من.
بعد می گفت نه آنگونه که شما می
گویید آمدیم کس��ی مخالف مقام
معظم رهبری بود ،مخالف اس�لام
و مسلمین بود یا زبانم الل مخالف
قانون اساس��ی بود .او که شامل این
کالم فلسفی نمی شود .مخالف نظام
محارب است حکمش را هم که شرع
خ��دا داده .اما همی��ن مالی یزدی
جحد زیاد کرد تا دهاتی جماعت را
با معنای آزادی و مردمساالری دینی
آشنا کند .اما خداوند عالمیان به این
ملت هیچ هوش و حواس نداده .یک
روز می گویند مرگ بر دیکتاتور می
گوییم اشکالی ندارد بعد می گویند
خب دیکتاتور همان خمینی را می
گویی��م .باز مرحوم م�لای یزدی و
آشیخ عطالله به تکاپو می افتند منبر
می روند نه دیکتاتور فالن اس��ت و
بهمان اس��ت و ام��ام قلبی مهربان
داشتند.
عیال می گوید ترک عادت موجب
مرض اس��ت ،دس��ت از سر کچل
حض��رات ب��ردار .می گوی��م عیال
ش��اهنامه آخرش خوش است ،این
حضرات نتوانس��تند یک بار حقوق
ملت را در برابر استبداد استیفا کنند.
بقول ننه جونم اگر به امید من منانی
برو شوهر بکن بیوه نمانی .ما هم اگر
به امید آشیخ عطالله خان مهاجرانی
بودیم که فاتحه ما خوانده شده بود.
یکی را تو ده راه نمی دادند س��راغ
کد خدا را می گرفت .حاال حکایت
عطاالل��ه خان مهاجرانی اس��ت که
اینگون��ه دلبری می کند ،عطا جان
منتظر بمان ما دودستی کلید والیت
را می دهیم خدمتتان تا با آش��یخ
محسن کدیور دو تایی هر دستوری
دادید رعای��ا بی چون و چ��را اجرا
کنند.

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند
بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید!

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
JAMES LYNG ADULT ED CENTRE

)5440 Rue Notre Dame West, Montréal (H4C 1T9
LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

Tel.: (514) 846-0019

برایترمپائیزینامنویسیمیکند:
کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
FALL SESSION: AUG.30, 2010 - DEC. 3, 2010

)REGISTRATION: AUGUST 10, 2010 (8:30 A.M. to 2:30P.M.
NON-REFUNDABLE SERVICE FEE:
		
)$30.00 (CASH OR INTERAC ONLY

WE OFFER
BASIC ENGLISH 8:30 A.M. - 12:30 P.M.

)MON. TO FRI.: 8:30 A.M. TO 12:30 P.M. (20 hours/week

BEGINNERS & INTERMEDIATE FRENCH CLASSES
)MON. TO THURS.: 8:30 a.m. to 11:30 a.m. (12 hours/week

********************
DOCUMENTS REQUIRED :
(original documents only) CANADIAN CITIZENSHIP CARD... or
			
PERMANENT RESIDENT CARD… or
			
VALID IMMIGRATION PAPERS… or
			
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 OR RA
ONE SMALL PASSPORT SIZE PHOTO
)(compulsory for all students

RECENT RECORD OF MARKS
)MEDICAR(copy for your file

			
			

			
			

N.B.STUDENTS WHO ARE UNDER THE AGE OF 18
MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.
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www.paivand.ca

چگونهخداونددلهایشکستهراشفامیدهد؟
"آن��گاه داود از زمی��ن برخاس��ته
خویشتن را شستشو داد داده تدهین
کرد و لباس خود را عوض نموده به
خانه خداوند رفت و عبادت نمودو
بخانه خود آمده خوراک خواست که
پیشش گذاشتند و خورد".

در اعماق اقیانوسها پرتابش میکند میشویم.
این واقعیتی است که ما ممکن است
پس تو هم فراموشش کن.
خیلی ها گناهان را اعتراف میکنند و ضربه بخوریم ،تنها بشویم.
دوباره با خودشان برش میگردانند .یادمان باش��د اینجا آسمان نیست
باور کنید همان ب��ار اول که تقاضا بلکه دنیای س��قوط ک��رده در گناه
است که در آن زندگی میکنیم .و به
کردید بخشیده شد.
همین خاطر امکان تنهایی،

دلشکستگی ،و افسردگی وجود دارد ،س�وم به آینده نگاه کنید و داش��ته
او فقط منی بخشد بلکه
غم ،درد ،ناراحتی...
هایمان.
فراموش هم می کند
دوم س��موئیل ":24-12و داود زن
میتواند
خیلی جالب اس��ت خ��دا
و در این غ��م و ناراحتی میخواهید خود بتش��بع را تسلی داد و نزد وی
فراموش هم بکند.
چکار کنید؟
در آمده با او خوابید و او پسری زایید
البته این خواس��ت خودش است بر خودتان را به بی خیالی بزنید؟
او را سلیمان نام نهاده و خداوند او را
گرفته از توان اوست نه نشانه ضعف .گوشه انزوا بگزینید؟
دوست داشت".
از زندگی استعفا بدهید و تمام عمر را
وقتیصورتحسابیرومیپردازید در بدبختی سر کنید؟
اجازه دهید خداوند کینه
دوباره نگرانش میشوید؟
یک راه دیگر هم وجود دارد.
نه ،همان موقع نگرانیتان از بابتش اجازه دهید عیسی مسیح جان شما هایمان را تبدیل کند
رفع میشود.
کینه وقتی بوجود میاد که دیگران به
را برگرداند.
روی صلیب مسیح گفت من صورت
ما بدی میکنند.
حس��اب ش��ما رو پرداخت کرده ام به نمون�ه داود در کتاب مقدس م��ا احس��اس گناه میکنی��م وقتی
خودم��ان عم��ل ب��دی را در حق
و ش��ما را به یک زندگ��ی ابدی در نگاهکنید:
آسمان مهمان کرده ام.
در دوم سموئیل باب  12می بینیم او خودمان و یا دیگران انجام داده ایم
مرتکب گناهی میشود در مزمور  51و وقتی احس��اس کینه میکنیم که
دیگران در حق ما بدی کرده اند.
پس نگران چه هستید؟
او گناهش را اعتراف میکند.
چ��را خود را برای چیزی س��رزنش حاص��ل عمل گن��اه آل��ودش تولد و این یک واقعیت است که دیگران
می کنید که خدا شما را بخاطرش پسریس��ت که مریض بدنیا می آید به ما بدی خواهند کرد .زندگی فعلی
که غمی بزرگ برای داود است .او بر بشر عادالنه نیست .مطمئن باشید
سرزنش نمی کند؟
از دیگران رنجی��ده خاطر خواهید
چ��را خ��ود را ع��ذاب میدهید در زانو دعا میکند و روزه میگیرد:
صورتی که مسیح داوطلبانه عذابش "خداوندا من گناه ک��ردم این بچه شد.گاهی عمدی و گاهی غیرعمدی.
در هر دو حال��ت درد آور و ناراحت
را کشیده؟
بیگناه است او را نجات بده".
کننده است.
عیسی بر صلیب میخکوب شد شما اما بچه می میرد.
دیگر خودتان را بر صلیب میخکوب حال ببینید داوود بعدش چکار کرد .اما موضوع این است که عکس العمل
شما چیست و چطور با این واقعیت
نکنید ،بگذارید خ��دا گناهانتان را
او سه کار اجنام داد:
اول پذیرفت که کاری از او بر نمیاید تلخ کنار میایید؟
بردارد.
این مسئله مهمی است.
و قادر به تعییر چیزی نیست.
بگذارید خدا غمهایتان ش��ما از دس��ت والدین یا همسر و باید با تمام این احساسات تلخ چکار
یا همکار و ی��ا فرزندتان ناراحتید و کرد؟
را بردارد.
غمگی��ن .بدانید که غص��ه خوردن با کسانی که آزارمان داده اند و مدام
این فقط ما نیستیم که به خودمان
به فکر ما برمی گردند!
ضربه میزنیم بلکه گاهی از دیگران چیزی را تغییر نمیدهد.
پذیرش این مس�ئله اولین قدم ایوب:2-5
ضربهمیخوریم.
"زیرا غصه احمق را میکشد".
و ی��ا از ناراحت��ی دیگ��ران غمگین بهبودیست.
میدانید چرا؟
چون ش��ما از کس��ی کینه دارید و
دوم سموئیل :23-12
خش��مگین که ممکن اس��ت اصال
"اما االن که مرده است پس چرا من قضی��ه را فراموش ک��رده و در پی
روزه بدارم؟آیا میتوانم دیگر بار او را زندگی خودش است و حتی به شما
ب��از بیاورم؟من ن��زد او خواهم رفت فکر هم نمی کند و شما نشسته اید
لیکن او نزد من باز نخواهد آمد".
و زندگی خودتان را با افکار کینه آلود
سیاه کرده اید...
دوم رهایش کنی��د بزرگش نکنید آیا این عاقالنه است؟
در عوض ش��روع به دعا و پرستش منطقیاست؟
کنید .درد غیر قابل اجتناب است اما اگر نیست پس احمقانه است...
بدبختیانتخابیست.
گذشته گذشته است و دیگر نمیتواند
دوم سموئیل:20-12
ش��ما را آزار دهند مگر اینکه ش��ما

هر شنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

رهایشنکنید.
هر وقت به آنها فکر
کنید دوباره ش��ما
راآزار میدهند.
ایوب :4-18
"ای ک��ه در غضب
خود را پاره میکنی".
ب��ا خش��م و کینه
تان چ��ه میکنید؟با
خش��م نس��بت به
مردم خودتان را آزار
میدهید؟
رومیان:19-12
"ای عزی��زان خ��ود
انتقام مگیرید ،بلکه
آن را به غضب خدا
واگذارید"....

>> بخش
پایانی

ش جالل عادل
شی

ک



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

چ��ون م��ا در روی
زمینی آلوده زندگی
میکنی��م در اینجا
عدالت برقرار نیست
خیل��ی وقتها حق
ناح��ق میش��ود و
ب��دکاران ب��ه ظاهر
کارش��ان پی��ش
آمین
میرود.
روز خداوند نزدیک است و در آن روز
عدالت برقرار خواهد شد و حسابها مزمور:5-42
"ای جان من چرا خم ش��ده ای؟ و
رسیدگیمیشود.پس:
چرا در من پریش��ان گشته ای؟ بر
خدا امید دار زیرا که او را برای نجات
از تلخیها رها شو.
روی او باز حمد خواهم گفت".
همدیگر را ببخشیم چون مسیح ما
را بخشید.
آیا شما هم جانی خمیده دارید؟
اگر بخشیده ش��ده هستی خداوند
شبانی نیکو داریم که جان شما را بر
توقع دارد بخش��اینده هم باش��ی.
میگرداند به او اعتماد کنید.
هیچوقت مقدار گناهانی که خداوند

درمابخشیدهقابل مقایسهباگناهانی
نیس��ت که دیگران در حق ما کرده
اند و ما باید ببخشیم.
خش�م م�ا را ک�ور
میکند.
هنگامی که خش��مگین
هستیم حقیقت را نمی
توانیم ببینیم ،زیبایی ها
را نمی توانیم ببینیم همه
چیز بد ب��ه نظر می آید
زود پیشداوری میکنیم
و زندگی ما دقیقا مطابق
مژده به ایمانداران
میل شریر پیش میرود.
حتی ب��رکات خدا را هم
پدر جالل عادل،
دیگر نمی توانیم ببینیم.
ش��بان نیکوی من جان
عاقد رمسی ازدواج شما
مرابرمیگرداند.
دارای مجوز رمسی استان کبک
از نگرانی و از غم و اندوه.

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:
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در شهــر
مدرسه دهخدا

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

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

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

4976 Notre Dame W.
514-220-1559 / 514-952-2165

www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی

4255 Courtrai CDNeiges
(514) 962.3565

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :

خانـه ایران

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

خورشید خانوم

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

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

چ
ه
خ
ب
.
ر
.
.

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

M EK IC

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

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

fondation.nima@gmail.com

www.paivand.ca

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

را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست
514-651-7955

www.iranica.com

کافهلیت

 هر پنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا
514-488-3000

(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca

اوتـــاوا

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

6528 St- Jacques W.

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

رادیو همصدا اتاوا

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

مناشـــوم

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

خانه فرهنگ صبا
Tel.: 514.481.1433

بابیان دکتر نقیب نقوی

1455 Maisonneuve W.

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

اجنمن ادبی (فاضل)
(514) 651-7955

شاهنامه خوا نی

Persian Cultural Asso. – Capital Region

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

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

اجنمن دوستداران زرتشت
پیشیارهمیکند

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

اجنمندفاعازحقوقبشر
اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

نگهداری از زبان فارسی خویشکاری هر ایرانی است.

دانشنامهایرانیکا

www.Seena.ca

ایران-مونترال
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Ottawa Persian Radio

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

Room: H-629

زمان :یکشنبه  18جوالی

Metro: Guy

ساعت  4پس از نیمروز
جا :دانشگاه کنکوردیا

خــانه ایران
سومینبرنامه

دوچرخهسواری
+استخر

برای جوانان ( 8سال به باال)

()Parc Jean Drapeau
شنبه  17جوالی  8صبح تا 8
شب
نقطه حرکت :ساعت  8صبح  ،تقاطع
 Atwaterو Saint-Ambroise
برای ثبت نام و اطالعات بیشتر با نیما
مشعوف5905-688-514 :
یا با دفتر خانه ایران 5962-544-514
تماسبگیرید.

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

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

خدماتآرایشی

Estheticienne & Technicien LASER

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

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

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

بنیادکودک

www.KhodRahaGaran.org

تهیه کننده و مجری:علی شریفیان

Radio@khodrahagaran.org

www.childfoundation.org

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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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

ب
ز
ر
گ

نیک
پیک تابستانی
یک روز شاد و زیبا در فضایی صمیمی و خانواده گی

 همراه با DJ

رقص و شادمانی

جوجه کباب ،یک سیخ کوبیده ،گوجه و ساالد 8 :دالر
یکشنبه  18جوالی :پارک انگرینیون
__________________________________________________

در صورت نامساعد بودن هوا ،این برنامه
در روز یکشنبه  25جوالی برگزار خواهد شد.

			

کمیتهیادمان

تلفن آگاهی)514( 569 -2233 :

www.paivand.ca
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سرویس«گرومینگ»حیوانات

ESPADANA
CARPENTER

نوسازیوتعمیراتساختمانی
نوسازیوتعمیراتساختمانی
با بیش از 25سال سابقه
(در ایران ،آمریکا وکانادا)
ساخت و نصب
انواع دکوراسیون،
کابینت،
انواع درها،
کفـپوش چوبی و...
تعمیرات ونوسازی حمام
آشپزخانه
تکمیلزیرزمین
(توسط استادکار نجار)
تغییرات درفضای داخلی ساختمان

>> 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

_________________

Tel.: (514) 965-2214
Fax (514) 484-7744
E mail: info@espadanacarpenter.com

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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گشایش

رستورانملیملو
Sherbrooke

Tel.: 514-2844999

3425 St-Denis

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

 صاف کردن دائمی مو
با جدیدترین روش

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

25

جوالی

انواع اغذیه با کیفیت
و کباب های خوشمزه ایرانی

با کیفیتبرتر

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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خنستین شرکت بیمه ایرانی

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

COMMERCIAL

1389  تیر24  962  شماره 16 سال

<< >>اینک بزرگتر از همیشه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما جستجو کنید

TOYOTA CAMRY

HYBRID HYBRID- 2008

Prix : $ 13900
Kilométrage: 112000
Condition : Occasion
Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 196.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Classification : Berline
Trans.: Auto. Cylindres: 4
Carburant: Essence, Motricité : FWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intérieure : Gris pâle
Couleur extérieure : Gris
Type : Berline

PORSCHE

CAYENNE AWD - 2006
Prix : $ 31900
Kilométrage : 63000
Condition : Occasion
Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 494.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Trans: Auto Cylindres : 6
Carburant : Essence
Motricité : AWD
Portes : 4
Passagers : 5
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Noir

assurance@eleganceleasing.com

خدمات حسابداری

و دفترداری

تهیه اظهارنامه مالیاتی برای مهاجران
)تازه وارد رایگان (سال اول
مشاوره رایگان در امور امالک و مستغالت
برای مهاجران

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









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

________________

21 blv St-Jean

Point Claire,QC H9S 4Y9.

Tel.: 514-969-2492

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492
 مسکونیوجتاری:مشاور امالک

ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی و ختاری با کمترین بهره
! صاحب خانه دخلواه خود شوید،با بهای اجاره
تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 دالری برای هزینه محضر1000 هدیه

2 bedroom Apt

DDO

Apartment Brossard
year built: 2000
$182,000

year built: 2004
jacouzi, garage, great location
$1,480/month (X 12 months)

________________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES, SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7

Tel.: 514-683-8686

Duplex NDG
Semi-detached
year built: 1949
$399,000

19
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:مشاور امالک
مسکونیوجتاری

رستورانشومینهپرس

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

2006 Condo Saint-Michel

207-9000
ژاله حافظی

Plaza

Cote des
Neiges
طبقه پارکینگ رایگان3

ا
س
پ
ش
یال ه

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

:ای ما

6/99........:چلوکباب کوبیده
8/99........................:سلطانی
8/99............ :سلطانی جوجه
9/99....................:شیشلیک
6/99 ................:جوجه کباب
5/99 .................:کوبیده مرغ
7/99 ...........................:چنجه

2 bed rooms condo
West Island: Pierrefnods

SOLD

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

open concept extremely clean and bright

2 bed rooms condo with extra room for

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

&

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

11/99 :کامبو

&

good size private balcony

کباب ترکی

Roxboro train
$176,500

walking distance to the

2 carports

____________
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

،یک سیخ چنجه
یک سیخ جوجه
یک سیخ کوبیده
------8/49..... :کباب ترکی پلیت
3/89 ....................:ساندویچ
3/99 ........ساندویچ کوبیده
____________
تمامی غذاها همراه با پلو
باسماتی و ساالد
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بازار امالک...

شادباش

حمید محمودی

آمارخریدو فروشامال ککالنشهرمونرتالدرماهژوئن*۲۰۱۰

افزایش قیمت با وجود کاهش در تعداد معامالت
امیر سام
بنا به آمار سازمان
مشاورین امالک
مونترال بزرگ ۱۹
درصد کاهش در
خرید و فروش امالک در کالن شهر
مونترال نسبت به ژوئن سال ۲۰۰۹
ی در شش
به ثبت رس��یده است ول 
ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۱۶در صد افزایش در
تعداد معامالت مشاهده میشود.
بن��ا به نظر آقای میش��ل بوس��ژور
 Michel beausejourرئیس هیأت
اجرایی س��ازمان مش��اورین امالک
مونترال بزرگ ،ای��ن مقدار کاهش
خرید و فروش در ماه ژوئن امس��ال
جای شگفتی ندارد ،چرا که ماه ژوئن
 ۲۰۰۹در بازار امالک مونترال یک

ی محسوب شد که برای
ماه استثنای 
اولین مرتبه تعداد معامالت امالک
در این ماه از مرز  ۴۰۰۰فرا تر رفت.
در آن ماه بازار امالک بعد از پش��ت
سر گذاشتن چند ماه رکود در حال
بازگشت به ش��رایط اولیه میبود و
حاال پس از گذشت یک سال بازار به
شرایط نُرمال خود باز گشته است.
همچنین در مقایسه با شش ماه اول
سال گذش��ته تعداد خرید و فروش
ام�لاک  ۱۶درصد افزایش داش��ته
ی از این میباشد که
است و این حاک 
بازار امالک در ماههای اولیه امسال
بیشتر از معمول (به دلیل نرخ پایین
بهره وام مسکن) فعال بوده است که
خود نیز بدین دلیل بود که تعدادی
از مردم به خاطر رکود اقتصادی در
اوایل سال گذشته تصمیم به خرید
ملک را به تعویق انداخته بودند.

BC Lions:
Canadian
Draft 2010

از لح��اظ نوع ملک ،کاندومینیوم
ه��ا  ۱۳درصد کاهش در تعداد
معامالت نس��بت به ژوئن سال
 ۲۰۰۹داش��تند در حال��ی که
این کاه��ش ب��رای خانه
های تک واحدی Single
۲۱ familyدرصد و برای
امالک چند واحدی Plex
۲۴درصد بود.
از لحاظ جغرافیاییNorth
 shoreو الوال ب��ه ترتی��ب
ب��ا  ۱۲و ۱۳درصد،کمتری��ن
کاه��ش را در تعداد معامالت در
مقایس��ه با ماه ژوئن س��ال گذشته
داشتند در حالیکه VAUDREUIL-
۱۶ SOULANGEدرص��د ،جزی��ره
مونترال  ۲۰درصد و South Shore
 ۲۶درصد کاهش به ثبت رساندند.
در مقیاس قیم��ت میانگین ،تمام
انواع امالک مس��کونی در ماه ژوئن
 ۲۰۱۰در مقایس��ه با ژوئن س��ال
گذش��ته تقریباً  ۸درص��د افزایش
داشته اند .در شهر مونترال قیمت
میانگی��ن خانههای ت��ک واحدی
 Single familyبه  ۲۶۰۰۰۰دالر،
کاندومینی��وم ب��ه  ۲۱۴۵۰۰دالر
و امالک چن��د واح��دی  Plexبه
 ۳۸۵۰۰۰دالر رسید.
در حال حاضر بازار امالک در شرایط
بازار فروشندگان Seller's market
به سر میبرد که خود دلیل افزایش
قیمت ب��ا وجود کاه��ش خرید و
فروش میباشد.
در تاریخ  ۳۰ژوئ��ن  ،۲۰۱۰تعداد
ام�لاک در معرض فروش از طریق
سیستم  MLSدر مقایسه با تاریخ
مشابه سال قبل ۱۰ ،درصد کاهش
داشته است.
تا شماره آینده شاد
و تندرست باشید
امیر سام

باخبر شدیم ،حمید محمودی،
جوان ایرانی تبار مونتریالی،
فرزن��د دوس��تان دیری��ن پیون��د و
چهره ه��ای نام آش��نا و مهرب��ان جامعه
ایرانیان مونتریال ،خانم زهره حیدر
و مهندس مه��دی محمودی از
سوی « BC LIONSدرفت»
(برگزیده) شده است.
حمید عزی��ز متولد تهران
اس��ت ( 12س��پتامبر
 )1985تحصیالت خود
را در س��طح کالج در
مونتری��ال ب��ه پایان
رسانده است.
او در مرحله سوم (از
مجموع  20مرحله) به عنوان
2010 Canadian Draft

انتخاب شده است.
پیون�د ای�ن انتخ�اب غرورآفری�ن را
ب�ه خان�واده حمی�د ،و نی�ز ب�ه جامعه
ورزشدوستان ایرانی سراسر کانادا شادباش
می گوید.
________
تیم های فوتبال کانادا (موسوم به )CFLعبارتند از:
Montreal Alouettes
Toronto Argonauts
BC Lions
Edmonton Eskimos
Calgary Stampeders
Saskatchewan Roughriders
Winnipeg Blue Bombers
Hamilton Tiger-Cats

Chartered Real Estate Broker

 ۱۲جوالی ۲۰۱۰

___________________
*بر گرفته شده از سایت مشاورین امالک
مونترال بزرگ

d

امیرسام

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

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

فروشگاهوقصابیرضا

گوشتهای تازه
با ذبح اسالمی و
بانازلترینقیمت

سا
کبابندویچ
3/29

 ساعت کار :همه روزه

 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

½ ½مرغ
½ ½گاو
( e/Meatجمعه :از 3بعدازظهر تا 10شب ) 15 440 Boul. Pierrefonds,
گوساله
½½
Viand
½½
گوسفندآیلند»l
a
l
a
در«وست
H
از ساعت10ونیم صبح تا 8شب

West Island:

514-305-2130

Tel.:
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جمهوری اسالمی و «پیشرفت!»

اتوبوس دست دوم ،برجن آلوده ،لباس مستعمل:
دستاوردهاى ملموس مبارزه با استكبار
مجید محمدی

از نگاه حاكمان جمهورى اسالمى سهمى كه مديران از استقراض
مردم ايران لياقت سفر راحت ،مى خواس��تند اج��ازه نمى داد
خوردن برجن بامساتى و گوشت اتوبوس نو از آلمان غربى (سابق)
وارد شود .اتوبوسهاى كهنه در
امريكايى ،پرواز با ايرباس و
شرايط كار چند شيفته و سطح
بوئينگ ،ثبت نام در بهترين
تعمير و نگاهدارى پايين شركت
واحد به سرعت به قراضه تبديل
دانشگاههاى دنيا ،پوشيدن
شده و از رده خارج شدند.
لباسهاى فرانسوى و كفشهاى اي��ن اتف��اق در چاپخانهها نيز
ايتاليايى ،و ...را ندارند!
افتاد اما ماشين چاپ با سرعت
اتوبوس استهالك نمى شد.

نظام جمهورى اس�لامى مدعى
پيش��گامى در دشمنى با غرب
و هم��هى مظاه��ر و ايدهه��ا و
بنيانهاى آن است:
«ايران پيش�گام مب�ارزه با
استكبار و سلطه گرى  ...در
جهان است».
(عبدالله كعبى ،نماينده مجلس،
ايرن��ا ۲۸ ،فروردي��ن
)۱۳۸۹
يا «جنبش دانش��جويى
ايران اس�لامى  ...پيشتاز
مب��ارزه با اس��تكبار ،بى
عدالتى و همچنين ظلم
س��تيزى [اس��ت]( .وزير
علوم ،تحقيقات و فناورى،
ايرن��ا ۱ ،بهم��ن )۱۳۸۷
اين ادعاى پيش��گامى تا
آنجاست كه مركز كشور،
ام القرى و رهبر كش��ور،
رهبر جهان اسالم در اين
مبارزه خوانده مى شوند.
در مقابل ،سياست خارجى كشور بر
اساس «نگاه به شرق» (كمونيستى
و نه جغرافيايى ،يعنى كره شمالى و
كوبا و نه حتى چين و ژاپن) ش��كل
مى گيرد.
دستاوردهاى عملى و ملموس اين
سياستها براى مردم كوچه و بازار
چه بوده اند؟
فراترازمباحثنظرىوگفتوگوهاى
جارى در حلقات سياس��تگذارى و
سازمانهاىپژوهشى،اينسياستها
در زندگى روزمرهى مردم چه تاثيرى
داشتهاند؟
مبارزهى رژيم با اس��تكبار در س��ه
دههى گذشته چه دستاوردى براى
مردم ايران داشته است؟

توپولف...

از مهم ترين دستاوردهاى مبارزه با
اس��تكبار ،تحريمهاست كه نه تنها
به ضعف بنيهى اقتصادى و دفاعى
كشور انجاميدهاند بلكه مردم ايران را
از خدمات معمول در ديگر كشورها
محروم ساختهاند .غير از كاهش بى
سابقه در سرمايه گذارى خارجى ،در
حوزهى حمل و نقل هوايى ،فروش
بوئينگ و ايرباس ب��ه ايران تحريم
شده و پروازهاى كشور با هواپيماهاى
اجارهاى روسى انجام مى شوند.
ب��ه دليل پايين ب��ودن ايمنى پرواز
توپولفهاى خريدارى يا اجاره شده،
س��االنه صدها نف��ر از ايرانيان جان
خود را در تصادفات هوايى از دست
م��ى دهند .پرواز با توپولف امروز در
فرهنگ عامه به معناى خودكش��ى
هوايى اس��ت ،كارى كه بسيارى از
مردم باالجبار مرتكب مى شوند.

گرمای
بی سابقه و
شدیدتنها
در ایران و
کانادا مردم
را به ستوه
نیاورده،
این روزها
چینی ها
هم عرق
می ریزند
و به زمین
و زمان
بدوبیراه
می گویند:

انتقال پول به سبـــک
قرون وسطا
تنش زايى حكومت ايران به انزواى
بيشتر كشور انجاميده است تا حدى
كه پاس��پورت ايرانى به كاغذى بى
ارزش در س��فارتخانههاى بي��ش از
چهار پنجم كشورهاى جهان مبدل
ش��ده اس��ت (بى ارزش براى دول
خارجى و نيز حتى سفارتخانههاى
دولت ايران).
مهم ترين وجه اين انزوا سبك قرون
وس��طايى مبادله پول ميان ايرانيان
داخل و خارج است (به شكل حواله
اى) .مبارزه با اس��تكبار ،ايرانيان را
بدانجا رسانيده كه براى انتقال چند
هزار دالر پول بايد دس��ت به دامان
دالالن و صرافانى شوند كه چندان
به آنها اطمين��ان ندارند ،كارى كه
ميان بس��يارى از كشورها از طريق
اينترنت يا حوالههاى بانكى به آسانى
صورت مى پذيرد .ايرانيان با ادعاى
مبارزه با استكبار از سوى حكومت
از چرخهى اقتصاد و مبادالت جهانى
به دور افتادهاند.

اتوبوس دست دوم
از روشه��ا ي��ا نتاي��ج مب��ارزه ب��ا
امپرياليسم خريد ماشين آالت دست
دوم آن هم از اروپاى شرقى يا ديگر
كش��ورهاى در حال توسعه بود .يك
نمونهى جالب آن خريد اتوبوسهاى
دس��ت دوم اروپاى شرقى در اواخر
دوران كمونيستى اروپا و اوايل دوران
سازندگى در ايران بود.
حكومت مى خواس��ت به بازسازى
ناوگان اتوبوس��رانى اق��دام كند اما
رانتها و امتيازاتى كه در كار بود و

لباسهاى تاناكورا
فروشگاههاى لباس دست
دوم دس��تاورد «جن�گ
جن�گ ت�ا رف�ع فتنه
از جه�ان» ي��ا «جنگ
جنگ تا پيروزى» بود.
تاناكورا يا لباسهاى دست
دوم خارجى از اواخر نيمه
دوم ده��ه  ۶۰همزمان با
پايان جنگ تحت عنوان
كمك هاى س��ازمانهاى
خيري��هى كش��ورهاى
خارجى از مرز عراق وارد كشور شد.
ابتدا اين لباسها در ش��هرهاى هم
مرز با عراق مانند سردشت ،بوكان،
بانه ،و مريوان به فروش مى رسيد اما
ارزان بودن و كيفيت آنها سبب شد
تا در شهرهاى بزرگترى مثل مهاباد،
پيرانش��هر و اروميه نيز مكانهايى
ب��راى عرضه اي��ن لباسها به مردم
درنظر گرفته ش��ود و بعد پاى آنها
به تهران و ديگر شهرهاى كشور باز
شد.
در دوران س��ازندگى و اس��تقراض
حدود سى ميليارد دالر از كشورهاى
خارج��ى در اوايل دوران رياس��ت
جمهورى رفس��نجانى ني��از به اين
لباسها از ميان نرفت .مردم ايران در
اين دوره قرار نبود لباسهاى شيك
و خوش دوخت اروپايى بپوشند اما
باي��د اداى خوش پوش��ى را در مى
آوردند كه لباس دست دوم براى آنها
كافى بود.
اقشارى كه نمى خواستند باور كنند
چه باليى با استقرار حكومت دينى
به سرشان آمده و پس از جنگ نيز
نمى توانستند ژنده پوشى خود را با
شرايط جنگى توجيه كنند به سراغ
لباسهاى دس��ت دوم خارجى مى
رفتند تا با سيلى صورت خود را سرخ
نگه دارند و با پوشيدن لباس خارجى
در مهمانىها و فضاهاى خصوصى
فاصلهى خود را از پوش��ش رسمى
جمهورى اس�لامى (مقنعه و چادر
ب��راى زنان كه مهم نبود زير آن چه
مى پوشند و شلوار سربازى و پيراهن
ب��ازارى دوزى كه روى آن مى افتاد
براى مردان) حفظ مى كردند.

جام جهانی :خامن نژاد در شور غریب جامعه اسپانیایی های مونتریال
با پرچم و نشان هوخشتره!

{>> ادامه در صفحه}30 :

پناهبردنبهاستخرازگرما،بهسبکچینیها!

پرسه های دوربین پیوند درخیابان های شهر ،این بار خانم توران نژاد را در میان جشن فوتبال الهی های اسپانیایی
تبار مونتریال ،پیامد دستیبابی تاریخی تیم اسپانیا به مقام نخست جام جهانی ،شکار کرد.
«لنز» ما پیش تر او را در مراسم رژه بزرگ روز کانادا (یکم جوالی) در خیابان سنت کاترین نشانه رفته بود...
توران خانم باز با یک بغل عشق به ایران زمین ،پرچم و دست بند و چتر و نشان هوخشتره بر دوش در میان جمعیت
نام و ایران و میراث سترگ ما را فریاد می زد...
برای او آرزوی روزهای روشن و بهروزی می کنیم.
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به نام خداوند بخشنده مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان

والدت با سعادت پیام آور
		
عشق و ایثار و ازخود گذشتن
			

در آن نفس كه بمیرم در آرزوی تو باشم
به دان امید دهم جان كه خاك كوی تو باشم

ساالر شهیدان حسین ( ع )
و برادرش ابوالفضل ( ع )
و امام چهارم شیعیان زین العابدین

سالم بر تو ای منجی عالم بشریت

ای مهدی موعود (عج)

بر شما عزیزان مبارك باد.
به همین مناسبت مجلس جشنی در مركز اسالمی ایرانیان برگزار خواهد شد
كه امیدواریم با حضور خود ما را سرافراز نموده
و صفا و صمیمیت و عشق به خاندان پیامبر را در آن شب با هم به نمایش گذاریم .

دلهای شكسته و آزرده از ظلم ستمگران را دریاب
والدت فرح بخشش بر همگی مبارگ باد
در جشن والدتش همگی شركت خواهیم كرد
و با او در ظلم ستیزی بیعت

از ساعت  9:00لغایت  10:00شب

زمان  :سه شنبه  27جوالی
از ساعت  9:00لغایت  11:00شب
برنامه ها :

زمان  :شنبه  17جوالی
مكان  210 :سن ژاك (الشین) مترو واندم اتوبوس  90به طرف غرب

برنامه ها  :شعر و سرود و

سخنرانی توسط شیخ صالح سیبویه

و صرف شام

______________________________________________

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

قانون اساسی و حقوق بشر
ولی جنبش س��بز با نه��ادی به نام
حکومت جمهوری اسالمی سر و کار
دارد که تعهدی در برابر این س��ند
جهانشمول نمیپذیرد ،اما ادعا دارد
که به قانون اساس��ی خود پایبند
است .و اگر جنبش سبز بخواهد به
صورت مسالمتآمیز انتقال قدرت
را از نظ��ام موج��ود به ی��ک نظام
دموکراتیک سازمان دهد میبایست
قاعدتا با اتکا به سندی آغاز کند که
مورد پذیرش حاکمیت موجود نیز
قرار گیرد.
رهبری جنبش سبز و بخش غالب
آن بدون تردید انتقال مسالمتآمیز
قدرت را ه��دف قرار دادهاند ،و برای
تحقق این ه��دف راهی جز گذار از
مسیری مبتنی بر متنی که مشترکاً
مورد قبول حاکمیت و جنبش سبز
قرار گرفته باش��د نمیت��وان تصور
کرد.
برای درک این مس�ئله الزم اس�ت
س�ناریوهای ممکن ب�رای انتقال
حاکمیت از وض�ع موجود به وضع
آرمانی را مورد بررسی قرار داد.

سناریوهایی که نفی قاطع و جامع
و ناگهان��ی حاکمی��ت موج��ود را
دربرمیگی��رد ،طبع��ا ب��ا مقاومت
یکپارچ��ه س��ودبران از وض��ع
موجود روبرو میش��ود و نمیتواند
مسالمتآمیز صورت بگیرد (انقالب،
کودتا ،حمله نظامی).
در مقابل ،تنها س��ناریوهایی که در
آنها قدرت ب��ه صورت مرحلهای و
تدریجی جابجا میش��ود ،و در این
تحوالت تدریجی نیروی حاکمیت
موجود رو به زوال میرود ،میتواند
مسالمتآمیزباشد.
البته میت��وان اس��تدالل کرد که
حاکمیت ایران چنان متصلب شده
و از تحوالت دموکراتیک در ایران در
هراس اس��ت که به هیچ عنوان تن
به تغییرات مسالمتآمیز تدریجی
نخواه��د داد ،و از ای�ن رو یکی از
سه س�ناریوی انقالب ،کودتا یا
حمله نظام�ی در ایران اجتناب
ناپذیر است.

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

به هر ح��ال در این جا فرض بر آن
است که جنبش س��بز تنها انتقال
قدرت به صورت مرحلهای ،تدریجی
و مس��المتآمیز را هدف قرار داده
است.
در ای�ن ص�ورت ،و ب�ا توجه به
مواضع سیاس�ی و ایدئولوژیک
رهبری به واقع موجود (دوفاکتو)
جنبش سبز ،این جنبش با چه
متن مشترک و قابل قبولی جز
قانون اساسی جمهوری اسالمی
میتوان�د به مص�اف حاکمیت
برود؟
اگر این متن نباش��د ،جنبش هیچ
زبان مشترکی با حاکمیت نخواهد
داش��ت و راههای تعام��ل و تحول
مس��المتآمیز خود به خود بس��ته
خواهد شد.
در مقاب��ل ،تنه��ا با اتکا ب��ه قانون
اساسی اس��ت که جنبش میتواند
با بهرهگیری از فش��ار افکار عمومی
حاکمیت را در برابر مردم پاسخگو
کند ،گس��لهای درون حاکمیت را
تعمیق ببخشد ،و با انگشت گذاردن
بر روی اصولی از قانون اساس��ی که
اجازه آزادانه حق انتخاب به مردم را
میدهد شاخص نمایندگی مردم در
حاکمیت را باال ببرد.
در این س��ناریو ،با ق��درت گرفتن
ص��دای م��ردم در حاکمی��ت ،راه
برای اصالحات/تغییرات ساختاری
و از جمله تغییر قانون اساس��ی باز
خواهد شد و با تحقق حاکمیت ملی
میتوان نظامی را که تضمین کننده
ارزشهای حقوق بشری باشد پایه
ریخت.
یعنی از قانون اساسی جمهوری اسالمی آغاز
کرد و به اعالمیه جهانی حقوق بشر رسید.

به صرف شیرینی و میوه و شام

مركز اسالمی ایرانیان
____________________________________
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(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507
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ایران در اعتراض به نقض حقوق بشر در کانادا کاردار
موقت اتاوا در تهران را احضار کرد!

>> ادامه از صفحه5 :

این اس��تدالل ممکن است درست
باشد و از چنین س��رانجامی نتوان
اجتناب ک��رد ،ولی هیچ یک از این
مد منظر جنبش س��بز
گزینهه��ا ّ
نیست ،و دست کم این که رهبری
ب��ه واق��ع موجود جنبش س��بز نه
میخواهد و نه میتواند هیچ یک از
این گزینهها را دنبال کند.

شعر ،سرود ،سخنرانی توسط استاد بزرگوار جناب آقای دكتر ناهیدی
و ویژه برنامه كیك بری

این سناریو ظاهرا چیزی است که مد
نظر رهبری به واقع موجود جنبش
س��بز و به خصوص آقای موس��وی
قرار دارد  -چیزی که البته بس��یار
خوشبینانه به نظر میرس��د ،ولی
غیرمنطقینیست.
یعنی این س��ناریو تناقض��ی را که
ظاهرا در بیانیه  18آقای موس��وی
قرار داش��ت رفع میکند .تمس��ک
به قانون اساس��ی در واقع یک اقدام
تاکتیکی ب��رای تعامل با حاکمیت
اس��ت ،تا مراحل اولی��ه امکان گذار
مسالمتآمیز را فراهم کند .به محض
گ��ذار از ای��ن مراحل ،جنبش هیچ
تعهدی برای حفظ قانون اساس��ی
ندارد و بلکه به دنبال تأسیس نظامی
خواهد بود که آرمانهای دموکراتیک
و حقوق بشری آن را محقق کند.
این س��ناریو ،ص��رف نظ��ر از این
که چقدر ش��انس موفقیت داشته
باشد ،س��اختی منطقی دارد .البته
در عمل ،ب��ا توجه به خصوصیت و
عملکرد حاکمیت موجود ،بعید به
نظر میرسد که تحول دموکراتیک
جامعه ایران به صورت مسالمتآمیز
پیش برود ،و به احتمال زیاد عنصر
یا عناصری از خشونت در آن دخیل
خواه��د بود .ولی به هر نس��بت که
جنبش س��بز بتواند در این تحول
اث��ر بگذارد ،س��ناریوی م��ورد نظر
آقای موس��وی در کاهش نس��بی
این خش��ونتها و کمک به استقرار
مس��المتآمیز حاکمیت ملی مؤثر
خواهد بود  -به یک شرط:
آقای موسوی بارها بر «انتخابات آزاد
و رقابتی و غیر گزینشی» تأکید کرده
اس��ت .این یک اص��ل حیاتی برای
اس��تقرار حاکمیت ملی است .ولی
با تأکیدات ایش��ان بر قانون اساسی
فعلی جمهوری اس�لامی بسیاری
به این نتیجه رس��یدهاند که منظور
ایشان از انتخابات غیر گزینشی در
محدوده اصالحطلبان و به اصطالح
«خودی»ها است.
باید گفت که قانون اساسی انتخاب

ایران نس��بت به نقض حقوق بش��ر در
کانادا و سرکوب معترضان اجالس بین
المللی ماه گذشته در این کشور اعتراض
کرده است.
رسانه های ایران گزارش داده اند وزارت
امور خارجه جمهوری اسالمی با احضار
کاردار موقت س��فارت کانادا در تهران،
نسبت به سرکوب شدید معترضان به
برگ��زاری اجالس «گروه بیس��ت» در
تورنتو اعتراض کرده است.
پرس تی وی ،تلویزیون انگلیسی زبان
دولت ایران گزارش داده اس��ت مقامات
وزارت امور خارجه جمهوری اس�لامی
رفت��ار پلی��س کان��ادا با معترض��ان را
«خش��ونت آمیز و غیرانسانی» خوانده
و بازداش��ت های گس��ترده معترضان
اجالس «گروه بیست» از سوی پلیس
ضدشورش این کش��ور را به باد انتقاد

شدید گرفته است.
ایس��نا ،خبرگزاری دانش��جویان ایران
روز  ١٥ژویی��ه گزارش داد دفتر حقوق
بش��ر وزارت ام��ور خارج��ه جمهوری
اسالمی نسبت بدرفتاری پلیس کانادا
با معترضان به برگزاری اجالس «گروه
بیس��ت» و نقض حقوق بش��ر در این
کشور انتقاد کرده است.
در شرایطی اخبار مربوط به محکومیت
نقض حقوق بش��ر در کانادا و سرکوب
معترضان از س��وی پلیس این کشور از
سوی مقامات وزارت امور خارجه ایران
منتشرمی ش��وند که ملیسا لنتسمن،
سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا در
واکنشی نسبت به اقدام اعتراضی ایران
به خبرگزاری رسمی کانادا گفته است «
ایران ،کشوری ست که شهروندان خود
را سنگسار می کند و درجایگاهی نیست

که در مورد حقوق بش��ر ب��رای کانادا
خطابه گویی و سخنرانی کند».
بنا به گزارش ایس��نا ،مقام��ات وزارت
امور خارجه ایران همچنین نس��بت به
وضعیت شهروندان زندانی ابراز نگرانی
کرده است.
تهران تصریح کرده است کانادا باید به
تعه��دات بین المللی خود برای اعطای
حق��وق ش��هروندان این کش��ور برای
برگ��زاری گردهمای��ی آرام و رعای��ت
حقوق زندانیان احترام بگذارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا در
گفتگو با خبرگزاری رسمی این کشور
تصریح کرده است کانادا سیستم قضایی
قانونمن��دی دارد که همه ش��هروندان
کش��ور از حق��وق و احت��رام برابر بهره
مند می شوند .این امری ست که زهرا
کاظمی هرگز از آن بهره ای نبرد.

رییس جمهور را به خودیها محدود
کرده اس��ت ،و در مورد نمایندگان
مجلس نیز آنان را موظف کرده که
به کتاب مقدس س��وگند یاد کنند
که پاس��دار قانون اساس��ی و مبانی
جمهوری اس�لامی و مانن��د آنها
باشند .این مواد به وضوح با انتخابات
غیر گزینش��ی به معنای عام آن در
تضاد است.
آقای موسوی در مورد این تضاد چه
توضیح��ی دارد ،و آیا حاضر اس��ت
دست کم در مورد انتخابات مجلس
ای��ن تضمین را بدهد ک��ه در مورد
آزاد ،رقابتی و غیر گزینش��ی بودن
به معنای ع��ام آن کوت��اه نخواهد
آمد؟ (به نظر نگارنده ،تفس��یری از
قانون اساس��ی میتوان ارائه داد که
انتخابات مجلس را غیر گزینش��ی
کند ).تنها در صورت غیر گزینشی
ب��ودن انتخابات مجلس اس��ت که
میتوان به تغییرات دموکراتیک در
س��ایر نهادهای حکومتی و استقرار
تدریجی حاکمی��ت ملی (از طریق
قوه مقننه) دل بست.

تاکتیکی دارد .انتخابات آزاد ،رقابتی
و غیرگزینش��ی خواس��ت بنیادین
جنبش سبز است و «کلمه واحد»ی
اس��ت که میتواند هم��ه نیروهای
داخل جنبش سبز را همپیمان کند.
در این صورت ،و با تعهد صریح آقای
موس��وی به انتخابات آزاد ،رقابتی و
غیر گزینشی در انتخابات مجلس،
و ب��ا توضی��ح ایش��ان در چگونگی
ح��ل تناقض متص��ور ای��ن امر با
قانون اساس��ی جمهوری اسالمی،
تأکیدهای ایشان بر اجرای مرحلهای
و تاکتیکی قانون اساسی و به عنوان
س��ند مش��ترک آغازینی که هدف
نهایی تحقق ارزش��های مندرج در
اعالمیه جهانی حقوق بشر را دنبال
میکن��د ،میتواند م��ورد پذیرش
بخش بزرگتری از نیروهای جنبش
س��بز (فرای نیروهای اصالحطلب و
هواداران آنان) قرار گیرد.

دانسته است.
س��کوالرها ،و گرایشهای سیاسی
سکوالر ،بخش بزرگی از این جنبش
بشمار میروند .ولی اشتباه است اگر
تص��ور کنیم که دینم��داران درون
جنبش س��بز به ارزشهای حقوق
بشری کمتر اعتنا میکنند .سخن
را ب��ا نقل قول از ی��ک دینمدار که
عالیترین ارزشهای دموکرتیک را
از خود به نمایش گذاش��ته حسن
ختام میدهم :دکتر مهدی خزعلی.
او در عین اعالم وفاداری به «اسالم
و انق�لاب و خون ش��هدا» هرگونه
مرزبن��دی در جنبش س��بز را نفی
میکند و میگوید که «من دس��ت
خويش را به س��وی تمامی افرادی
که می خواهند سبز باشند دراز می
کنم و تا ساحل آزادی در کنارشان
هس��تم» و نتیجه «صن��دوق رأی
آزاد» را هرچه که باشد میپذیرد .او
در اهمیت دموکراسی میگوید که
«با دموکراسی ،اگر رضا پهلوی هم
روی کار بياي��د ،می توانيم با همان
شيوه او را برکنار کنيم ،اما در فقدان
دموکراس��ی ،اگر پس��ر پيامبر هم
ديکتاتور ش��د ،نمی توان او را چاره
کرد».


در صورتی که آقای موسوی در برابر
جنبش س��بز خود را صریحاً به این
اصل متعه��د کند میتوان پذیرفت
که تأکید ایش��ان بر اج��رای قانون
اساس��ی جنبه آغازین ،مرحلهای و

جنب�ش س�بز بزرگترین طیف
نیروه�ای سیاس�ی و اجتماعی
ایران را در بر گرفته است.
آقای موسوی به تصریح و تلویح این
واقعیت را پذیرفته و از آن استقبال
ک��رده اس��ت .خانم رهن��ورد تنها
سازمان مجاهدین خلق را از شمول
آن استثنا کرده و با این تصریح همه
گرایشهای دیگ��ر را در آن دخیل

www.paivand.ca

زندگی :عادات خوب....
 7دردی كه نباید نادیده گرفته شوند
كارشناسان انواع درد را كه باید بیدرنگ
ب��ه آنها توجه ش��ود را ش��رح میدهند.
بعضیها از درد به عنوان بالی حتمییاد
میكنند .هیچ كس از درد ،دل خوش��ی
ندارد .درد در هر قسمت نشانه این است
كه آن قس��مت از بدن با مشكلی روبرو
شده و نیازمند توجه میباشد.
درد نش��ان یك مشكل جدیتر است و از
درون فرد خبر میدهد .معموال همه باید
با بدن خود هماهنگی كامل داشته باشند
تا متوجه شوند كه این درد به چه دلیل
بوجود آمده است بدلیل حركت اشتباهی
كه انجام دادهاند ،چیزی كه خوردهاند و یا
نشانه مشكلی جدیتر میباشد .ما در این
زمین��ه با چند دكتر در بخش قلب ،دارو
شناسی ،طب سالمندان و روانپزشكی
مشورت كردهایم و مطالبی را برای همه
گردآوری كردهایم.

1

بدترین سردرد
عمر شما

2

درد قفسه سینه،
گلو ،شانه ،بازو،
شكم و فک

فوراًبرای مراقبتهای پزشكی اقدام كنید.
اگر سرما خوردهاید ،میتواند یك سردرد
سینوسی باشد .اما بعضی مواقع فرد دچار
خونری��زی یا تومور مغزی میباش��د .به
هر دردی توج��ه كنید .به گفته یكی از
پزشكان آمریكایی گاهی اوقات كه افراد
میگویند بدترین س��ردرد عمرش��ان را
دارند ،متوجه میشویم كه دچار آنوریسم
(ورم رگ ) مغزی میباشند.

درد قفس��ه سینه میتواند سینه پهلو یا
حمله قلبی باش��د .اما بدانید كه شرایط
قلب��ی نوعا به ص��ورت ناراحت��ی ظاهر
میشوند نه به صورت درد .بر اساس گفته
یكی از پزش��كان قلب آمری��كا ،بیماران
قلبی از فشار مینالند .آنها مشت خود را
روی قفسه سینه فشار میدهند یا بیان
میكنند كه این درد مثل یك فیل میماند
كه روی قفسه سینه آنها نشسته است.
ای��ن ناراحتی هم��راه با بیم��اری قلبی

میتواند در باالی قفسه سینه ،گلو ،فك،
شانه چپ ،بازو یا شكم ایجاد شود و گاهی
با حالت تهوع همراه میباشد .ما ناراحت
یك فرد  18ساله نیستیم بلكه فردی كه
دچار درد پیوسته و پایا میباشد ،احتمال
ریسك بیشتری دارد.
خیل��ی از م��ردم این درد را به حس��اب
س��وختگی قلب یا اس��ترس میگذارند.
بنابراین در این مواقع به پزشك متخصص
یا اورژانس مراجعه كنید .اگر مشكلی نبود
كه چه بهتر .گاهی هم این ناراحتی مربوط
به هیجان و ناراحتی عاطفی میباشد.
برای مثال اگر موقع باغبانی احساس درد
میكنید،اماوقتیمینشینیددردتسكین
مییابد ،احتم��ال آنژین (گلو درد توام با
تنگی نفس) وجود دارد .كه در هوای سرد
یا گرم بدتر میشود .عالئم این ناراحتی
در زنان كمتر مشخص میگردد.
بیماری قلبی میتواند بصورت دردهایی
نظیر تورم ،اس��ترس  GLیا نارحتی در
ش��كم ظاهر گردد .كه این با احس��اس
خستگی همراه میباشد .بعد از یائسگی
احتم��ال بیم��اری قلبی افزای��ش پیدا
میكند .با وجود اینكه مردان بیشتر در
معرض ابتال به این بیماری هس��تند ،اما
زنان بیشتر از بین میروند.

3

درد در پشت یا
شانهها

بیش��تر مواقع مربوط به آرتروز میباشد.
گاهی هم مش��كالت شكمییا حمالت
قلبی .همچنین امكان قطع رگ آئورت
وج��ود دارد كه معموال با دردهای كم و
گاهی ناگهانی شروع میگردد .افرادی
كه بیش��تر در معرض ای��ن ناراحتی
هس��تند ش��رایط موج��ود در دیواره
س��رخرگ در آنها تغییر میكند .این
تغییرات شامل فشار خون باال میباشد
كه مربوط به دیابت یا استعمال دخانیات
میباشد.

رابطهمصرفپنیر
وسكتهقلبی

4

ی
درد شدید شكم 

آیا هن��وز آپاندی��س خود را
دارید .اگر فت��ق دارید ،زودتر

استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران گفت« :پنیر به علت
دارا بودن  2فاكتور اصلی در بروز سكته قلبی باید تا حد
ممكن از سفره صبحانه حذف شود».
دكتر حسن عارفی در گفتگو با خبرنگار سامانه خبری
«سالمتنیوز» ،اظهار داشت« :سكته قلب ناشی از انسداد
رگهای قلب میباشد كه علت آن هنوز ناشناخته مانده
است و فاكتورهای تحقیقاتی متعددی در بروز آن نقش
دارد».
وی اف��زود«:در حال حاضر  300فاكت��ور خطر در بروز

اقدام كنید .مشكالت مربوط به پانكراس
و كیسه صفرا ،زخم معده و انسداد روده
بعضی از عوامل درد شكم هستند.

5

درد ساق پا

یكی دیگر از خطرها ،ترمبوز
(لخته شدگی خون) میباشد،
یك لخته شدگی خون كه در ساق پا ایجاد
 2میلی��ون
میش��ود .س��الیانه
تاثی��ر قرار
آمریكایی را تحت
زندگ��ی را
میده��د و گاهی
تهدی��د میكن��د.
علت خط��ر آن هم
آزاد ش��دن ی��ك تكه
كه
لخته خون میباش��د
سبب آمبولیسم (رگ
بس��تگی) ریوی میشود.
(یك لخته خ��ون در ریه)
كه میتواند كش��نده
باشد.
س��رطان ،چاق��ی
مف��رط ،ب��ی
تحركی به سبب
ا س��تر ا حت
طوالن��ی در
ر ختخ��و ا ب
یا مس��افرت
طو ال ن��ی ،
بارداری و
پیری از
عو ا مل
آن

هستند .
گاهی اوق��ات پا
بدون هیچ دردی
ورم میكند .اما اگر
ماهیچه س��اق پا
دچار درد و التهاب
ش��د به پزش��ك
مراجعهكنید.

سكته قلبی شناخته شده كه مصرف دخانیات ،چربی و
افزایش فشار خون شریانی سر لوحه این عوامل قرار دارند
و مورد تأیید سازمان جهانی هم میباشند».
این متخصص قلب و عروق تصریح كرد:
«البته فاكتور چاقی ،دیابت و عدم تحرك كافی در شبانه
روز از دیگر عوامل بروز سكته قلبی در افراد است كه در
رتبه های بعدی قرار دارند».
عارفی گفت« :طی سه قرن گذشته تنها  10درصد مردم
بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی میمردند ولی در حاضر
حاضر با ماشینی شدن زندگی ،افزایش قدرت اقتصادی
و رفاه ،مردم در سطح گسترده تری از این بلیه جان خود
را از دست میدهند».
وی با اشاره به راهكارهایی پیشگیری از بروز سكته قلبی

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

6

سوزش پا یا ساق
پا

 20میلیون نف��ر در آمریكا دچار دیابت
هس��تند كه در حدود  1/3آنها مشخص
نیستند (بر اساس جامعه دیابت آمریكا).
در بعضی افراد كه از دیابت خود بی خبر
هس��تند ،حالت نابهنج��ار و اضمحالل
سیس��تم عصبی خارجی میتواند اولین
عالمت باشد .كه به صورت سوزن سوزنی
در پا یا ساق پا احساس میشود و خبر از
بیماری عصبی دارد.

7

دردهای بدون
دلیل ،مبهم ،توام
و پزشكی

عالم��ت فیزیك��ی ،دردن��اك مختلف در
افس��ردگی شایع میباش��ند .بیماران از
سردرد ،شكم درد ،دست و پا درد و گاهی
همه آنها ابراز ناراحتی میكنند .به دلیل
اینكه ممكن است درد مزمن باشد .شاید
این عالئم به مغز افراد افسرده ،خانواده
آنها و متخصصان خطور نكند .عالوه بر
آن ،هر چه فرد افسردهتر باشد كمتر
میتواند احساس خود را بیان كند.
همه اینها پزش��ك و روان شناس
بالینی را گمراه میكنند.
عالئم و نشانههای دیگری هم قبل
از تشخیص افسردگی نیز وجود
دارند .زمانی كه فعالیتهای خود
را با بیعالقگ��ی انجام میدهید،
یا قادر نیس��تید فكر كنید و یا با
اطرافی��ان رفت و آمد داش��ته
باش��ید از یك متخصص
كمك بگیرید و كیفیت
زندگی را بدتر نكنید.
این بیم��اری باید هر
چه زودتر درمان ش��ود
قب��ل از اینكه س��بب
تغییرات س��اختاری
در مغز شود.

ادامه داد:
«بیش از  140عارضه از س��رطان مری تا روده بزرگ و
انواع س��كته قلبی و مغزی بر اثر استعمال سیگار بروز
میكند كه حتی مصرف یك تا سه نخ سیگار هم میتواند
به سكته قلبی منجر شود».
این اس��تاد قلب و عروق دانش��گاه علوم پزشكی تهران
اظهار داشت:
«به منظور پیش�گیری از س�كته قلبی هر  6ماه
یكبار باید فش�ار خون و میزان چربی خون افراد
بررسی و از رژیم غذایی سالم و متنوعی برخوردار
باشند».
عارفی تصریح كرد« :سبزیجات،میوههای تازه ،حبوبات و
فیبر موجود در پوست آنها از جمله موادی هستند كه
خاصیت ضد سرطانی و سكته قلبی و مغزی دارند و به
همین منظور باید در برنامه غذایی افراد گنجانده شود».
وی افزود« :چربیهای جامد از جمله روغن نباتی ،كره و
پنیر خطرات ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی را افزایش
داده و مصرف آن در دراز مدت فرد را در معرض سكته
قرار میدهد».
این متخصص قلب و عروق بیان داش�ت« :درصد
چرب�ی پنی�ر حتی ن�وع كم چ�رب آن از س�ایر
محصوالت لبنی باالتر اس�ت و به دلیل دارا بودن
یك نوع ماده سمی و نمك باال فشار خون را افزاش
میدهد».
عارفی گفت« :به دلیل اینكه پنیر  2فاكتور اصلی سكته
قلبی را دارد ،باید تا حد ممكن از س��فره صبحانه افراد
حذف و حبوبات ،سبزیجات تازه ،گردو و بادام جایگزین
آن شود ،همچنین گوشت و محصوالت حیوانات خاكزی
نظیر گوسفند ،گاو ،شتر و بز خطر ابتال به سكته قلبی
و مغ��زی را افزایش میدهد و گوش��ت مفید حیوانات
آبزی مثل میگو و ماهی باید در سبد غذایی خانوادهها
قرار گیرد».
با تغییر شیوه زندگی ،اصالح رژیم غذایی ،داشتن فعالیت
بدنی و انجام ورزش و پیاده روی میتوان از بروز سكته
قلبی و مغزی پیشگیری كرد.

ن که

برا
یای
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فارسی

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی (به ترتیب حروف الفبا)
هر ماری مهره نداره
هر مرغی انجیر نمیخوره
همیشه آب در جوی آقا رفیع نمی ره /
یه دفه هم در جوی آقا شفیع می ره
همیشه خره خرما نمی رینه
همیشه روزگار به انسان رو نمی كنه
همیشه شعبان ،یك با ر هم رمضان
همیشه ما می دیدیم یه دفعه هم تو ببین
همینو كه زائیدی بزرگش كن
هنوز باد به زخمش نخورده
هنور دهنش بوی شیر میده
هنوز سر از تخم در نیاورده
هنوز غوره نشده مویز شده
هوو هوو را خوشگل می كنه /
جاری جاری را كدبانو
هیچ ارزونی بی علت نیست
هیچ انگوری دو بار غوره نمی شه
هیچ بده را به هیچ بستانی كاری نیست
هیچ بدی نرفت كه خوب جاش بیاد
هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه
هیچ تقلبی بهتر از راستی نیست
هیچ چراغی تا به صبح نمی سوزه
هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست
هیچ دوئی نیست كه سه نشه
هیچ دودی بی آتش نیست
هیچ عروس سیاه بختی نیست
كه تا چهل روز سفید بخت نباشه
هیچكاره ،رقاص پای نقاره
هیچكاره و همه كاره
هیچكس در پیش خود چیزی نشد
هیچكس را توی گور دیگری نمیگذارن
هیچكس روزی دیگری را نمی خوره
هیچ گرونی بی حكمت نیست !
یه مو از خرس كندن غنیمته
یه مویز و چل قلندر
یه نه بگو ،نُه ماه رو دل نكش
یه وقت از سوراخ سوزن تو میره
یه وقت از در دروازه تو نمیره
یكی به نعل و یكی به میخ
یكی چهارشنبه پول پیدا میكنه
یكی گم میكنه
یكی كمه ،دوتا غمه ،سه تا خاطر جمه
یكی مرد و یكی مردار شد
یكی به غضب خدا گرفتار شد
یكی می بُره یكی می دوزد
یكی گفت :مادرم را میفروشم.
گفتند :چطور مادرت را میفروشی؟
گفت  :قیمتی میگم كه نخرند!
یكی می مرد ز درد بینوایی /
یكی میگفت خانوم زردك میخواهی!
یكی نون نداشت بخوره
پیاز میخورد كه اشتهاش واشه!
یكی یه دونه یا خل میشه یا دیوونه !
یابو برش داشته
یابوی اخته و مرد كوسه سن و سالشون معلوم
نیست
یابوی پیش آهنگ ،آخرش توبره كش میشه!
یا خدا یا خرما!
یار بد ،بدتر بود از یار بد
یارب مباد آن كه گدا معتبر شود
یار در خانه و گرد جهان می گردیم
یارقدیم ،اسب زین كرده است
یار ،مرا یاد كنه ولو با یك هل پوك
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زندگی وخانواده...
بخورید
و الغر
شوید!

اگ�ر داری�د وزنت�ان را ک�م
میکنید ،بد نیست که دریافت
فیبر بدنتان را از طریق مصرف
غالت کامل ،میوهها و سبزیجات
تازه افزایش دهید.
بدن همه ما برای انجام فعالیتهای
روزانه به س��وخت نیاز دارد و منبع
دریافت این س��وخت ،مواد غذایی
است.
به همین خاطر ،با وجود مصرف غذا،
بعد از مدتی کار و فعالیت ،احساس
گرس��نگی و ضع��ف به ما دس��ت
میدهد.
ای��ن حالت به خص��وص در افرادی
که در حال کم کردن وزن هستند،
بیشتر خودش را نش��ان میدهد و
تنها در صورتی میتوان بر آن غلبه
کرد که یک تع��ادل بین وعدههای
غذایی به وجود آید و در یک کالم،
راه و رسم تغذیه سالم در نظر گرفته
شود.
حاال اگر ش��ما هم دوس��ت ندارید
پرخوری کنید ی��ا در حال کاهش

وزن هستید ،بهتر است این  6ماده
غذایی را به خاطر بسپارید.

فیبر

اگر دارید وزنتان را کم میکنید ،بد
نیست که دریافت فیبر بدنتان را از
طریق مصرف غالت کامل ،میوهها
و س��بزیجات تازه افزای��ش دهید.
خ��وردن حداقل  20گ��رم فیبر در
روز میتواند به شما کمک کند که
ساعات بیشتری را سیر بمانید.
نتایج یک تحقیق آمریکایی که در
سال  2009صورت گرفت ،نشان داد
که احتمال بازگشت وزن و افزایش
چربی در بدن خانمهایی که مقدار
زیادی فیبر در روز مصرف میکردند،
بسیار پایین بود.
جالب اس��ت بدانید خوردن هر یک
گ��رم فیب��ر در روز باعث میش��ود
که ش��ما  250گرم کمت��ر در روز
غ��ذا بخوری��د و به همی��ن خاطر
هم پژوهش��گران با صراحت اعالم
میکنند که رژیمهای غنی از فیبر،
مصرف کالری نهایی روزانه را کاهش
میدهند.

کلسیم و ویتامین D

س��عی کنید حداقل روزی  3واحد
م��واد غذایی سرش��ار از کلس��یم و
ویتامین  Dمانند لبنیات را بخورید.
کلس��یم و ویتامین  ،Dدر کنار هم
میتوانند استخوانهای شما را قوی
کرده و آس��یبپذیری آنها را کمتر
کنند.
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به عالوه ،تحقیقات جدید
نش��ان دادهاند این دو ماده
مغ��ذی قادر هس��تند که
انعطافپذی��ری ماهیچههای بدن
را هم بیش��تر کنند و از این طریق،
ضریب موفقی��ت در کاهش وزن را
هم باالتر ببرند.
به تازگی مطالعهای روی دانشجویان
دانش��گاه بلومب��رگ انجام ش��د و
پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند
که آن دس��ته از دانش��جویانی که
حداق��ل روزی  3مرتب��ه لبنی��ات
مصرف میکردند ،کمتر شاهد اضافه
وزن ،چاقی شکمی و تجمع چربی
در بدنشان بودند.
همچنی��ن آنها نق��ش ویتامین D
در کنترل وزن را به تنهایی بس��یار
پررنگ دانس��تند .چربیهای اضافه
در بدن توس��ط ویتامین  Dاحاطه
میش��وند و از ای��ن طری��ق امکان
استفاده از آنها توسط سلولهای بدن
از بین میرود و هرگاه که مغز پیام
کاهش س��وخت را به بدن برساند،
ویتامین  Dمقداری از این چربیها
را آزاد میکند و به این ترتیب جلوی
پرخوری را میگیرد و سوخت بدن
را به وسیله همین چربیهای اضافه
تامینمیکند.

پروتئین

حتما پروتئینهای حیوانی مفید و
کمچربی مانند گوشت مرغ ،ماهی،
بوقلم��ون ی��ا حتی گوش��ت قرمز
بدون چرب��ی را در رژیم غذاییتان
بگنجانید.
پروتئینهای حیوانی ،حس سیری
را ب��رای مدت طوالنی ب��ه مغز القا

میکنن��د و باعث میش��وند که ما
کمت��ر غذا بخوری��م و میلمان هم
ب��ه هلههوله پرکالری کمتر ش��ود،
بنابراین ،ش��مایی که دارید وزنتان
را کم میکنید ،بهتر اس��ت حداقل
روزی  2واحد گوشت سفید یا قرمز
بدون چربی بخورید.
براس��اس پژوهشهایی که در سال
 2009روی ع��دهای داوطلب انجام
ش��د ،پژوهش��گران به این نتیجه
رسیدند که خوردن گوشت سفید یا
قرمز در وعده صبحانه ،میتواند تمام
صبح افراد را س��یر نگه دارد و باعث
ش��ود که آنها وعده ناهار را بس��یار
سبک و دیر میل کنند.

آب

نوش��یدن آب از دو طریق میتواند
باعث الغر شدن شما شود.
اول اینکه خ��وردن حداقل  4لیوان
آب در روز میتواند سبب کم شدن
ن بدنت��ان در
 2/5کیلوگ��رم از وز 
سال شود و شما میتوانید با افزایش
مصرف آب ،عدد این کاهش وزن را
هم بیشتر کنید.
پژوهشگران میگویند که نوشیدن 4
لیوان آب در روز میتواند سوخت و
ساز بدن را بیشتر کند و باعث الغر
شدن زودتر شما شود.
دوم اینکه ،گاهی ش��ما احس��اس
گرس��نگی میکنید ک��ه این یک
احساس کاذب است که تنها سبب
گرایشتان به سمت خوراکیهای
شیرین و پرکالری میشود.
نوشیدن یک لیوان آب میتواند
بر این ح��س کاذب غلبه کند و
جلوی چاق شدن شما را بگیرد.
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چربیهای مفید به اسیدهای چرب
غیراشباع نظیر امگا 3گفته میشود
که به وف��ور در انواع مغزها ،آواکادو،
روغنهای گیاهی مانند روغن زیتون
و روغن ماهی یافت میشوند.
خوردن س��ه تا چهار واح��د از این
چربیها در روز ،به تمام افرادی که
تناسب اندام برایشان اهمیت دارد،
توصیه میشود.
خوردن اینگونه چربیها به ش��ما
کمک میکند که دیرتر احس��اس
گرس��نگی کنید و در نتیجه کمتر
س��راغ خوراکیه��ای مختل��ف و
کالریهای اضافه بروید.
مطالعات نشان میدهند که مصرف
منظم و روزانه گردو و ماهی میتواند
بعد از  6ماه تاثیرات شگفتانگیزی
در کاهش وزن افراد داشته باشد.

�

�

خدمات ارزی

چربیهای مفید

فنجان چای سبز بنوشید.
آنتیاکس��یدانی که در چای س��بز
وج��ود دارد ،به کاه��ش وزن بدن
کم��ک میکند و باعث آب ش��دن
چربیهای شکمی میشود .محققان
آمریکایی میگویند کسانی که روزی
 2تا  3لیوان چای س��بز مینوشند،
کمتر از کس��انی که عالقه چندانی
به این نوشیدنی مفید ندارند ،دچار
اضافه وزن میشوند.

�
�

�
�
�

�
�

�

�

�
�

خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه برای
هموطنان عزیز
Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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پزشکــی....

www.paivand.ca

دکترعطاانصاری(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de

l’Université de Kisangani, R.D.C.

مسائل مهم در تغذیه
شخص دیابتیک

 از گرفتن رژیم غذائی سخت
خودداری کنید.
 اغذی�ه متن�اوب و متعادل
میلکنید.
 در مق�دار غذائ�ی که میل
می کنیدمتعادلباشید.
 وس�واس در مق�دار کالری
غذائ�ی ک�ه می خورید نش�ان
ندهید.
 ب�ا پزش�ک خ�ود درب�اره
مشورت با یک متخصص تغذیه
صحبتکنید.
 از خوردن غذاهای شیرین
به عن�وان تک غذا خ�ودداری
کنید.
 هر غذای روزانه باید شامل
مواد غذائی زیر باشد:
 40تا  50در صد مواد گلوسیدی
 15در صد پروتئین
 30تا  40درصد مواد چرب (لیپید)
 هرگز از قند و شکر و آب نبات
استفاده نکنید ولی مقداری از آن ها
را همراه داشته باشید برای مواقعی
که ممکن اس��ت الزم ش��ود (مث ً
ال
درهیپوگلیسمی)
 از مقدار گلوس��ید توصیه شده
تجاوزنکنید.
 مواظب وزن بدنتان باشید.
در نزد اف��راد دیابتیک نوع دوم کم
کردن وزن باعث بهتر شدن گلیسمی
می شود.
 تقسیم بندی غذا،
به جای س��ه وعده بزرگ ،استفاده
کردن از پن��ج وعده کوچک ،باعث
تعادل گلیسمی می شود.
س��ه نوبت غ��ذا و دو وعده تنقالت
(مثل یک میوه یا س��بزی یا کمی
آجیل) میل کنید.
 غذای خود را هر روز در همان
ساعت همیشگی میل کنید.
 از نخ��وردن ی��ک وع��ده غذا
خودداری کنید.
 ب��ا هر وعده غذا س��بزیجات و

می�وه های مختلف مث�ل گیالس،

س�یب ،آلو ،پرتقال ،که میزان قند
خون را به آرامی باال می برند.
چند غذا با اندکس پائین مانند کاهو،
حبوبات ،انواع لوبیا ها و عدس.


چربی ها (لیپید ها)

میوه میل کنید.
از غذاه��ای نشاس��ته ای در ظهر و
شب استفاده کنید.
 م��واد نشاس��ته ای را همراه با
سبزیجات میل کنید.
 از مواد شکردار (شیرین شده با
شکر) استفاده نکنید.
 از گوش��ت ه��ای ک��م چربی
استفادهکنید.
 دو سه بار در هفته ماهی میل
کنید.
 از غذاه��ای متن��وع اس��تفاده
کنید.
مقدار مواد نشاسته ای مصرفی شما
باید بتواند نیاز نوع و طول زمانی که
ورزش می کنید را برآورده کند.
 صبحانه کامل میل کنید.
 آب به اندازه کافی بنوشید.
از نوشیدن نوشابه های شیرین (که
حاوی مقدار زیادی قند هس��تند)
خودداری کنید.
 مصرف غذاهای آماده شده در
فروشگاه ها را کم کنید.

با ه��ر غ��ذا مقداری
گلوس��ید میل کنید
(نان ،مواد نشاس��ته
ای ،میوه و غیره)
پیشنهاد می شود
از گلوس��ید هائی
ک��ه روی گلیس��می
اثر می گذارند استفاده
شود البته باید اعتدال را در هر نوبت
خوردن غذا نگهداشت.
 مصرف نان و مواد نشاسته ای
را قطع نکنید.
 میزان مصرف گلوسید را در هر
نوبت تغذیه حساب کنید.
یک تغذیه متعادل نباید بیش��تر از
 50تا  55درصد کالری را از گلوسید
بگیرد.
 از ش��یرینی ج��ات ب��ه ندرت
استفادهکنید.
امکان خوردن مواد ش��یرین هست
ولی ب��ه مقدار خیلی ک��م و بعد از
خوردن غذا.
از خوردن شیرینی به عنوان تنقالت
هنگام احساس گرسنگی خودداری
کنید.

 م��واد نشاس��ته ای ،نان ،برنج،
س��یب زمینی و امثال آن ،حبوبات
(عدس ،ماش ،نخود و لوبیا و لپه)
 سبزیجات سبز رنگ
 میوه (روزی یکی)
 ماهی حداقل دو بار در هفته
 گوشت پرندگان
 از روغ��ن های گیاهی به جای
کره و خامه استفاده کنید.
 غذاهای پخته شده با بخار آب
یا در کاغذ آلومینیوم پیچیده شده و
یا کباب شده مصرف کنید.

Lindex
glycemique

غذاهائی که استفاده از آن ها
پیشنهاد می شود.

نوشیدنی ها
 آب :حداق��ل یک لیتر در روز،
در هوای گرم و موقع ورزش بیشتر
آب بنوشید
اگر از نوشیدنی ها استفاده می کنید
نوع بی شکر آن ها را انتخاب کنید.
چای ،قهوه و تیزان (گلها و گیاهانی
ک��ه در آب ج��وش دم می ش��ود)
البته بدون شکر و در صورت لزوم با
شیرین کننده های غیر قندی.
 آب لیموی تازه بدون شکر.
 آب سبزی های مختلف ولی نه
هویج و چغندر.
 گلوسید ها

نان ،سیب زمینی ،غذاهای
تولیدشده با آرد (ماکارونی
ها) هویج ،عسل ،آبنبات،
مربا ،شیرینی ها و غیره.

امکان خوردن نان هست ولی به
ط��ور متعادل  50گرم نان معادل 5
قطعه قند ،به جریان خون قند وارد
می کند.
چند غذا با اندکس متوس��ط ،مانند

تغذیه افراد
دیابتیک
مواظبت و کنترل تغذیه در نزد افراد
دیابتی��ک همان ان��دازه اهمیت در
درم��ان را دارد ک��ه ورزش و دارو ،و
باعث تغییرات مهم در گلیسمی و
پیشگیری در عوارض مهم بیماری
مانند عوارض قلبی،عروقی ،کلیوی و
بینائی می شود.
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اندکسگلیسمیک
(سرعت ورود قند در خون)
مقدار قند در غذاهای مختلف به یک
سرعت جذب نمی شوند و هر غذائی
یک اندکس گلیس��میک مربوط به
خودش را دارد.
اندکس گلیس��میک سرعت جذب
قند موجود در هر غذا را اندازه گیری
می کن��د و اثر میزان باال رفتن قند
در خون بر اثر خوردن آن را نش��ان
می دهد.
یک غذا هر چه بیشتر گلیسمی را
باال ببرد ،اندکس گلیسمیک آن باال
تر است.
غذاهای با اندکس گلیسمیک پائین
به تدریج میزان قند خون را باال می
برند.
مواد غذائی با اندکس باال سرعت قند
خون را باال می برند.
توصیه می ش��ود به ندرت از اغذیه
با اندکس باال استفاده شود مگر در
مواقع ضروری مانند هیپوگلیسمی.

غذاهای با اندکس باال عبارت اند
از:

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

Les lipides

مصرف چربی ها ب��ا احتیاط مجاز
است .چربی ها دو برابر گلوسید ها
کالری تولید می کنند.
 مصرف کم تر گوش��ت های آمادهخ��وردن مانند ژامب��ون وکالباس و
مانند آن ها توصیه می شود.
 از گوش��ت های کم چربی مانندگوشت سفید استفاده کنید.
 مصرف ماهی را به گوشت ترجیحدهید.
 میزان مصرف سبزیجات در تغذیهتان را زیاد کنید.
 از س��س ها هر چه کمتر و کمتراستفادهکنید.
 مقدار پنیر مصرفی را کم کنید. عادت کنید غذا ها را بدون روغنبپزی��د (از غذا های س��رخ کرده در
روغن پرهیز کنید)پختن غذا با بخار،
آون ،بن م��اری  Bain marieکباب
شده و مایکروویو بهتر است.

Les protides

پروتئین ها

پروتئین ها بای��د حدود  10در صد
کالری روزانه را تامین کنند.
پروتئی��ن حیوانی گوش��ت ،ماهی،
لبنیات.
پروتئی��ن گیاهی انواع س��ریال ها،
ماکارونی ،نان ،برنج.
بعضی سبزی ها مانند سبزی های
خشک و س��ویا نیز دارای پروتئین
هستند.


غذاهائی که نباید
مصرف کرد



انواع قند ها ،چون دارای اندکس باال الکل و دیابت

هستند مانند شکر ،آب نبات ،مربا،
عسل ،شیرینی ها ،بستنی ،کمپوت
میوه ،ماست های شیرین ،نوشابه ها،
شربت ها و آب میوه ها مگر این که
با مواد دیگری غیر از ش��کر شیرین
شده باشند.
 چربی های حیوانی کره ،خامه تازه،زرده تخم مرغ ،پنیر ،گوش��ت های
چرب ،انواع کالباس ها غذاهای شور
و بیسکویت های شور.
 غذاهای سرخ شده و سس ها. الکل بعض��ی غذاهای بدون ش��کر کهتقریباً همان اندازه ش��کر دارند که
اگر با شکر درست شده باشند مانند
مرباهای بدون شکر و شکالت های
کم شیرین.

اگر احس�اس گرسنگی شدید
دارید ،پیشنهاد می شود یکی از
غذاهای زیر را انتخاب کنید.
یک ماست ساده یا شیرین شده با
اسپارتام (شکر مصنوعی)
یک تکه ژامبون.
یک تخم مرغ آب پز.
یک تکه سینه مرغ.
ی��ک یا دو گوجه فرنگی یا هویج
یا تربچه.

چه غذاهائی را می شود
خورد

الکل تبدیل به قند شده و گلیسمی
را باال می برد همچنین باعث ازدیاد
وزن می شود.
امکان نوشیدن الکل برای اشخاص
دیابتیک هست ولی با رعایت قوانین
مصرف و به مقدار کم ،الکل حتا به
مقدار کم تولید کالری زیاد می کند
آبجو و نوشابه های الکلی که با غذا
سرو می شوند مقدار بیشتری قند
دارند تا ویسکی و ودکا.

خطراتی که الکل برای ش�خص
دیابتیک تولید می کند
 الکل امکان خطر هیپوگلیسمی
را زی��اد می کند .ای��ن خطر حتا با
مصرف مقدار متع��ادل الکل وجود
دارد.
امکان هیپوگلیسمی حتا پس از
 12تا  18س��اعت از نوشیدن الکل
وجود دارد یعنی اگر ش��خص شب
هنگام الکل نوشیده باشد تا فردا ظهر
در خطر هیپوگلیسمی هست.
خطر خیلی بیشتر می شود اگر
شخص با شکم گرسنه الکل مصرف
کند.
آبج��و های ب��دون ال��کل مقدار
بیشتریشکردارندتاآبجویمعمولی
و دارای گلوسید زیاد هستند.
(به خطرات هیپوگلیسمی در مقاله
دیگری خواهیم پرداخت).

در چه مواقعی نباید
انواع قارچ ها (چون گلوسید کم
الکل مصرف کرد
دارند)

از حبوب��ات اس��تفاده کنی��د
(بخصوص عدس)
از برنج باسماتی استفاده کنید که
اندکس گلیسمیک آن از برنج سفید
کمتر است.
غذا ها و سبزی ها را با آب لیموی
ت��ازه میل کنید تا ه��م مزه بهتری
داشته باشد و هم مقدار قند خون را
کاهش دهد.
نوشیدن مخلوط آب لیموی تازه
با آب معدنی مفید است.
از غذاهای فیبر دار استفاده کنید
مانند سبزیجات سبز ،نان و سریال
ه��ای کام��ل مانند گن��دم و جو و
حبوبات که باعث می شوند سرعت
عبور قند در خون کم شود.

   حاملگی.

   شیردادن.

   اگر شخص سابقه الکلی

بودن داشته.
   اگر شخص سابقه

هیپوگلیسمیجدیداشته.
   هنگامرانندگی.

   مصرف بعضی از داروها.

   اگر شخص سابقه بیماری

های لوزالمعده داشته.
   اگر مقدار تری گلیسرید در

خون باالست.
   اگر شخص سابقه صدمات

عصبیداشته.
همیشه شاد و
همیشه خوش باشید

نوجوانان:اعتیاد به اینرتنت و کامپیوتر
متخصص��ا ن
برآورد کردهاند
ک��ه از هر ۱۰۰
نوج��وان و
ج��وان آلمانی
 ۹نف��ر معت��اد
ب��ه کامپیوت��ر
هستند.
کلینی��ک
ک��ودکان در
هانوف��ر بعنوان
نخس��تین
بیمارس��تان در
آلم��ان از فوریه
س��ال ۲۰۱۰
بخشی را برای
درم��ان این نوع
اعتیاد گشوده است.
در کلینی��ک ک��ودکان هانوف��ر
بخش��ی وج��ود دارد ک��ه در آن
موسیقی با صدای بلند به گوش
میرسد ،روی دیوارهایش نقاشی
کردهاند و میزهای بیلیارد در آن
قرار دادهاند .این بخش مخصوص
درمان معتادان به کامپیوتر است.

یادگیریرفتاراجتماعی
ی��ک ب��ار در هفت��ه ،بیم��اران و
کارمن��دان این بخش کلینیک با

میش��ود س��ر میز با
هم صحبت کرد؛ پس
از آش��پزی و هن��گام
صرف غذا یا بعد از آن
هم ،بهخاطر کارشان
بسیار تعریف و تمجید
میشوند.

هم غذا درست میکنند.
دانی یکی از چه��ار بیمار جوانی
است که در این کلینیک بهخاطر
"اعتی��اد ب��ه کامپیوت��ر" م��ورد
مداواست.
او ش��رح میده��د ک��ه هم��ه
دس��تهجمعی به خرید رفتهاند تا
مواد غذایی بخرند.
امروز غذا ماکارونی اس��ت .گوندا
الکنر ،یکی از همکاران کلینیک،
میگوید که این جوانان در اینجا
رفتار اجتماعی را میآموزند ،مثال
اینکه چگونه میز غذا را بچینند
و درباره چه موضوعهای متنوعی

کمب�ود توج�ه و
تشویق
دکتر کریستوف مولر،
روانپزشک متخصص
ک��ودکان و نوجوانان
میگوی��د ،زندگ��ی
اجتماع��ی ،توج��ه
و تمجی��د ،درس��ت
چیزهایی هستند که
بسیاری نوجوانان با کمبود آن در
خانههایش��ان روبرو هستند؛ آنان
توجه و تمجید را از راه کامپیوتر
کس��ب میکنند .دکت��ر مولر در
هانوفر به کار رواندرمانگری این
نوجوانان مشغول است.
وی میگوی��د« :نوجوانان�ی
هستند که با زندگی اجتماعی
مش�کل دارند و در مدرس�ه
موفق نیستند .این نوجوانان
گاه یکباره در اینترنت
میبینن�د ،مثلا در
س�ایتهای چ�ت،
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زنان...

>> Email: elahem@sympatico.ca

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

جنبش زنان ِ واقعا موجود!

(*)

هیچ گاه تصور نم��ی کردم هنوز
نظری یافت شود که وجود و حضور
جنبش مستقل زنان را در جامعه
مان منکر شود .جنبشی که حداقل
در  ۱۰س��ال گذش��ته آن چنان
خودنمایی کرده است که تبدیل به
قوی ترین جنبش اجتماعی ایران
ش��ده اس��ت .فکر نمی کردم جز
عوامل رژیم جمهوری اسالمی که
آن هم به مضحک ترین ش��کل و
شیوه این جنبش را نفی می کنند،
جریان دیگری نیز ب��ا آنان هم آوا
ش��ود .هرچند که واضح است رژیم
از هراس برافراشته شدن قامت این
جنبش اس��ت که نه تنها آن را نفی
کرده بلکه با هر وسیله ای دست به
سرکوب آن زده و می زند.

ام��ا وقتی نظ��ری با "دل س��وزی"
جنبش زنان را به سر و صدای دو سه
ِ
فمینیست رادیکال تقلیل می دهد و
از آن ها می خواهد که صبر کرده و
نیروی شان را به "جنبش سبز"
داده تا دمکراسی را نهادینه کند
و آن زمان همه چیز حل خواهد
ش�د و باز هم صبر کنند چرا که
دولت دمکراتیک تمامی حقوق
زنان را به آن ها خواهد داد و اگر
نداد ،آن موقع می توانند جنبش
مس�تقل خود را تشکیل داده و
حقوق خود را تقاضا کنند ،دیگر
نمی توان در هدف و مقصود آن
شک نکرد.
ام��ر آن چنان واضح و عیان اس��ت
که نی��ازی به اثبات این که جنبش
مس��تقل زنان در جامعه مان وجود
دارد ،نیست.
تنها می توان با این تئوری مرزبندی
ک��رد که مدعی اس��ت ،حضور یک
جنبش اجتماعی تنها در چهارچوب
دمکراسی و یک حکومت دمکراتیک
امکان پذیر اس��ت و چ��ون این تز
ازط��رف جامعه شناس��ان به اثبات
رسیده ،بنابراین باید آن را بپذیریم و
حضور جنبش مستقل زنان در ایران
را نفی کنیم.
باید جامعه متناقض ایران را به ویژه
بررسی کرد و بازشناخت.

جامعه ای که در  ٣۰سال گذشته،
زیر حاکمیت جمهوری اسالمی که
قص��د بازگرداندن ای��ران به ۱۴۰۰
سال پیش را داشت و دارد ،با ظهور
مدرنیس��م که از هزاران س��وراخ و
ش��بکه ،خود را نمایان کرده و می
کن��د و با نافرمانی های عظیم توده
ای و خودمختار که خود را از ش��یار
ش��یار این سرپوش س��یاه همانند
اشعه خورش��ید ،نور و روشنایی در
جامعه تابانده اس��ت ،نی��از به یک
بازنگری جامعه شناس��انه رابا اتکاء
ب��ه واقعیت های موج��ود در ایران،
ضروری می کند.
جامعه شناسی آیین نیست که به آن
به مثابه آیه های یک کتاب مقدس
نگاه کنی��م و خود را ب��ر محور آن
بچرخانیم و هر آن چه که در جامعه
به طور عینی وجود دارد ،انکار کرده
و نفی کنی��م ،با این ادعا که جامعه
شناسان تاکنون چیز دیگری گفته
اند.
ک�ه میتوانند ب�ا دیگر
نوجوانان دوس�ت شوند
و گپ بزنند .برای همین
ب�رای برخی نوجوان�ان زندگی
مجازی جذابتر از زندگی واقعی
است».

نشانههایاعتیاد
یک��ی از جوانانی که در کلینیک در
حال درمان اس��ت ،یانیک نام دارد
که روزانه  ۱۴ساعت پای کامپیوتر
مینشسته است .یانیک برای همین
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گرد همائی مادران صلح

همانند آخرین جمعه هر ماه در همبستگی با مادران عزادار در ایران
در تاریخ  30ژوئیه از ساعت  20تا  21در میدان نورمن بتیون  .مترو گای نبش مزون نو و گای گرد هم میائیم.
زیرا که سکوت ما سبب ساز فراموشی این سربلندان تاریخ وآن جنایتهای قرون وسطائی خواهد بود

جمعه  30ژوئیه

از ساعت  20تا 21

Norman Bethune Maisonneuve X Guy Metro: Guy

جامعه شناسی نیز تز و تئوری هایی
س��ت که از واقعیت های موجود در
جوامع برخاسته اند و نه یک فرمول
ریاض��ی که دو ط��رف معادله الزاما
با هم مس��اوی می ش��وند ،چه ما
بخواهیم ،چه نخواهیم.

جنبش بالقوه و
بالفعل زنان
امروز نه تنها جنبش مس��تقل زنان
در ایران به طور سازمان یافته وجود
دارد ،بلک��ه جنبش زنانی که بالقوه
فعالند و هنوز مستقیما به جنبش
سازمان یافته نپیوسته اند ،آن چنان
عظی��م و برجس��ته خودنمایی می
کنند که دیگر هیچ نیرویی را یارای
نفی و یا پس زدن آنان نیست.
این نیرو در دخترانی نهفته است
که بیشتر از  ۶۰درصد دانشگاه
ها را پر ک�رده اند ،به طوری که
رژی�م مجبور به ایجاد س�همیه
برای مردان شده است.
این نیرو در رجوع هرروز فزاینده تر
زنان به بازار کار خود را نش��ان می
دهد که رژیم مجبور اس��ت دائما بر
نقش مادری و فرزن ِد بیشتر بکوبد و
کار زن��ان را نصفه و نیمه و محدود
اعالم کند.
نیرویی که  ٣۰سال تمام در مبارزه با
حجاب اجباری فوران می کند.
و این جنگ هم چنان تداوم داشته و
هر سال قدرت بیشتری می گیرد.
نیرویی که زنان را آگاه به تبعیضاتی
که در خانه بر سرشان می رود ،کرده
و آنان را به دردست گرفتن سرنوشت
خود می راند.
این زنان هم��ان خیل عضیم توده
های مردم هس��تند که در حرکت
سراسری مردم ایران در جلوی صف
مبارزین ،یا جان و هستی خود را از
کف داده اند و یا در زندان ها بس��ر
می برند .این ها نیروی بالقوه جنبش
زنان هستند که در اولین چرخش ها
به آن می پیوندند.
نیروی پایه ای و گس��ترده جنبش
زنان نیز که هر چند هنوز به آگاهی
الزم نرسیده اند و چه سازمان یافته
و یا س��ازمان نیافته ،خودی نش��ان
نمی دهن��د ،اما آن چن��ان زیر بار
س��تم مضاعف و چندگانه طبقاتی،
جنسیتی ،ملی و غیره خم شده اند
که در اولی��ن حرکت های جنبش
زن��ان که مطالبات این قش��ر را نیز
مطرح ک��رده و برایش بجنگند ،به
میدان آمده و نه تنها در پیشاپیش
صفوف آن قرار می گیرند ،بلکه تا به
آخر نیز جنبش زنان را همراهی می
نتوانس��ته تحصیل دانشگاهی خود
را ادام��ه ده��د .او حوصل��ه دیدن
دوس��تانش را هم نداشته است .وی
در ای��ن مورد میگوید« :به نظر من
اعتیاد به کامپیوتر این طوری شروع
میشود که از زندگی واقعی فاصله
میگیری و خ��ودت را به کامپیوتر
میسپاری تا در جهان واقعی نباشی.
یک نشانه دیگرش هم این است که
قرار با دوس��تانت را به هم میزنی،
چ��ون دیگر حوصله ن��داری بیرون
بروی .به نظر من این مرحله نشانه

کنند.
رفع تبعیض جنس��یتی ،طبقاتی و
قومی تنها نفعی است که آن ها می
برند.
حال س��ئوال این جاس��ت که اگر
زنانی که به طور س��ازمان یافته در
کنش هستند ،جنبش مستقل زنان
محسوب نمی شوند ،پس چیستند؟
نام و لقب مهم نیس��ت ،اما نقش و
تأثیر آن است که مختصات جنبش
زنان را تعیین می کند.
نظری وج��ود دارد که س��ازمان را
تنها به شکل عمودی ،هیرارشیک
با سلسله مراتب و ارائه دستورات از
باال و اجراء از پایین می بیند و غیر
از این هیچ تشکلی سازمان یافته به
حساب نمی آید .در نتیجه برمبنای
این نظر ،جنبش مس��تقل زنان نیز
که خود را به شکل افقی ،شبکه ای
و براساس توافقات مشترک سازمان
دهی کرده و در این راه نسبتا موفق
شده اس��ت ،از جانب برخی نادیده
گرفته می شود.
این برخی ها جنبش سازمان یافته
را تنه��ا با یک یا چند ش��خصیت
برجس��ته و رهبر کاریزما و به قولی
"شناس��نامه دار" و شفاف در باالی
س��ر آن به رس��میت می شناسند
که هر بار بیانیه ای بدهند و منتظر
باش��ند تا مفاد آن توسط "توده ها"
اجراء شود.
اما باید تأکید کرد ،دیرزمانی س��ت
که حقانیت چنین تشکل هایی زیر
عالمت سئوال قرار گرفته است.
تناقض این جاس��ت ،ای��ده ای که
وجود جنبش مس��تقل زن��ان را در
شرایط دیکتاتوری ناممکن می داند،
چگونه است که در همان حال وجود
و حضور جنبش س��بز را تأیید می
کند.
این سیاست یک بام و دو هوا بسیار
برجسته به چشم می خورد و تنها
یک هدف را دنبال می کند .جنبش
مس��تقل زنان نباید وجود داش��ته
باشد و در واقع نیازی به این جنبش
نیست ،بلکه نیرو و توان زنان باید در
اختیار جنبش سبز قرار گرفته و آن
را به توافق رساند.

"فمینیستهای
رادیکال"

چماق رادیکالیس�م همیشه و
همه جا بر س�ر فمینیست ها
نشانه می رود.
جنبش مستقل زنان در ایران نیز از
این چماق رهایی ندارد .در این رابطه
برخی تئوریزه می کنند که اگرزنان
آن اس��ت که وضع خطرناک شده
است».

برنامه برای رفع اعتیاد
هم اکنون یانی��ک دیگر خطری را
که کامپیوتر میتواند داشته باشد،
میشناس��د .رواندرمان��ی فردی و
گروه��ی ،او را در رس��یدن ب��ه این
شناخت کمک کرده است .او در این
میان آموخته اس��ت که برای روابط
اجتماعی ارزش قائل باشد.
دکتر کریس��توف مول��ر میگوید:

کمپینگ
اجنمن زنان

روزهای  6.7.8ماه اوت

در فضائی زیبا ودلنشین ساعات خوشی را با هم
بگذرانیم
چادر و غذا از شما صفا وصمیمیت از ما
برای رزرو جا با تلفن
514-451-0581

کارگاه خود شناسی

شیرین گرایلی

بمنظور شناخت از سایه های پنهان خود
و در جستجوی راههائی برای همدلی
وارتباطاتسالم
انجمن زنان به برگزاری این برنامه همت گماشته
است این کالسها در تاریخ

11و  18ماه اوت

از ساعت  18تا  21برگزار میگردد
برای نامنویسی با تلفن انجمن:
514-451-0581

تماسبگیرید

تماسبگیرید.

دمکراس��ی را به رویتان باز خواهیم
کرد .ای��ن تئوری عجب ش��باهت
آشکاری با شعار همه باهم علیه رژیم
س��لطنت و بعد فرصت برای بحث
زیاد اس��ت ،دارد .بحث بعد از مرگ
شاه.....
چنین ای�ده ای غافل اس�ت از
این که جنبش سراس�ری مردم
ایران ،نیرویش را اساسا از مردم
وجنبش های مستقل اجتماعی
کسب می کند و اگر این جنبش
ها خ�ود را مس�تحیل کنند ،از
جنبش سراسری نیز چیزی باقی
نخواهد ماند ،جز یک شناسنامه
در ب�االی س�ر آن و ی�ک توده
گوش به فرمان در بدنه ...چنین
تصویری ،س�ال  ،۵۷خمینی و
مردم سر به فرمانِ آن را به یاد
انسان می آورد.

اکنون به قدرتی مدنی تبدیل شده
و یک رشته مطالبات معین دارد که
در رأس آن رفع تبعیض جنسیتی
جای گرفته است.
این جنبش برخالف میل حکومت
دس��ت به اعتراض می زند ،سازمان
گری می کن��د ،تبلیغ و ترویج می
کن��د ،به میان خیاب��ان و کوچه ها
می رود ،به درب خانه ها تلنگر می
زند ،چهره به چهره با زنان و مردان
گفتگو می کند ،ایده ها دارد ،آگاهی
می دهد و دیرزمانی ست که جامعه
ایران به حضور این جنبش پی برده
اس��ت و قدرت رس��می....؟ قدرت
رسمی چه می کند؟ قدرت رسمی
آن را سرکوب می کند و تا جایی که
بتواندمانع پیش روی آن می ش��ود.
سرکوبی که شامل جنبش سراسری
مردم ایران نیز می باشد ،سرکوبی که
دامن گیر جنبش کارگری ،معلمی،
دانشجویی و ملی و غیره نیز گشته
است.
اما همین س��رکوب نشانه ای ست
برای این ک��ه بدانیم هنوز جنبش
ه��ای مدن��ی بیدارند ،هن��وز فعال
هستند و هنوز رشد می کنند .

پیاده از کنارت گذشتم ،گفتی":
قیمتت چنده خوشگله؟"
سواره از کنارت گذشتم ،گفتی":
برو پشت ماشین لباسشویی
بنشین!"
در صف نان ،نوبتم را گرفتی چون
صدایت بلندتر بود
در صف فروشگاه نوبتم را گرفتی
چون قدت بلندتر بود
زیرباران منتظر تاکسی بودم ،مرا
هل دادی و خودت سوار شدی
در تاکسی خودت را به خواب زدی

تا سر هر پیچ وزنت را بیندازی
روی من
در اتوبوس خودت را به خواب
زدی تا مجبور نشوی جایت را به
من تعارف کنی
در سینما نیکی کریمی موقع
زایمان فریاد کشید و تو پشت سر
من بلند گفتی":زهرمار!"
در خیابان دعوایت شد و تمام
ناسزاهایت ،فحش خواهر و مادر
بود
در پارک ،به خاطرحضور تو
نتوانستم پاهایم را دراز کنم
نتوانستم به استادیوم بیایم ،چون
تو شعارهای آب نکشیده میدادی
من باید پوشیده باشم تا تو دینت
را حفظ کنی
مرا ارشاد می کنند تا تو ارشاد
شوی!

تو ازدواج نكردی و به من گفتی
زن گرفتن حماقت است
من ازدواج نكردم و به من گفتی
ترشیده ام
عاشق که شدی مرا به زنجیر
انحصارطلبیکشیدی
عاشق که شدم گفتی مادرت باید
مرا بپسندد
من باید لباس هایت را بشویم و
اطو بزنم تا به تو بگویند خوش
تیپ
من باید غذا بپزم و به بچه ها برسم
تا به تو بگویند آقای دکتر
وقتی گفتم پوشک بچه را عوض
کن ،گفتی بچه مال مادر است
وقتی خواستی طالقم بدهی،
گفتی بچه مال پدر است
مردی به من نشان بده تا "روز
پدر" را به او تبریک بگویم!

«جوانان صبحه��ا میدوند و بدین
ترتی��ب بدنش��ان را ب��ه حرک��ت
وامیدارند .م��ا پروژههای گوناگونی
برایش��ان داریم ،سعی میکنیم در
جلس��ههای گفتاردرمان��ی درباره
تاریخچه خانوادهشان با آنها صحبت
کنیم تا مش��کلها را بشناسند .اما
بخص��وص میخواهی��م ک��ه آنها
تجربه کنند که با هم بودن و زندگی
اجتماعی چقدر میتواند ارزشمند
باشد».
این روانپزشک آلمانی امکان درمان

معتادان به کامپیوتر را با روشهایی
که در کلینیک کودکان هانوفر عرضه
میشود تا  ۸۰درصد میبیند .هنوز
پژوهشهای درازمدت در این زمنیه
انجام نگرفته است.
یانی��ک چه��ار م��اه اس��ت در این
کلینیک به س��ر میب��رد .او که ۱۸
س��ال دارد ،قرار اس��ت دو ماه دیگر
به خانهاش بازگ��ردد .یانیک اجازه
دارد پای کامپیوتر بنشیند و حتی
یک کامپیوتر در اتاقش در کلینیک
هس��ت .یانیک میگوید به هر حال

کامال بدون اینترن��ت کارهایش را
نمیتواند سازماندهی کند ،مجبور
است به ایمیلهایش پاسخ گوید یا
برخی چیزها را از راه اینترنت سفارش
دهد .هدف از ترک اعتیاد ،به گفته
او ،این نیست که از کامپیوتر کامال
چشمپوشی ش��ود ،بلکه هدف آن
است که بتوان استفاده از کامپیوتر
را قاعدهمند کرد.

نام جنب��ش را از روی خود بردارند
و فعاالنه ب��ه دنبال اصالح طلبان و
جنبش سبز براه افتند ،از عقالنیت
برخوردارن��د و در نتیج��ه رژی��م را
عصبانی نمی کنند و س��رکوب نیز
نمی ش��وند .معلوم نیست چرا این
تئوری ،س��رکوبِ مردم را توس��ط
رژیم جمهوری اسالمی از ابتدای به
قدرت رسیدنش تا به امروز نمی بیند
و متش��کل ش��دن زنان در جنبش
مس��تقل خ��ود را ،یک��ی از دالئل
سرکوب عنوان می کند؟
این تئوری معتقد اس��ت ،ابتدا همه
با هم برای دمکراسی مبارزه کنیم و
بعد جنبش زنان می تواند مطالبات
خود را طرح کند .دولت دمکراتیک
در آینده مطالبات همگان را تأمین
خواهد کرد .اکنون جدایی نیافکنید
و سر به زیر ،همانند فمینیست های
اس�لامی با اصالح طلبان همراهی
کنید و مبادا این قدر رادیکال باشید
که در مصاحبه های تلویزیونی خارج
از کشور ،روس��ری را از سر بردارید.
بترس��ید از روزی که "ضد جنبش
زنان" فعال شود! پس ساکت باشید
و به دنبال ما روان شوید ،ما درهای

نامه ای از سر
دلتنگی ازیک
زن ایرانی

هر آن چه که جامعه شناسان برای
شناس��ایی مختصات یک جنبش
متش��کل می ش��مارند ،در جنبش
مس��تقل زنان ایران دیده می شود.
جنبش زن��ان واقعا موج��ود دقیقا
هم��ان نیروی اجتماعی اس��ت که
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در کشکول پیر...

Email: pirekhorasani@yahoo.ca

پیر خراسانی

هشدار!

منوچهر متکی وزیر ام��ور خارجه الواط
حاکم بر ام القراء اسالم ناب گفت :حذف
کش��ورهای انگلیس ،فرانسه و آمریکا در
مرحل��ه مقدماتی
جام جهانی فوتبال
سال  2010جزای
عمل آن ه��ا بوده
و آن ها مس��تحق
ای��ن شکس��ت ها
بوده اند!؟ چون این
کشورها در تحریم
ه��ای جمه��وری
اس�لامی در سازمان ملل متحد به دلیل
برنامه های هس��ته ای نق��ش کلیدی و
اصلی داشته اند .بنابرین به مراحل باالتر
نرفت��ه و حذف ش��دند! وی در ادامه می
گوی��د :آنچه اکنون در صحنه سیاس��ت
جهانی شاهد هستیم در نوزدهمین دوره
ج��ام جهانی فوتبال نیز به وضوح محقق
می شود! شخص ما بر اساس یک وظیفه
شرعی به کلیه ضدانقالبیون و مفسدین
فی االرض و ملحدین و بخصوص س��ران
دولت های استکباری (البته به استثنای
برادران روسی و چینی و برزیلی و سران
چندین کشور پاره پوره گدا گشنه افریقائی
و چند جزیره یک وجبی میکروس��کوپی
پراکنده در بعضی از اقیانوس های جهان
و چند رس��وای دگر!) پیشنهاد می کنیم
ب��رای این که نفرین این بندگان مخلص
خداوند تبارک و تعالی (یعنی رهبر معظم
مسلمین و مس��تضعفین جهان و ذوب
ش��دگان در والیت) دامن آن ها را نگیرد
هر چه زودتر توبه نموده و به آغوش اسالم
عزیز بازگردند! و پس از این در مجامع بین
المللی هوای آقایان علمای اعالم و حجج
اسالم را داشته باشند! البته خاویار و پسته
و قالیچه کاشی فرد اعال هم برای اهلش
«مثل م��ورد مرح��وم البرادعی» موجود
است!

وای به وقتی که
بگندد منک!

ملینامرکروکوری!

وزارت فرهن��گ بحرین کنس��رت
«گوگوش» را که قرار بود روز جمعه
 8مرداد ماه برابر  30جوالی در آن
کش��ور برگزار شود لغو کرد! گرچه
مع��اون وزارت فرهنگ بحرین الغای این
کنس��رت را به دلیل اشکاالت فنی اعالم
کرده است ،ولی آگاهان بر این باورند که
لغو این کنسرت به دلیل فشارهائی است
که جمهوری اس�لامی به آن کشور وارد
کرده است؟!
در حالی که این روزها
در ایران اس�لامی عده
زی��ادی از هموطن��ان
ش��جاع م��ا در زندان
های رژیم زیر فش��ار و
شکنجه هس��تند و عده ای دیگر با خون
خود خیابان های سراسر کشور را رنگین
کرده اند و فقر و اس��تبداد هم بیداد می
کن��د ،این خانم که البد این خبر ها را نه
می شنود و نه می بیند ،برای جمع کردن
ریال ها و تومان های تبدیل شده به درهم
و دینار؟! و در نهایت به دالر سبز! از ینگه
دنیا بلند شده و رفته برای اجرای کنسرت
در بحرین و حال دادن به امت همیش��ه
در صحنه رقاصی! و ش��یوخ بی سرو پای
بحرینی هم که هم از توبره امثال ایشان
می خورن��د و هم از آخور علمای اعالم و
حجج اس�لام ،چون آخور را از توبره پر و
پیمان تر دیده اند ،زده اند توی پوز ش��اه
ماهی و دم ودستگاه اش را به هم ریخته
اند و گالب پاشیده اند به سر تا پای آن
هنر مند محبوب و مشهور!

داستان دو دیگ!

ایران دس��تگیری مخالف��ان معترض
به اج�لاس «گ��روه  »20در کانادا را
محکوم ک��رد! به گ��زارش (پرس تی
وی) تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری
اس�لامی ایران ،سخنگوی وزارت امور
خارجه روز هشتم تیر ماه رفتار پلیس
کانادا در دستگیری صد ها نفر که در
طی نشس��ت گروه  20در تورونتو به
تظاهرات پرداخته بودند را محکوم کرد
و آن را «عملی غیر انسانی!!» نامید! رامین
مهمانپرست اس��تفاده از ابزارهای متنوع
خشونت و راه های مقابله با تظاهرات صلح
آمیز را غیرقاب��ل توجیه خواند و حرکت
دولت کان��ادا را در نقض بارز حقوق اولیه

چند روز قبل الزم ش��د چندر غازی را از
جانمان وا بکنیم و برای یکی از عزیزانمان
به ایران بفرستیم .چون قب ً
ال یکی دو بار در
این رابطه دچار درد سر شده بودیم ،بدین
ترتیب که س��فر پول ما از کانادا تا ایران
بیش از بیست روزی طول کشیده بود و
چند بار هم ناچار ش��ده بودیم به صراف
محترم تلف��ن بزنیم و جوی��ای احواالت
پولمان بشویم ( البته می دانیم که اص ً
ال
تقصیر آن آقا نبود شاید پول ما یا حالل
نبوده و یا تنبل ،که س��فرش این
همه مدت طول کش��ید!) دست
و دلمان م��ی لرزید زنگ زدیم به
یکی از هم والیتی هایمان که در
حقیقت مشد اسالم! دهات ماست
و کماالتش از همه ما بیش��تر اس��ت و با
ایشان مشورت کردیم .گفت برو صرافی
 5س�تاره پیش ش��خصی به نام آقای
«قربانیان» که تا آن روز افتخار آش��نائی
اش را هم نداشتیم .رفتیم خدمتش ،وجه
را روی میزش گذاش��تیم و تقاضایمان را
مطرح کردیم .انتظار داشتیم که با توجه
ب��ه مقدار ان��دک آن وج��ه ،در وهله اول
بگوید که این جور معامالت برایش صرف
نمی کند و بهتر است برویم و بگذاریم باد
بیاید! که چنین نش��د با خوشروئی ما را
پذیرفت بعد هم نرخی را که با ما حساب
کرد انصافاً خوب بود .پرسیدیم کی وجه
به دس��ت عزیز ما می رسد؟ فرمود فردا!
حساب کردیم فردای ایرانی جماعت
یعنی دس��ت ک��م ده روز! که آن هم
برای ما خوب بود! و رفتیم پی کارمان.
ول��ی وقت��ی ف��ردای آن روز عزیز ما
از ای��ران زنگ زد و گف��ت که پول را
دریافت کرده است!
مات و متحیر ماندیم که این دیگر چه
صیغه ای است؟ خیلی با خودمان فکر
کردیم و باالخره به این نتیجه رسیدیم
که علت این امر می تواند یکی از سه
مورد زیر باشد.
 -1این آقا بیزینس من خوبی نبوده و
راه کاسبی را بلد نیست!
 – 2شاید ایرانی نیست؟ (که بالفاصله
به خاطر این فکر شیطانی هم زبانمان
را گاز گرفتیم و ه��م دهانمان را آب
کشیدیم!)
 – 3و باالخره این که ش��اید کثرت
مدت اقامت ایشان در دیار کفر برایش
بد آموزی داشته و آقای قربانیان اخالق

آیا شرکت نفتــی  BPدر آزادی
«املغراهی» دخالت داشت؟!

چهار سناتور آمریکایی از وزرات امور
خارجه آمریکا خواسته اند درباره این
که آیا شرکت نفت بی پی برای یک
معامله نفتی با لیبی ،بریتانیا را جهت
آزاد س��اختن تنها محکوم درانفجار
هواپیمای مس��افری پ��ان آمریکن
در س��ال  ۱۹۸۸زیر فشار گذاشت،
تحقیقکند.
س��ناتور ها در نام��ه ای به هیالری
کلینتون ،وزیر امور خارجه آمریکا،
گفتند شواهد به دست آمده از فوران
جاری نفت در خلیج مکزیک نشان
م��ی دهد که بی پی «منافع خود
را ب�ر منافع م�ردم ترجیح می
دهد».

قان��ون گ��زاران می گوین��د در ماه
سپتامبر گزارش داده شد که بی پی
با دول��ت بریتانیا تم��اس گرفته و
ابراز نگرانی کرده است که احتمال
تاخیر در آزاد ساختن «عبدالباسط
المقراهی» ،ممکن است یک معامله
 ۹۰۰میلیون دالری نفت با لیبی را
به خطر بیاندازد.
بی پی گفت مدارک علنی نشان می
دهد که این شرکت در سال ۲۰۰۷
نگران��ی خ��ود را از کن��دی قطعی
ساختن انتقال یک زندانی به لیبی با
دولت بریتانیا درمیان گذاشته بود .اما
از «مقراهی» نام برده نشده.
گوردون براون ،نخس��ت وزیر سابق

بریتانی��ا ،گفته اس��ت «چنین
معامل��ه ای» در ارتباط با آزادی
«مقراهی» از زندانی در اسکاتلند
در س��ال  ۲۰۰۹انج��ام نگرفته
است.
مقام��ات اس��کاتلند مقراهی را
به دالیل انس��انی و پس از آنکه
پزشکان تش��خیص دادند او به
سرطان پروس��تات مبتال است
آزاد کردند .این اقدام با اعتراض
شدید مقامات آمریکا و خانواده
های قربانیان روبرو شد.
در انفجار هواپیم��ای پرواز ۱۰۳
پان آمریکن بر ف��راز الکربی در
اسکاتلند ۲۷۰ ،تن کشته شدند.

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال3336-223-514 :

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

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

شهروندان در ابراز بیان ارزیابی کرد!
نشست س��ران  20کشور صنعتی جهان
روز ش��نبه هفت��ه قبل در تورنت��و کانادا
آغاز شد و روز یکشنبه به کار خود پایان
داد .م��ا تصمیم داری��م راجع به کلماتی
مانند پرروئ�ی و وقاحت و دریدگی و
دروغگوئی و رذالت و خباثت و امثالهم
هیچ توضیح��ی ندهیم و فق��ط به ذکر
یک ضرب المثل مشهور در زبان فارسی
اکتفا کنیم ک��ه می گوید :دیگ به دیگ
میگه روسیاه ،س��ه پایه میگه صل علی!
والسالم؟!

عجائب الغرائب

!?who let the dogs out

و عادات زشتی مانند احترام به مشتری و
خوش قولی را از این کفار آموخته است؟!
تبصره :به دو دست بریده حضرت عباس
هم قسم می خوریم که تحریر این چند
س��طر نه به سفارش و خواهش این آقای
قربانیان بوده و نه ما یک شاهی بابت تبلیغ
و آگهی از ایشان گرفته ایم و نه توقع یک
سنت تخفیف در موارد احتمالی آینده را
از ایشان داریم!؟

متخصص در خراب کردن
خانه های مردم!

نازنین دوست بهائی ما زنگ زده بود و با ما
درد دل می کرد که عوامل رژیم ریخته اند
به روستائی به نام «ایول» در مازندران و با
بولدزر و  4کامیون  50باب خانه متعلق به
بهائیان را با خاک یکسان کرده اند! گفتیم:
ش��ما بهائیان باید هم خوشحال باشید و
هم خدا را شکر کنید!؟ گفت :چرا؟ گفتیم:
برای این که چن��د روز قبل از این واقعه
س��ربازان نایب بر حق ام��ام زمان ما هم
ریخت��ه اند به خانه و دفت��ر کار دو نفر از
آیات عظام و حجج اس�لام یعنی مراجع
تقلید ما شیعیان موال علی! و خاک آنجا را
هم به توبره کشیده اند! مثلی است معروف
که می گویند:
کسی که با مادر خود جفا کند با دیگران
چ��ه ها کند! همین که رژیم هر از گاهی
 2ت��ا  3تا یا  7تا  8تا از ش��ما بهائیان را
می کش��د و یک ب��اره  200تا  300هزار
بهائی س��اکن ایران را قتل عام نمی کند
باید هم خوشحال باشید و هم شکر خدا
را بکنید! فقط اگر خیلی پیش مقدسین
خودتان «کردیت» دارید دعا کنید آن ها
ترتیبی بدهند که شر این اراذل و اوباش
هم از سر مسلمانان چه شیعه و چه سنی
کم شود و هم از سر مسیحی و کلیمی و
زردشتی و بهائی و کرد و لر و ترک و بلوچ
و غیره ،یعنی ریشه آن ها از کل سرزمین
ایران کنده و خیال همگی به یکباره راحت
شود!؟

اختالط
می کنیم!

مر د م��ی
خودش را
و م��وش
از م��ردم با زرنگی
مردگی مخفی می کند! هموطنی نازنین
زن��گ زده بود و اعتراض می کرد که چرا
ما از زعف��ران که مورد احترام و عالقه ما
ایرانیها بوده و بسیار گران قیمت هم هست
هتک حرمت کرده ایم! و باور داش��ت که
آن خوردنی نه زعفران ،بلکه چیز دیگری
بوده اس��ت! گفتیم :ما هم می دانیم ولی
یادت باشد که ما ناچاریم به مراعات مفاد
شناس��نامه پیوند و آن چیز دیگر! مغایر
مفاد آن شناسنامه است!؟

نفرت مردم از دوست
دشمنشان!

در اخبار اشاره شده بود به ابراز خوشحالی
مردم ایران از شکست تیم فوتبال برزیل
از هلند در مسابقات جام جهانی فوتبال!
ب��ا توجه ب��ه روابط حس��نه موجود بین
س��ردمداران برزیل و جانیان حاکم بر ام
القرای اس�لام ،این خوشحالی مردم می
تواند دلیل دیگری باشد بر نفرت و بیزاری
مردم از سران رژیمی که دستش تا مرفق
به خون هموطنان ما آغشته است!؟

نکته

پس از تفحص و تحقیق فراوان به تجربه به
شخص ما ثابت شده است که این جناب
سردبیر ما ،به تعداد انگشتان دو دستش
دوست مهربان و یکرنگ و صمیمی و به
تعداد موهای سر و ریش مبارکش دشمن
صلبی غدار دارد!؟

کنسرت کنسلیده شد!

کنس��رت موج��ودی به ن��ام «بنیامین»
از ب��ه اصطالح هنرمندان جوان دس��ت
پرورده رژیم که قرار بود روز  27جون در
مونتریال یرگزار شود لغو شد! و متعاقب
آن اطالعیه ای نیز در شماره قبل پیوند
ص 15 :درج گردید.
ما به عنوان فضول محله از برگزارکننده
این کنسرت یعنی هموطن محترم مان
آقای «بهزاد – ت» جسارتا سوال می کنیم
که علت لغو این کنسرت واقعاً آنچه شما
در آن اطالعیه ذکر کرده اید بوده است و
یا عدم استقبال امت همیشه حیران ایرانی
مقیم مدین��ه منوره مونتری��ال؟! و عدم
فروش بلیط های این کنسرت و نرسیدن
تع��داد آن به حد نصاب؟! و آیا ش��ما که
برگزارکننده کنس��رت همین موجود در
تورنتو ه��م بوده ای��د در آن زمان از این
حقیقت خبر نداشتید؟

تقلید

پس از تنظی��م و تدوین با اندکی تصرف
و تلخی��ص چن��د حکای��ت از دو کتاب
مس��تطاب «تذکرة الحمار» و «محیله و
س��نبه» هر دو تالیف (ابوجهل گوس بن
طماع خاورانی) توس��ط این حقیر و درج
آن در جریده ش��ریفه «پیوند» مشاهده
کردیم که کس��انی در صدد تقلید از این
کار بر آمده اند! یکی دو نمونه از کارشان
را دیدی��م که گند باال آورده بودند! به آن
ها توصیه می کنیم که هم بیشتر مطالعه
کنند و هم از خودش��ان مایه بگذارند و از
تقلید ناشیانه از دیگران بپرهیزند انشاالله
تعالی موفق خواهند شد.

شاد و آزاد و سربلند باشید
به تاریخ چهارشنبه چهاردهم جوالی
المبارک سال  2010ولفری دربدری
پیر گدای خراسانی

هتک حرمت زعفران!

در ش��ماره قبل پیوند در توصیف موجود
معلوم الحالی نوشته بودیم :او همیشه لب
و دهان زرد شده از خوردن زعفران اش را
در انظار عمومی پاک و ماهیت کثیف ضد

وست آیلند

سایت ندای س��بز آزادی می
نویسد:
بر اس��اس اطالعات رس��یده
مبنی بر شعارنویس��ی بر علیه
رهب��ری! در س��رویس ه��ای
بهداش��تی وزارت اطالع��ات
(منظور مس��تراح های امنیت
خانه مبارکه اس��ت!) و افزایش
این روند ،این موضوع در جلسه
مدی��ران وزارت اطالعات مطرح ش��ده و
هنوز چاره ای جز پاک کردن شعارها پیدا
نکرده اند! ضم��ن این که این موضوعات
اص ً
ال به شخص ما مربوط نمی شود فقط
از روی خیر خواهی و برای این که خدای

www.paivand.ca

هرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
کبر و ن
از و حاجب و دربا
ن
در
ای
ن
د
رگ
اه
نیست

نکرده و زبانمان الل! داستان
پر آب چش��م برادر س��ابق
مرحوم چائوشسکو و یا صدام
حسین کافر تکریتی اسبق
ویا «حجت االس�لام آدولف
بن هیتلر خاتمت اقبالة» تکرار نشود!
در مقام یک کارشناس دوره دیده و سرد
و گرم روزگار چش��یده! توصیه می کنیم
که آن اس��وه تقوی و معصومیت و مهر و
رافت اس�لامی تا کار بیش از این ها بیخ
پیدا نکرده هر چ��ه زودتر به قول
بچه های پائین شهر تهرون ،بزنند
به چاک جاده!؟
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مؤسسهحضرت آیت اهلل العظمی خویی

سلسلهبحثهای
اخالقی ()6

مكتبهاىاخالقى

در عل��م اخ�لاق ،مكات��ب فراوان��ى
وجود دارد که ش��ناخت آنها در پرتو
هدایتهاى قرآنى كار مشكلى نیست.
در آیهی  153س��ورهی انعام ،پس از
ذكر بخش مهمى از عقاید و برنامههاى
عملى و اخالقى و فرمانهاى دهگانهی
اسالمى ،مىگوید« :به آنها بگو این راه
مستقیم من است ،از آن پیروى كنید
و از راههاى مختلف دوری گزینید كه
شما را از مسیر حق دور مىسازد .این
چیزى است كه خداوند شما را به آن
سفارش فرموده تا پرهیزکار شوید».
مكتبه��اى اخالق��ى همانند س��ایر
روشه��اى ف��ردى و اجتماع��ى از
جهانبینى و دیدگاههاى كلى دربارهی
جهانآفرینشسرچشمهمىگیردواین
دو كامال به هم پیوسته و منسجم است.
فرمانها و «بایدها» هنگامى حكیمانه
است كه رابطهاى با «هستها» داشته
باشد ،و گرنه امور اعتبارى بىمحتوا و
غیر قابل قبولى خواهند بود .هنگامى
كه اسالم مىگوید« :شراب نخورید!»
و یا قوانین بینالمللى مىگوید« :مواد
مخدر ممنوع است!» ،این فرمانهاى
الهى یا مردمى است كه بىشك از یك
سلسله هستها سرچشمه گرفته؛ زیرا
واقعیت عینى چنین است كه شراب و
مواد مخدر تاثیر بسیار مخربى در روح
و جسم انسان دارد ،به گونهاى كه هیچ
کدام از ش��ر این مواد ویرانگر در امان
نیست .این واقعیت ،سبب آن «باید» یا
«نباید» مىشود .احكام الهى ،از مصالح
و مفاسد سرچشمه مىگیرد و «كلما
حكم به العقل ،حكم به الش��رع»؛ هر
كارى را عق��ل حكم به خوبى یا بدى
آن كند ،ش��رع نیز مطاب��ق آن فرمان
مىدهد.
از آنچ��ه در ب��اال گفته ش��د رابطهی
دیدگاههاى كلى در مجموعهی هستى
و آفرینش انس��ان با مس��ایل اخالقى
روش��ن مىش��ود و منش��أ پیدایش
مكتبهاى مختلف اخالقى نیز همین
است .اكنون با توجه به مطالب فوق به
سراغ مكاتب اخالقى مىرویم:

است و پیشرفتهاى مادى تا آنجا كه
راه را ب��راى وص��ول به تكامل معنوى
هموار مىسازد ،هدف معنوى محسوب
مىشود .بنابراین معیار ،اخالق از این
دیدگاه تمام صفات افعالى اس��ت كه
انس��ان را براى پیمودن این راه آماده
مىس��ازد و نظام ارزشگذارى در این
مكتب نیز بر محور ارزش��هاى واالى
انسانى ،كمال معنوى و قرب به خداوند
است.
 )2اخالق مادیگرى
از دی��دگاه این مكتب كه همه چیز را
از دریچهی م��اده مىنگرد و به خدا و
مسایل معنوى ،ایمان ندارد ،و اصالت
را براى اقتصاد قایل اس��ت و تاریخ را
نیز دارای ماهیت م��ادى و اقتصادى
میداند ،هر چیز كه جامعه را به سوى
اقتصاد س��وق دهد ،اخالق اس��ت .به
تعبی��ر کمونیس��تها« ،آنچه انقالب
كمونیس��م را تس��ریع كن��د ،اخالق
محسوب مىشود» .مثال این كه راست
گفتن یا دروغ گفتن ،كدام اخالقى و یا
غیر اخالقى است ،با توجه به تاثیر آنها
در انقالب ارزیابى مىشود ،اگر دروغ به
انقالب سرعت ببخشد ،یك امر اخالقى
است و اگر راست ،تاثیر منفى بگذارد،
یك امر غیر اخالقى محسوب مىشود!
شاخههاى دیگر مادیگرى نیز هر كدام
طبق مس��لك خود اخالق را تفس��یر
مىكنند .آنها كه اص��ل را بر لذت و
كام گرفت��ن از لذایذ م��ادى نهادهاند،
چیزى ب��ه نام اخالق قبول ندارند و یا
به تعبیر دیگر ،اخ�لاق را در صفات و
افعالى مىدانند كه راه را براى وصول به
لذت هموار سازد.
)3اخالقازدیدگاهفالسفهیعقلى

آن گروه از فالس��فه كه اصالت را براى
عقل قایلند و مىگویند غایت فلسفه
این اس��ت ك��ه در وجود انس��ان ،یك
عالم عقلى همانند عالم عینى خارجى
بس��ازد ،اخالق را به صفات و اعمالى
تفس��یر مىكنند كه به انس��ان كمك
كند تا عقل بر وجود او حاكم باشد ،نه
طبایع حیوانى و خواستههاى نفسانى.
 )4اخالق در مكتب غیرگرایان
گروه دیگر از فالس��فه كه بیش��تر به
جامعه مىاندیش��ند و اصالت را براى
جمع قایلند نه افراد ،فعل اخالقى را به
افعالى تفسیر مىكنند كه هدف غیر
باشد .بنابراین ،هر كارى كه نتیجهاش
تنها به خود انسان برگردد ،غیر اخالقى
اس��ت و كارهایى كه هدفش دیگران
باشد ،اخالقى است.

 )1اخالق در مكتب خداپرستان
در این دیدگاه ،آفرینندهی همهی آثار
خداس��ت .ما از س��وى او هستیم و به
سوى او باز مىگردیم و هدف آفرینش،
تكام��ل انس��ان در جنبههاى معنوى

 )5اخالق از دیدگاه وجدانگرایان

راس��تش را به ما
نگفتند ی��ا الاقل
همهی راست را به
مانگفتند.
گفتن��د :ت��و که
بیای��ى خ��ون
ب��ه پ��ا مىکنى،
ج��وى خ��ون به
راه مىان��دازى،
از کش��ته ،پشته
مىس��ازى و ما را از ظهور تو ترساندند.
درست مثل این که حادثهاى به شیرینى
تول��د را کتمان کنند و تنها از درد زادن
بگویند.
م��ا از هم��ان کودک��ى ،تو را دوس��ت
داشتیم .با همهی فطرتمان به تو عشق
مىورزیدیم و با هم��هی وجودمان ،بى
ت بودیم .عشق تو با سرشت ما
تاب آمدن 
عجین شده بود و آمدنت ،طبیعىترین و
شیرینترین نیازمان بود.
ام��ا  ...اما کس��ى به ما نگف��ت که چه
گلستانى مىش��ود جهان ،وقتى که تو
بیایى.
همه ،پیش از آن که نگاهمهرگس��تر و
دستهاىعاطفهی تو را توصیف کنند،
شمشیر تو را نشانمان دادند.
آرى ،براى این که گلها و نهالها رشد
کنند ،باید علفهاى هرز را وجین کرد
و این جز با داس��ى برنده و س��همگین،
ت
ممکن نیست .آری ،براى این که عدال 
بر کرسى بنشیند ،باید سریر ست م آلودهی
سلطنت را واژگون کرد و به دست نابودى
سپرد و اینها همه ،همان معجزهاى است
که تنها از دس��ت تو بر مىآید و تنها با

دست تو محقق مىشود.
ت
اما مگر نه این که اینها همه مقدمه اس 
براى رسیدن به بهشتى که تو بانى آنى.
آن بهشت را کسى براى ما ترسیم نکرد.
کس��ى به ما نگفت که آن ساحل امید
ک��ه در پس این دریاى خون نشس��ته
است ،چگونه س��احلى است؟! کسى به
ما نگفت که وقتى ت��و بیایی ،پرندگان
در آش��یانههاى خود جشن مىگیرند و
ماهیان دریاها شادمان مىشوند و چشم ه
ساران مىجوشند و زمین چندین برابر
محصول خویش را عرضه مىکند.
به ما نگفتند که وقتى تو بیایى ،دلهاى
بن��دگان را آکنده از عب��ادت و اطاعت
مىکن��ى و عدال��تبر همه ج��ا دامن
مىگس��ترد و خدا به واسطهی تو دروغ
را ریشهکن مىکند و خوى ستمگرى و
ت
درندگى را محو مىس��ازد و طوق ذل 
بردگى را از گردن خالیق برمى دارد.
به ما نگفتند که وقتى تو بیایی ،ساکنان
زمین و آس��مان به تو عشق مىورزند؛
آسمان بارانش را فرو مىفرستد؛ زمین،
گیاهان خود را مىرویاند  ...و زندگان آرزو
مىکنند که کاش مردگانشان زنده بودند
و ع��دل و آرامش حقیقى را مىدیدند و
مىدیدند که خداوند چگونه برکاتش را
بر اهل زمین فرو مىفرستد.
به ما نگفتند که وقتى تو بیایى ،همهی
امتبه آغوش تو پناه مىآورند ،همانند
زنبوران عسل به ملکهی خویش.
اى محبوب ازلى و اى معشوق آسمانى!
ما بىآنک ه مختصات آن بهش��ت موعود
را بدانی��م و مدینهی فاضلهی حضور تو
را بشناس��یم ،تو را دوست مىداشتیم و

گروهى از فالس��فه كه اصالت را براى

وج��دان قایلند نه عقل و به طرفداران
«حسن و قبح عقلى» معروفند ،مسایل
اخالقى را یك سلس��له ام��ور وجدانى
مىدانند نه عقالنى كه انس��ان بدون
نیاز به منطق و اس��تدالل آنها را درك
مىكند .مثال ،انس��ان عدالت را خوب
مىشمرد و ظلم را بد ،ایثار و فداكارى و
شجاعت را خوب مىداند و خودپرستى
و تجاوزگرى و بخل را بد مىبیند؛ بى
آنكه نی��ازى به اس��تدالل عقالنى و
تاثیر آنها در فرد و جامعه داشته باشد.
ن اخالقى را زنده
بنابراین ،باید وج��دا 
كرد و آنچه را موجب تضعیف وجدان
مىشود ،از میان برداشت.
نتیجهگیری
با توجه به اش��اراتى كه به مهمترین
مكاتب اخالق��ى در این فص��ل آمد،
امتیازات مكتب اخالقى اس�لام كامال
روشن است .اساس این مكتب اخالقى،
ایم��ان به خداوندى اس��ت كه كمال
مطلق و مطلق كمال است و فرمان او
بر تمام جهان هس��تى جارى و سارى
است و كمال انسانها در این است كه
پرت��وى از صفات جمال و جالل او در
خود منعكس كنن��د و به ذات پاكش
نزدیك و نزدیكتر شوند .این به آن معنا
نیست كه صفات اخالقى در بهبودى
حال جامعهی بشرى و نجات انسانها
از چنگال بدبختیها بىاثر است؛ بلكه
در یك جهانبینى صحیح اسالمى ،عالم
هستى یك واحد به هم پیوسته است.
هر چیزى كه س��بب صالح حال فرد
باشد ،س��بب صالح حال جامعه و هر
چیز كه در صالح جامعه مؤثر باشد ،در
صالح فرد نیز مؤثر است.

اخالق و نسبیت

آیا اخالق خوب و بد و رذایل و فضایل،
جنب��هی مطل��ق دارد؛ یعن��ى مثال
شجاعت ،فداكارى و تسلط بر نفس ،در
هر زمان و هر مكان بدون استثنا خوب
است ،یا خوبى و بدى این صفات نسبى
اس��ت ،در پارهاى از جوامع و بعضى از
زمانها و مكانها خوب ،در حالى كه
در جامع��ه یا زم��ان و مكان دیگر ،بد
است؟
آنها كه اخالق را نس��بى مىدانند ،دو
گروهاند:
گروه اول كسانى هستند كه نسبیت
را در تمام هستى قائل هستند .هنگامى
كه وجود و عدم ،نس��بى باشد ،اخالق
مشمول نسبیت خواهد بود.
گروه دوم كس��انى هستند معتقدند
معی��ار ش��ناخت اخالق خ��وب و بد،
پذیرش و عدم پذیرش جامعه اس��ت.
بنابراین ،ممكن اس��ت صفتى مانند

به تو عش��ق مىورزیدیم .که عشق تو با
سرش��تها عجین ش��ده بود و آمدنت،
طبیعى ترین و ش��یرینترین نیازمان
بود.
دان��ش ریزان و
اى پرچم برافراش��ته و
ِ
فری��ادرس خلق! ای وع��دهاى كه دروغ
نشود!
از عمق ناپی��دای مظلومیت ما ،صدایی
آمدن��ت را وعده میداد .ص��دا را ،عدل
خداوندی صالبت میبخشید و مهر ربانی
گرما میداد .و ما هر چه استقامت ،از این
ص��دا گرفتیم و هرچه تحمل ،از این نوا
دریافتیم.
در زی��ر س��همگینترین پنجهها تاب
میآوردی��م ك��ه ش��كنج زل��ف ت��و را
میدیدی��م .در كش��اكش تازیان��ه ها و
چكاچك شمشیرها ،برق نگاه تو تابمان
میداد و صدای گامهای آمدنت ،توانمان
میبخشید.
رایحهات كه مژدهی حضور تو را بر دوش
میكشید ،مرهمی بر زخمهای نو به نو
مان بود و جبران جانهای شكستهمان.
دردها همه از آن رو تاب آوردنی بود كه
آمدنی بودی.
تحمل ش��داید از آن رو شدنی بود كه
ظهورت شدنی بود و به تحقق پیوستنی.

ش��جاعت در جامعهاى مقب��ول و در
جامعه و زمان دیگرى غیر مقبول باشد.
در آن جامعهاى كه مقبول است ،جزو
فضایل اخالقى محسوب مىشود و در
جامعهاى كه غیر مقبول اس��ت ،جزو
رذایل اخالقى است .از نظر این گروه،
كش��تن دختران و زنده به گور كردن
آنها در جامعهی جاهلیت عرب ،یك
امر اخالقى بوده ،چرا كه جامعهی آن
روز ،آن را پذیرفته بود .تو خود حدیث
مفصل بخوان از این مجمل ...
ول��ى در اس�لام كه معی��ار اخالقى و
ارزش فضای��ل و رذایل از س��وى خدا
تعیین مىش��ود و ذات پ��اك او ثابت
است ،ارزشهاى اخالقى ثابت خواهد
بود و افراد و جوامع انس��انى باید از آن
ن كه
الگو بگیرند و تابع آن باشند ،نه ای 
اخالق تابع خواست آنها باشد!
اسالم ،مخالف نسبى بودن
اخالق
در آیات متعددى از قرآن مجید ،خوب
و بد به طور مطلق مطرح شده و وضع
جوام��ع بش��رى را در این ام��ر بىاثر
مىشمرد.
«(ای پیامبر) بگو (هیچ گاه) ناپاك و پاك
مساوى نیستند ،هر چند فزونى ناپاكها
تو را به شگفتى اندازد!» (مائده.)100 ،
«پیامب��ر ،طیبات را ب��راى آنها حالل
و خبای��ث را حرام مىكن��د» (اعراف،
.)157
«(ای پیامبر) بیش��تر م��ردم هر چند
اصرار داشته باشى ،ایمان نمىآورند!»
(یوس��ف .)103 ،در این آیه ،ایمان به
عنوان یك ارزش محس��وب شده ،هر
چند اكثریت مردم با آن مخالف باشند.
بىایمانى و ناپاكى و كفران نیز یك ضد
ارزش به حساب آمده ،هر چند از سوى
اكثریت پذیرفته شود.
امیر مؤمنان على علیه السالم نیز بر این
معنى تاكید كرده است كه پذیرش و
عدم پذیرش عملى از سوى اكثریت،
هرگز معیار فضیلت و رذیلت و حسن و
قبح و ارزش و ضد ارزش نیست .ایشان
مىفرماید :اى مردم! در طریق هدایت
از كمى نفرات وحشت نكنید ،زیرا مردم
گرد سفرهاى جمع شدهاند كه سیرى
آن كوتاه و گرسنگىاش طوالنى است!
(نهج البالغه ،خطبهی .)201
در جاى دیگر مىفرماید :حقی و باطلى
داریم و براى هر كدام طرفدارانى است.
اگر باطل حكومت كند ،جاى تعجب
نیست ،از دیر زمان چنین بوده است.
اگر پیروان حق كم باش��ند ،چه بس��ا
افزوده گردند (و پیروز ش��وند)» (نهج
البالغه ،خطبهی .)16

انگار تخم صبر بودیم كه در خاك انتظار
تاب میآوردیم تا در هرم حورشید تو به
بال و پر بنشینیم.
سنگینی بار انتظار بر پشت ما ،یك سال
و دو سال نیست ،سنگینی یك قرن و دو
قرن نیس��ت .حتی از زمان خداحافظی
یازدهمین خورشید نیست .تاریخ انتظار
و شكیبایی ما به آن ظلم كه در عاشورا
بر ما رفته است بر میگردد ،به آن تیرها
كه از كمان قساوت برخاست و بر گلوی
مظلومیت نشست ،به آن سم اسبهای
كفر كه ابدان مطهر توحید را مشبك كرد.
به آن جنایتی كه دست و پای مردانگی
را بری��د .از آن زمان ت��ا كنون ما به آب
ِ
حیات انتظار زندهایم ،انتظار ظهور منتقم
خون خورشید.
تاریخ استقامت ما از آن هم دورتر میرود،
از عاشورا میگذرد و به بعثت پیامبر نور
میرس��د .هم او در مقابل همهی جهل
و ظلم و كفر و ش��رك و عناد و فس��ادی
جهان آن زمانه را پوشانده بود ،وعده
كه ِ
میفرمود كه كسی خواهد آمد .نامش نام
من ،كنیهاش كنیهی من و لقبش لقب
م��ن خواهد بود و جه��ان را از توحید و
تاریخ
عدل و عشق پر خواهد فرمود .اما ِ
صبر و انتظار ما به دورترها بر میگردد،
به مظلومیت و تنهایی عیسی ،به غربت
موسی ،به استقامت نوح و از همهی اینها

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

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

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

سلسلهبحثهای
اعتقادی ()5
برهان نظم
نظم خاص��ی در همهی موجودات جهان
به چش��م میخ��ورد و تصور نمیش��ود
هی��چ عاقل��ی در وج��ود نظم��ی که در
موجودات گوناگون برپاست ،تردید کند.
از کوچکتری��ن موجود م��ادی جهان تا
بزرگترین کهکشانها نظامی حساب شده
و دقیق فرمان میراند ،از انسان تا جانوران،
از گیاهان تا جمادات و از موجودات زمین
تا آسمانها ،همه و همه بر اساس هدفی
خاص به وجود آمده و یک رش��ته قوانین
دقیق بر هم��هی آنها حکومت میکند.
روشن است که اگر نظم بر جهان حکومت
نمیکرد ،علم در دنیا یافت نمیشد ،چرا که
علوم عبارت از کشف همان نظام و قوانین
عمومی است که بر جهان حکمفرماست.
اگر جنب و جوش سلولهای بدن انسان بر
یک روال و نظام خاصی صورت نمیگرفت،
فیزیولوژی و تش��ریح و علم طب چگونه
پدید میآمد؟ و یا اگر گردش س��یارات و
حرکت کرات بر اساس نظمی دقیق استوار
نبود ،علم نجوم و س��تاره شناسی چگونه
پدید میآمد؟ علم ،تبیین همان نظام است
که در هر رش��تهای وجود دارد و رابطهی
نظم و علم از بدیهیات است .قرآن مجید
در آیات فراوانی برای مسالهی خداشناسی
روی برهان نظم تکیه کرده است ،یعنی از
نظر قرآن بهترین و روش��نترین راه برای
شناخت خداوند ،مطالعهی نظام آفرینش
و آثار هستی است.
اساس برهان نظم
این برهان بر دو پایهی اصلی و یک نتیجه
قرار گرفته است:
 )1جهان هستی بر اساس یک نظام دقیق
و حساب ش��دهای آفریده ش��ده و بر هر
ذرهای از موجودات ،یک سلس��له قوانین
تغییر ناپذیری حکومت میکند.
 )2هر جا نظم و تدبیر حس��اب شدهای
هست ،ممکن نیست زاییدهی رویدادهای
تصادفی باشد و حتما باید از علم و قدرتی
سرچشمه گرفته باشد.
نتیجه :نظم و تدبیر جهان آفرینش گواه
این است که خالقی توانا و سازندهای دانا
با محاسباتی دقیق ،نقشهی آن را طرح و
سپس کاخ عظیم عالم هستی را بر پایهی
آن بنا نهاده است.
اگر وجود اتومبیل ،گواه س��ازندهی آن و
کتاب شعر ،حاکی از سرایندهی آن است
و اگر وجود ساختمانی گواه سازندهی آن
است ،این نظام بزرگ و این خلقت عظیم
جهان آفرینش ،نش��انهی بزرگی بر وجود
حکیمی دانا و مقتدر یعنی خداوند متعال
است.
مباحثهی نیوتن با دانشمند مادی
نیوتن ،منجم و ریاضی دان مشهور ،به یک
مکانیک ماهر دستور داد که ماکت کوچکی
از منظومهی شمسی بسازد .سیارات این
منظومه ،توپه��ای کوچکی بودند که با
گذر میكند تا به مظلومیت هابیل میرسد.
انتظار و بردباری ما را وسعتی است از هابیل تا
كنون و تا برخاستن فریاد جبرئیل در زمین و
آسمان و آوردن مژدهی ظهور امام زمان.
آری و در آن زمان ،هس��تی ،حیات خواهد
یافت .عش��ق ،پر و بال خواهد گش��ود و در
رگهای خشكیدهی علم ،خون تازه خواهد
دوید .پش��ت هیوالی ظلم و جهل با خاك،
انس جاودان خواهد گرفت .ش��یطان خلع
س�لاح خواهد شد .انس��ان بر مركب رشد
خواهد نشست و عروج را زمزمه خواهد كرد.

تسمه به یکدیگر پیوسته بودند و برای آن
هندل کوچکی قرار داده بود که با حرکت
آن ،تمام توپها به طرز بس��یار جالبی در
مدار خود حرکت میکردند و دور هستهی
مرکزی به گ��ردش در میآمدند .یک روز
نیوتن کنار میز مطالعهی خود نشسته بود
و این ماکت هم در مقابلش قرار داش��ت.
در این هنگام دوست او که یک دانشمند
ماتریالیس��ت بود ،وارد ش��د .هنگامی که
چش��مش به آن ماکت زیبا افتاد ،تعجب
کرد و زمانی که نیوت��ن ،هندل ماکت را
حرکت داد و آن سیارات با سبکی جالب
به دور هس��تهی مرکزی حرکت کردند،
تعجب آن دانشمند بیشتر شد و فریاد زد:
وه! چه چیز جالبی! چه کسی این را ساخته
است؟! نیوتن جواب داد :هیچ کس! خودش
تصادفا به وجود آمده است .دانشمند مادی
گفت ،آقای نیوتن ،فکر کردید من احمقم؟!
چگونه ممکن است این ماکت با این سبک
جالب ،خودش تصادفا به وجود آمده باشد.
نه تنها سازنده دارد ،بلکه سازندهاش نابغه
بوده اس��ت .اینجا بود که نیوتن به آرامی
گفت :دوست من ،آن چه شما میبینید،
جز یک ماکت کوچک نیست که از روی
سیستم واقعی عظیم منظومهی شمسی
ساخته شده است .با این حال شما حاضر
نیستید بپذیرید که تصادفا به وجود آمده
باشد .پس چگونه اعتقاد دارید منظومهی
شمسی با همهی وس��عت و پیچیدگی،
آفرینندهای عاقل و قادر نداش��ته و بدون
س��ازنده اس��ت! (کت��اب هس��تیبخش،
ص .)179آری این همان برهان نظم برای
وجود آفریدگار قادر و تواناست.
برهان وزیر موحد برای پادشاه منکر
آمده است که پادشاهی که منکر خدا بود،
وزیری موحد داش��ت .هر چ��ه وزیر برای
پادش��اه ،اس��تدالل توحید و خداشناسی
میکرد ،اثری نداش��ت .ت��ا این که بدون
اطالع پادشاه دستور داد در مکانی خوش
آب و هوا ،قصری باشکوه و جالب ساختند
و انواع و اقس��ام درختان میوه و گلهای
مختلف در آن قرار دادند .روزی پادش��اه
را ب��ه بازدی��د قصر دعوت نمود .پادش��اه
بسیار خوش��ش آمد و پرسید مهندس و
بناهای این قصر چه کسانی هستند؟ وزیر
گفت :پادشاها! این قصر هیچ مهندسی و
س��ازندهای ندارد .ما ناگاه دیدیم این قصر
این جا پیدا ش��ده است .پادشاه گفت مرا
مسخره میکنی؟! مگر ممکن است چیزی
در عالم خودش به وجود بیاید؟ وزیر گفت
اگر ممکن نیست این قصر کوچک ،بدون
س��ازنده باش��د ،چگونه ممکن است این
جهان بزرگ با همهی عظمتش از آسمان
و زمین و دریاها و آن همه موجوداتی که
در آنهاست ،بدون آفریدگار باشد .پادشاه
متوجه دقت او شد و به تأمل فرو رفت.
نتیجه این که ،هر آن چه در عالم هستی
یافت میش��ود و عقل ب��دان راهی دارد و
مخلوقاتی که هنوز بر عقل آش��کار نشده
اس��ت ،همه و همه بر نظم خاصی آفریده
شدهاند و گواه انکارناپزیری بر وجود خداوند
قادر و توانا هستند.

کلک مشاطهی صنعش نکشد نقش مراد
هرکه اقرار بدین ُحسن خداداد نکرد
روزهای ماه ش��عبان مزین اس��ت به میالد
اسوههای شرافت و بزرگی ،طالیهداران علم و
عشق ،و برگزیدگان الهی .این اعیاد گرامی ،به
خصوصوالدتآخرینباقیماندهینسل
صاحلان ،امام عدالت گستر و مظهر
مهربانی و عطوف�ت ،مهدی موعود
علیه السالم را به شما همراهان عزیز
شادباش و تهنیت میگوییم .
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بازتابی بر مقاله آلربت اینشتنی (در دفاع از
سوسیالیزم)و پیشگفتار ابوجعفر خدیر

سهیل متقی

(مونتریال)

سردبیر محترم نشریه پیوند
در ش��ماره  960آن نشریه آقای
ابوجعفر خدیر با نوش��تار کوتاهی
در مذمت س��رمایه داری و تمجید
از سوس��یالیزم توجه خوانندگان را
به ترجمه مقاله آلبرت اینشتین در
دفاع از سوسیالیزم جلب نموده اند.
نزاع بین طرفداران مکاتب مختلف
اقتصادی و سیاس��ی جدالی دیرین
اس��ت .من نه توان علمی پرداختن
به همه جوانب تفکر سوسیالیستی و
اقتصاد آزاد را دارم و نه امکان انتشار
مباحث مفصل در نشریه وجود دارد
الجرم به ذکر چند نکته بسنده می
کنم:

 )1دموکراس��ی موجود که بدنبال
تغییرات اقتص��ادی عمیق -مفهوم
اقتصاد آزاد رقابت اقتصادی مالکیت
فردی و -...کشف ش��د و برخی آن
را بزرگترین کشف بشریت میدانند
مس��لما روش کامال ایده الی نیست
ولی بهترین روشی است که تا کنون
در جهان میشناسیم.

 )2تش��ت رسوایی سوس��یالیزم و
مارکسیس��م چه بدلی��ل تناقضات
تئوریک وپیش بینی های نادرست
بانیان��ش و چه بدلی��ل ناکارآمدی
نمونه های عملی آن در کشورهای
مختلف سالها ست که از بام افتاده
است ولی متاسفانه افرادی همچنان
با همان ادبیات قدیم مارکسیسمی
قصد به چالش کش��یدن سیس��تم
مبتنی بر اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد و
به تبع آن سیستم حکومتی رایج در
کشورهای صاحب آن را دارند.

 )3نکت��ه کارب��ردی مهم��ی که
طرفداران سوسیالیزم و مارکسیسم

هیچگاه بطور دقی��ق آن را توضیح
ن��داده ان��د (یا من در نوش��ته ها و
گفته هایش��ان ندیده ام) این است
که کاهش فاصل��ه طبقاتی و بهره
بردن تمامی اقشار جامعه از مواهب
آن دقیقا با چه روشی قابل اجراست
افراد با س��طوح متفاوت تحصیلی و
شغلی به چه نسبتی باید از امکانات
اجتماعی بهره مند باش��ند و آیا در
صورت امکان وق��وع آن -به فرض
محال -جز نیروی دولتی چه کسی
یا کسانی قادر به اجرای آن است .در
این صورت اینان چه پاس��خی برای
فس��اد اقتصادی و سیاسی ناشی از
گس��تردگی دولت و اقتصاد دولتی
که در تمامی کشورهای ایدئولوژیک
شاهد آن بوده ایم و هستیم دارند.

 )4طرف��داران مذاه��ب یا مکاتب
فکری ی��ا ایدئولوژیک که مدعیند
اصول و تئوری مذهب یا مکتبشان
عال��ی و بدون نقص میباش��د ولی
بدلیل اجدای بد شاهد به بن بست
رس��یدن و شکست و ناکامی عملی
آن ب��وده ایم ب��ه دو نکته به گمانم
واضح توجه ندارند.
اول اینکه تفک��ری که نتواند پیش
بینی صحیحی از کاربرد عملی خود
داشته باشد به یقین نقصان دارد
و دیگر اینکه چ��ه راهکار کاربردی
مشخصی را مدعیان نشان میدهند
که به فرض امکان اجرای نظریاتشان
دوباره در بر همان پاشنه نچرخد و
همان ضایعات س��نگینی را که در
طول چند دهه مردم این کشورها
متحم��ل ش��ده و میش��وند تکرار
نگردد.
شرایط اسفبار کشورهایی مانند کره
ش��مالی ،کوبا و  ..ب��ا مردمانی فقیر
و بس��یار محدود از نظر فعالیتهای
اجتماعی اقتصادی و سیاسی هنوز
در مقاب��ل چش��م جهانیان اس��ت

(شوخی بامزه این است که این
مدعی�ان که در کش�ورهای به
زعم خودش�ان س�رمایه داری
پلید و کثیف زندگی میکنند و
از مواهب ان بهره مند هس�تند
یک یا چند معیار بسیار معدود
را -مثال پایین بودن نرخ مرگ و
میر نوزادان در کوبا – بزرگنمایی
کرده به رخ دیگران میکش�ند
ولی حتی یک روز هم حاضر به
زندگی در آن جوامع نیستند و
این اس�ت که معتق�دم حداقل
قسمتی از این مدعیان در ادعای
خود صادق نیستند).

 )5سیستم دموکراتیک کشورهای
با اقتصاد آزاد بدلیل امکان نقد مکرر
آن توس��ط اندیشمندان و متفکران
توانس��ته چند قرن پ��س از انقالب
صنعت��ی همچنان ب��ه حیات خود
ادامه دهد و هر بار بحرانی را مقابل
خود دیده است – هر چند شدید که
برخی را تصور بر این بوده که دیگر
عمر آن بسر آمده است -با توجه به
عقالنیت و نقد منتقدانش از آن عبور
کند .خالف آنرا در تمام سیس��تم
های ایدئولوژیک از جمله شرق اروپا
که چند دهه مدعی سوسیالیزم بوده
اند شاهد بوده ایم که متولیانش حتی
کوچکترین نقدی را بر نمی تافته اند
و تنها پاسخ به ناقدان چوبه دار بوده
است و صد البته نتیجه و نهایت آن
اشکارتر از آن است که نیاز به توضیح
داشته باشد.

 )6ظاهرا چندان نمیتوان امیدوار
ب��ود که بعض��ی کس��ان بتوانند با
گذش��ت زمان بتوانند در افکار خود
تجدید نظر کنند و پا به پای تغییر و
تحول در جهان متحول شوند.

زنده یاد آقای دکتر حبیب اهلل قدیریان

را در لندن (انگلستان) به آگاهی بستگان،
دوستان و آشنایان می رسانیم.
ایشان انسانی نمونه و موجودی رئوف ،سخاوتمند و مهربان بودند
و درخدمت به نوع بشر مشهور خاص و عام.
برای شادی روح آن عزیز دل و جان در عالم باال دعا می کنیم.
روان شان شاد.
___________________________

دکتر امسعیل قدیریان ،دکتر عبداملیثاق قدیریان،
دکترپرویز قدیریان ،دکتر اسفندیار قدیریان
و خانواده های سوگوار

همدردی
دوستان ارجمند خانواده محترم نصراصفهانی،
یاران سوگوار گرامی

واژه ای نمی یابیم برای همدردی با کسی که عزیزش و برادرش
را در وطن از دست داده است .ضایعه فقدان عزیز از دست
رفته را به شما و خانواده های محترم سوگوار صمیمانه تسلیت
می گوییم .در این ایام سخت ما را در کنار خود بدانید.

سهراب زندی و خانواده
زکی4506829529

>> لیاقت ایران :فقر ..

>> ادامه از صفحه22 :

جن آلوده
گوشت و بر 
وارد ك��ردن برنج آلوده به س��رب و
آرسنيك و گوشت آلوده از كشورهاى
فقير و در حال توسعه آخرين پرده از
تراژدى مبارزه با غرب است.
مردم ايران بايد غذاى آلوده بخورند
تا جيب سرداران ضد امپرياليست را
كه نمى خواهند غذاى سالم با قيمت
معمول وارد كشور كنند پر كنند.
مردم ايران در حال حاضر گوش��ت
و برن��ج را گران تر از قيمت جهانى
مى خرند اما با كيفيت بسيار پايين
تر .دستگاههاى نظارتى دولت نيز كه
بايد حافظ سالمت مردم باشند مدام
اطالعيه مى دهند كه اين مواد سالم
هستند (رس��الت ۲ ،خرداد )۱۳۸۹
تا خللى بر منافع واردات كنندگان
سپاهى-امنيتى وارد نشود.

اعزام دانشجو به بلوك شرق
يكى از سياستهاى وزارت علوم در
دوران پس از انقالب فرهنگى اعزام
دانش��جو در دورهه��اى تحصيالت
تكميلى به كشورهاى بلوك شرق بود
تا دانشجويان به فرهنگ غربى آلوده
نش��وند .در آن دورهى نه دورههاى
تحصيالت تكميلى در كشور چندان
به چشم مى خورد و نه دانشجويان
ايرانى فارغ التحصيل از كشورهاى
غرب��ى ميلى به بازگش��ت به داخل
از خود نش��ان مى دادن��د .رومانى و
آلمان ش��رقى و يوگسالوى مقصد
اع��زام دانش��جويان دورههاى عالى
تحصيالت تكميلى بود.
هنگام��ى كه نوبت به اعزام فرزندان
مقامات براى تحصيل به كشورهاى
خارجى رس��يد كانادا ،انگلستان و
استراليا و جاى اوكراين و روسيهى
***
س��فيد و صربس��تان را كه اكنون از نگاه حاكمان جمهورى اس�لامى
مستقل شده و ميزبان دانشجويان مردم ايران نه در گذشته و نه اكنون
خانوادهه��اى ك��م درآمدت��ر بودند لياقت س��فر راحت و بدون دردسر
گرفتند .اما حكومت همچنان اصرار ب��ه ديگر كش��ورها ،خ��وردن برنج
دارد ك��ه دانش��جويان ايرانى (غير آمريكايى يا برنج باس��ماتى هندى
از اعضاى خان��وادهى خود آنها) در و گوش��ت امريكايى يا استراليايى،
كشورهاى غربى تحصيل نكنند.
پ��رواز با ايرباس و بوئينگ ،ثبت نام
در بهتري��ن دانش��گاههاى دنيا در

اياالت متحده ،پوشيدن لباسهاى
فرانس��وى و كفشهاى ايتاليايى ،و
سوار ش��دن بر اتوبوسهاى دست
اول آلمانى و انگليسى و امريكايى را
ندارند (ايدهى توليد در داخل و خود
كفايى دهههاس��ت كه به فراموشى
سپرده شده است).
آنها بايد خود را در حد فلسطينىهاى
تحت اشغال غزه يا شيعيان جنوب
لبنان در اوايل دههى هشتاد ميالدى
تلقى كنند تا حاكم��ان بتوانند به
رهبرى جه��ان اس�لام پرداخته و
س��ربلند در كنار آوارگان و اش��غال
ش��دگان به عنوان پيشتازان مبارزه
با استكبار بايستند و عكس يادگارى
بگيرند.
هزينهى اين تلقى پيش��تازى را نيز
بايد مردم ايران بدون هيچ گزينه اى
با ساالنه صدها ميليون دالر كمك به
لبنانىهاوفلسطينىها،دههاميليارد
دالر ض��رر ناش��ى از عدم س��رمايه
گ��ذارى يا باال رفتن ن��رخ كاالها و
خدمات بواسطه ى تحريمها و دهها
ميليارد دالر ضرر ديگر ناشى از سوء
مديريت مديرانى كه هيچ هنرى به
جز دادن شعارهاى ضد امپرياليستى
توخالى ندارند بپردازند.
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مجلس یادبود

هو البـاقی
خاندان بزرگوار نصر
اصفهانی

بازگشت همه به سوی اوست

در غم از دست دادن برادر
ارجمندتان مارا شریك بدانید
از خداوند منان برای او رحمت و برای
شما صبر و شكیبایی خواهانیم.

مركز اسالمی ایرانیان
مونتریال
شیخ صاحل سیبویه

خانواده محترم نصر
دوستان ارجمند

خود را در غم سنگین از دست رفتن
عزیزتان در ایران با شما شریک می
دانیم و برای فردفرد شما عزیزان
آرزوی صبر و شکیبایی داریم.

____________
محمد رحیمیان و دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور

در نهایت اندوه و تاسف
درگذشت غم انگیز پدر ،برادر و عزیز خاندان مان

زنده یاد احمد نصراصفهانی
در ایران را به اطالع یاران و دوستان می رسانیم
بدین مناسبت مجلس یادبودی
-----------------------------در روز جمعه  23ماه جوالی 2010
از ساعت  6تا 8بعدازظهر
---------------------------------

خانواده محترم نبوی
سوگواران ارجمند

به صرف شام

مارا نیز در اندوه سهمگین از دست
رفتنعزیزتان

در محل:
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال واقع در

شادروان خامن نادیا نبوی

شریک بدانید .برای فردفرد شما
عزیزان آرزوی صبر و شکیبایی داریم.

)210 St-Jacques W (Lachine
Tel.: 514-366-1509

محمد رحیمیان و دوستان
شما در پیوند مونتریال و
ونکوور

برگزار خواهد شد.
حضور شما دوستان موجب تسالی بازماندگان خواهد بود.

از طرف خانواده نصر اصفهانی
منصور نصر ،محسن نصر،مهین نصر و حسین نصر

همدردی
دوست ارجمند جناب آقای منصور نصراصفهانی،
خانواده های سوگوار

بدینوسیله مراتب همدردی و عرض تسلیت خود را به
مناسبت درگذشت تاسف انگیز برادر گرامی تان مرحوم آقای
احمد نصر در ایران تقدیم می کنیم
و برای جنابعالی و خانواده محترم شکیبایی آرزو داریم.

امیر انصاری و خانواده
7447358

همدردی
بانوی ارجمند ،افسر نبوی ارجمند گرامی
کدبان منصور نبوی گرامی
مهرداد و اشکان نبوی گرامی

درگذشت فرزند وخواهر گرامی تان بانوی نازنین

نادیا نبوی

را تسلیت گفته ،آرزوی صبر و شکیبایی داریم.
و در غم تان سهیم هستیم.

شهرزاد ،آرمان ،نسیم ،صبا ،علی و شهناز

32

 سال  16شماره  24  962تیر 1389

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

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

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

Tel.: 514-731-1443
از مارس 15

استخدام

بهیکپیتزامیکرباتجربه
برای کاردرناحیه مرکز
شهرمونتریالنیازمندیم.

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

فعالیتشغلی
در خانه
Working from home

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

www.virgotrading.com

رفته ،فرم مخصوص کار را
پر کنید

فال قهوه

کامپیــوتر خود را
فارسی کنید:
بدوننصببرنامهاضافی
توجه CD :اوریجنیال

ویندوزتان را همراه بیاورید.

514-963-5959

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

شهریاربخشی

UPخسرو از  15جوالی

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:

استخدام

به یک نفر مسلط
به زبان فرانسوی آشنا
به انگلیسی برا ی کار در
امور دفتری (در ناحیه
مرکز شهر)
فورا نیازمند است
Tel.: 514-892-5433

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 شهر 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
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.
5781 839 Tel.: 514
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
cordonnerie
باسابقه طوالنی و مشتری
دائمی،در مرکزشهر
مونتریال،
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

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

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
علی اصغر...
در تاکسی

هفته پیش دو نف��ر را از هتل
ش��رایتون دانتان ب��ه مقصد
فرودگاه ترودو س��وار کردم در
هن��گام گ��ذاردن چمدانها در
صندوق عقب تاکسی ناگهان

خواننده
بتهــوون
(آقاعباس)

شادی آفرین
جشن های شما

------

تلفن اطالعات:
514-483-3196

کرد ب��ه حکومت
اس�لامی ایران بد
>> ادامه از صفحه34 :
و بی��راه گفتن آن
ش��خص پزش��ک
یک��ی ار آن دو نف��ر که گویا
ایران��ی بود روزنامه پیوند را در کانادائ��ی ناگه��ان متعج��ب
صندوق عقب دید با خوشحالی شد و از همس��فرش آن آقای
ایرانی پرسید؟ چی شده و چرا
تمام گفت:
عصبانی شدی؟ ایرانی عزیز به
شما ایرانی هستی؟
گفتم :بل��ه آن ش��خصی که همراهش جواب داد و گفت
I don’t like Iranian
همراه این فرد ایرانی بود یک
!goverment
کانادائی بود که خود را پزشک
بیماریهای س��رطانی معرفی پزشک پرسید چرا از این راننده
تاکس��ی ناراحت هستی و با او
کرد.
در بی��ن راه این آق��ای ایرانی س��خن به درشتی می گوئی؟
شروع کرد به خواندن روزنامه آقای قهرمان واترپلو جواب داد
پیوند بعد از چن��د دقیقه ای برای اینکه این آقا نیز جزء آن
ناگهان با قیافه بسیار عبوسی داردستهحکومتایرانمیباشد
زیرا او نیز مسلمان می باشد و
سئوال کرد:
آقاببخشیداینعکسشماست هم عقیده آنهاست.
آن پزش��ک گف��ت چه ربطی
در این روزنامه؟
گفتم بله! آن آقای پزش��ک از به ای��ن دارد .فرد ایرانی گفت
این ایرانی همراه خود پرسید آخه نمی دونی چی نوش��ته!
موض��وع چیس��ت؟ آن آقای آن پزشک کانادائی پرسید چی
ایرانی (که در آخر مسیر خود را نوشته ،برایم ترجمه کن! ایرانی
قهرمان واترپلو در شهر ماشینی جاهل و از خدا بی خبر گفت:
تورونتو معرفی کرد) شروع به نوشته ،ای لشکر صاحب الزمان
خواندن مقاله کرد همین که آماده شید آماده شید!
چش��مش به اول مقاله که با آن پزشک ننه مرده با تعجب
بسم الله الرحمن الرحیم شروع پرس��ید لش��کر صاحب زمان
می ش��د ،افتاد گفت :آقا شما چیست و کیست.
فرد ایرانی گف��ت نپرس وای
مذهبیهستید؟
گفتم :بله اگر خدا قبول داشته ببین چی نوش��ته ب��از دکتر
باش��د ب��ا لحنی تند ش��روع حیران پرسید آخه چی نوشته

محضردارایرانی

گف��ت نوش��ته :ای نصرالله
آماده ب��اش ،آماده باش! بهر
نبردیموشکیباصهیونیسم
مونــا گالبی
آماده شید آماده شید!
اولین محضردار ایران
و با ناراحتی تمام گفت وای
در مونتریال
وایچهنوشتهپزشکپرسید
Chambre des notaires
چرا وای وای میکنی نگفتی
du Québec
چی نوش��ته اص� ً
لا نصرالله
کیه؟ فرد هموطن گفت من
>> وصیت نامه ،وکالتنامه،
هم نمی دانم نصرالله کیه اما
گواهیامضاء،امورمستغالت،
ازدواج و عقد رسمی
اینجانوشته:
ای مسلمین از خواب پاشید
در مرکز شهر مونتریال
آماده شید!
mona.golabi@gmail.com
به��ر نبردی تن ب��ه تن ای
www.MonaGolabi.com
هموطن آماده ش��ید آماده
Tel.: 514-831-2293
شید
ناگه��ان خوان��دن را Stop
ک��رد و رو به این حقیر کرد
او در مورد انفجار سکوی نفتی
و گف��ت :آقا ببخش��ید من
ال ما خلیج مکزیک و اقتصاد ویران
هموطن ش��ما نیستم اص ً
ایرانی ها زرتش��تی هستیم و جهان نوشته ،گفت من عاشق
از حکومت اس�لامی و اسالم این گونه افراد خشن تندرومی
باشم!
خوشمان نمی آید.
پزش��ک بینوا برای آخرین بار قهرم��ان واترپل��و ایرانی نمی
پرسید لطفاً بگو چی نوشته آن دانس��ت دکتر را که از او مثل
فرد ایرانی در طول راه مقاله را سگ می ترسید باور کند و یا
برای آن دکتر کانادائی خواند و این راننده تاکسی کله پوک را!
ترجمه کرد .مسافر کانادائی به ......
این ب��رادر ایرانی گفت این آقا آنه��ا را ب��ه مقصد ف��رودگاه
که چیز بدی ننوشته در مورد رساندم ،و از هر دو خداحافظی
 G20و سفر الیزبت دوم ملکه کردم.
جهان نوشته او حتی در مورد
بخش پایانی در شماره آینده
حکومت کشورش نوشته و از
آنها آنچنان تعریفی هم نکرده

PARTICIPATE
in ou
r

COMMUNITY

PAYVAND

نیازمنــدیها

Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
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(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®
کار استاد علی اصغر معصومی

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

شرکتساختمانی

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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We need settlement programs that help them in
their efforts to integrate.
We need balanced refugee
reforms to help those who
truly need our protection.
And we need multicultural
and citizenship policies that
connect newcomers to the
values of this country that
are grounded in our history
and that connect all Canadians to each other.
Jason Kenney quotes “I’m
pleased to say that we’re
on the way to fulfilling
this vision and helping
immigrants succeed in
our economy and fuel our
prosperity. The direction
we’re taking is based on
research that shows several
things. When compared to
immigrants in other OECD
countries, immigrants in
Canada continue to have
the greatest equality in the
labour market.
So notwithstanding the
problems we’ve seen, the
challenges over the past
couple of decades, we’re
still doing relatively well,
quotes Jason Kenney.
Enjoy, have fun, keep safe
and make sure laughter is
in your everyday life.
_____________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
________________

آهعلیاصغر!

بیچاره سردبیر...

we’ve done.
Minister Jason Kenney
quotes the following:
When I think about immigration, I try to remember
that it starts with someone’s
often difficult decision to
pick up and move, sometimes, usually, with their
family to Canada. That
choice connects to a larger
chain of decisions and actions whose results affect
us all, even if we’ve not
come here from another
land.
So our vision of the road
ahead is based on ideas
about what I want those
results to be.
I want to see an integrated
society of active and engaged citizens, not a series
of separated ethno cultural
silos.
I want Canadians, whether
they’ve been here for a few
months or all their lives, to
embrace our shared values,
our shared history and
institutions.
I want newcomers to
integrate into our proud
and democratic Canadian
society.
And I want us all to work
together to invest in
and help strengthen the
prosperity of a country
that continues to attract
newcomers.
To achieve this, we need
several things.
We need an immigration
system that gets us the
people with the skills that
we want.

صل علی محمد
طوفان Alexبا متام
قدرت آمد!

من اعتراف میکنم ،این سردبیر بریده است،
مدت هاست.
علی اصغر سمج است ،مثل Crazy glue
خدا نکند رایش به چیزی بگیرد ،خدا نکند
به چیزی گیر بدهد ،از نوع س��ه پیچ ،دیگر
علی اصغر محمدی
رهای��ی از آن ممکن نیس��ت ،مگر به تیغ ستایش خالقی را که از همه ثروتمندان
جراحی؛ نگونبخت سردبیری که بخواهد به و دولتمندان و علما بی نیاز ،و همه
ثروتمن��دان و قدرتمندان و علما
او بگوید نه!
نیازمند اوست نه او انتخاب شده از
و
گفتن
ب��رای
غریبی
عطش
اصغ��ر
علی
طرف علماست و نه علما انتخاب
نوشتن دارد .حرف در گلوی او قل می زند ،ش��ده از طرف اوس��ت .با سالم و
مثل آتش فشان ،مثل توفان آلکس ،شبانه صلوات بر دودمان آل نبوت محمد
روز به دنبال مخاطب می گردد تا حرفهایش مصطفی (ص) و درود جاودانی بر
را -هرچن��د با حس و حال بس��یاری از ما پیروان راهش.
تبعیدی��ان دیکتاتوری مذهب��ی در تضاد BLAC BLOC
مستقیم و خشنی باشد! -به تکرار بگوید و حمله مردان سیاهپوش به گردهمائی
بنویسد.
س��ران جنایتکار جهان در تورنتو این
ما – تحریریه پیوند  -بر سر دوراهی مانده ایم؛ حقی��ر را به یاد س��یاه جامگان ایران
و طاق��ت مان رفته رفته طاق می ش��ود .از انداخت ای س��یاه جامگان در ش��هر
«ماشینی» تورنتو ش��یر مادرتان بر
یک طرف علی اصغر می نویسد ،ما فحش شما حالل باشد که نگذاشتید سران
می خوریم! از همان آغاز پخش پیوند تلفن ها ش��یطان  G20آب خ��وش از گلوی
انتقادی و لنترانی ها شروع می شود.
«کارت(!) خورده ش��ان» پائی��ن رود
از س��وی دیگر «عل��ت وج��ودی» پیوند راهتان پیروز قیامتان پایدارتر از دیروز
بازتاب دادن حرف وسخن هاست؛ و آنگونه شما مردان و زنان سیاهپوش در شهر
ماشینی تورنتو به جهان نشان دادید
که در شناسنامه ی ما از روز نخست آمده نفرت و تنفر خود را نسبت به این جاه
اس��ت« ،ما جویای دیدگاه های مخالف با طلبان شیطان صفت  G20در اخبار
نوشته های مندرج هستیم».
شنیدم بیشترین آن سیاهپوشان از
یادمان باشد ما از هزاره های حذف و سانسور خود گذشته از شهر مونتریال بودند
می آییم؛ و پیوند آنتی تز حذف است؛ پس اص ً
ال باور کردنی نیست از شهری که
بیشترین جماعتش «دگرباش» می
بیائید تمرین مدارا کنیم.
باشند و دولت آن از قوم گمراه لوط
______________
پیروی می کند! این چنین مردان
 ی��ادآوری :بخش هایی از نوش��ته علی و زنانی ش��جاع و بی باک همچون
اصغر به دلیل ناهمخوانی با شناسنامه پیوند ابومسلم خراسانی در خود پرورش
دهد.
حذف شده است.
گفتهمیشوداینگروهسیاهپوشان
اخطار
نویس��نده
به
بارها
ک��ه
 ب��ا این
چه در مونتری��ال و چه در تورنتو
داده ایم ،نوشته اش از ماکزیمم 500کلمه محروم ترین و رنج کشیده ترین
تجاوز نکند ،او این بار هم نوشته ای نزدیک و بیش��تر آن ها دانشجو و روشن
به 5هزار کلمه برایمان ارسال داشته است ،فک��ران افراد همی��ن جامعه می
که به دلیل ضیق جا ،درج نیمه دوم آن به باشند که هیچ کس از دردشان جز
خدایشان آگاه نیست سران فاسد
شماره آینده پیوند موکول میشود.
 G20آن ها را اوباش خطاب می
 درخور یادآوری است ،تایپ و تصحیح کنند حق این گروه سیاهپوشان
این متن طوالنی (که زمان بس��یاری برده را ثروتمندان از خدا بی خبر ظلم
اس��ت) برای دومین توسط دوستی (بدون و مردان دولتی خوش گذران بی
چشمداشت مالی) انجام می شود که دیدگاه دین پایمال کرده اند.
در حیرت��م از م��رام این دولت
هایش (در کالم خودش) با نگاه علی اصغر پست
در تضاد صددرصد است( .سردبیر)
این طایفه زنده کش مرده
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www.paivand.ca
future,” said Jason Kenney,
federal Minister for Citizenship, Immigration and
Multiculturalism. “After a
discussion in June 2010,
Jason Kenney claims he is
confident that our governments’ combined efforts
will help position Canada
as a destination of choice
for the world’s best and
brightest, while continuing
to maintain our humanitar”ian tradition.
Immigration in Canada
has a vision to improve
economic outcomes for
newcomers, to ensure their
faster and more successful
integration into Canada and
to ensure that immigration
works for Canada.
We are unique in Canada
in having a broad and
deep across-the-politicalspectrum consensus that
supports diversity and the
positive attributes of immigration. We cannot take
that consensus for granted.
We must demonstrate to
Canadians that immigration
works for this country. That
means ensuring that the
newcomers that we select
— and it is something that,
you know, shouldn’t be by
happenstance — are connect to the labour market
needs of today and the
future and that they will
have the capacity to be
successfully and rapidly
integrated into our society
and into our economy. That
has really been the guiding
principle of everything that

پرست
تا هست به دشنام به تهمت به ذلت
بکشندش این دولت پست
تا مرد به عزت ببرندش این مردم مست
ملکه در کانادا
بعد از بپایان رسیدن دیدار سران «مفت
خ��ور» و بی غی��رت و المذه��ب خدا
ناشناس  G20شاهد
دیدار ملکه عزیزمان
از کشور کانادا بودیم؛
کش��وری که معلوم
نیس��ت مس��تعمره
انگلس��تان می باشد
و ی��ا پی��رو آمری��کا
و ی��ک قس��مت آن
نوکر دست به سینه
فرانسه حال که آقای
هارپر از کیس��ه خلیفه مسیحیان یک
بیلی��ون دالر خرج ع��ده ای از پیروان
ش��یطان کش��ورهای دیگری می کند
نبای��د  5میلیون دالر ناقابل خرج ملکه
خودمان کند؟
این ملکه خانم نه فقط ملکه انگلستان
و کانادا و استرالیا بلکه ملکه کشورهای
دیگر جهان نیز می باشند .بله به خاطر
این می باشد که گردن همه کانادائی ها
مخصوصاً ایرانیان قسم خورده به او حق
آب و گل دارد.
باور کردنی نیس��ت س��اعت ه��ا کار و
زندگ��ی را رها کردم به ج��ای عبادت
پای تلویزیون مات و حیران نشس��ته و
دیدار سرکار ملکه خانم را با لباس های
رنگارنگ فاخر (آبی آسمانی ،زرد لیموئی
و قرمز آتشی) که رنگ های مورد عالقه
این حقیر می باشد را تماشا می کردم.
روز کانادا هر چند که گذش��ته اما جای
تبریک بر تمامی تماشاچیان کانادائی و
نیز به هموطنهای پناهنده سیاهی لشکر
مبارک باد.
خوشحالم که یک بار دیگر ملکه عزیزمان
را از پشت ویترین تلویزیون زیارت کردم
که انشاا ....اگر از این جهان فانی به جهان
غیب رخت بر بس��تم و س��ر پل صراط
س��ئوال کردند ملکه جهان که بود و یا
رنگ لباس��هایش چه رنگی بود جواب
داشته باشم تحلیلگران گمان دارند در
سال جدید حضرت باریتعالی می خواهد
بزرگان ثروت و قدرت و س��ران فاس��د
کشورهای ظلم جهان را یا سقط و یا به
زانو کشد.

مستکبرین و جام جهانی

مفس��ران گویند از س��ال  2011سال
فروپاشیدگیکاخهایستمکارانشیطان
مخصوصاً شیطان بزرگ خواهد بود.

Immigration

IMMIGRATION

CANADA

HAS A VISION

really. But my best summer
entertainment are water
parks. It sure beats camping anytime.
So enjoy, whatever your
plans are. Even if it means
Camping in a tent.

IMMIGRATION
CANADA:

If Canada wants to succeed
in the global economy, our
country must be able to attract and retain immigrants
with the skills it needs
today while preparing us to
face the challenges of the

نمون��ه آن را در مس��ابقات جام جهانی
فوتبال دیدیم که چگونه بزرگان فوتبال
جهان یکی پس از دیگری به زانو کشیده
شدند.

 BPو...

حمله گردب��اد  Alexبه خلیج مکزیک
ش��رکت نفهم BPرا یک بار دیگربه زانو
درآورد و کارگ��ران آن را مجبور به فرار
ک��رد و ت��ا به امروز این س��کوی نفتی
همچنان در حال ف��وران و نابود کردن
محیط زیست می باش��د و هر اقدامی
برای جلوگیری این س��کوی نفتی بی
نتیجه مانده و هنوز دالل های نفتی در
حال خون جگر خوردن می باشند اینجا
بود که مرحوم خیام شعری بسیار زیبا
برای ثروت پرستان جهان سرود:
تا کی غم آن خوری که داری یا نی
وین عمر به خوشدلی گذاری یا نی
پر کن قدح باده که معلومت نیست
کین دم که فروبری بر آری یا نی
ب��زرگان عل��م و پی��ش گوی��ان بزرگ
پیش��گوئی کرده اند س��رزمین پهناور
ایران کربالی جهان خواهد شد و همه
مبارزان مسلمان و همه سیاه جامگان و
آزادی خواهان واقعی وهمه تروریست ها
برای مبارزه با ظالمان جهان عازم ایران
خواهند شد.
در همین رابطه مرحوم موالنا می گوید:
کربال منتظر ماست بیایید تا برویم
اهل بیت چشم به راهند بیایید تا برویم
 Timeرفتن رسیده بیایید تا برویم
آن سوی واقعه پیداست بیایید تا برویم

حمله اسرائیل به ایران!

و  SMSفرشتگان به پروردگار

اس��رائیل  ...و (بچ��ه ش��یطان جهان)
همچن��ان با ق��درت  ....خ��ود در برابر
کشورهای اس�لامی نما با قلدری تمام
ایستاده و هیچ کشوری «جربزه» ندارد
در برابر این بچه شیطان قد علم کند!
ام��ا غاف��ل از اینکه هنوز ع��ده ای که
«بیش��مارند» یعنی «بقیة الله» همان
نوادگان آل ساالر شهیدان حسین (ع)
در روی این سیاره خاکی باقی مانده اند
تا انتقام جدشان را از یزید زمان و قاتل
رسوالن را به کمک و یاری پروردگارشان
بگیرند.
یاران حس��ین زن��ده به آنند ک��ه آرام
نگیرند
آرامششان راه حسین است «شهادت»
اگر اس��رائیل گوس��اله پرست به خاک
کش��ور ایران اس�لامی حمل��ه کند و
دولت اسالمی ایران جواب گوی حمله

friends and family terrifying themselves. We also
have a lovely beach within
the city, just a few minutes
from downtown, it is a
lively, clean and fun beach.
If my husband had his way
he would spend summer
camping in a tent, not my
type of entertainment, sure
I love the outdoors, but
not when it comes down to
sleeping in a tent, and using public toilets and showers. I sure did my share of
camping when my son was
small, and because of it my
son grew to love it as much
as his Dad. I never grew to
love it, I just tagged along,

آنها نباش��د بدانید همان
دستهای مرموز در پنهان بکار است و آن
یک جنگ زرگری برای س��رگرم کردن
مردم جهان از حقیقت ظهور قیامت می
باش��د وگرنه ماشاالله حزب الله  33روز
اسرائیل را به زانو کشید با نصرالله.
ای مس��لمانان و ای مومنان و ای شما
مب��ارزان راه آزادی از (ی��وغ بن��ده گی
دولته��ا) هرگز از دولتهای س��تمکار و
جنایتکار نهراس��ید که همان��ا آنها قوم
نابکار و فاسق اند و خداوند سبحان هرگز
سران دولتهای فاس��ق را هدایت نکند.
زیرا آنها به زبان ایم��ان آورده اند و «به
دل» کافران��د .خداوند هم مهر جهل و
نادانی بر دلهای باطل شان نهاده تا هیچ
فهمنکنند.
ای مسلمین بیاد داشته باشید آن زمان
ک��ه الله عظی��م این قوم «فس��اد کار»
اسرائیل را از شر فرعونیان نجات داد که
مدتی زیاد نگذشته بود که این قوم فاسد
گوساله پرستی را اختیار کردند .بیشتر
دولتهای اسالمی نما در پنهان با شیطان
اس��رائیل مذاکره می کنن��د زیرا گمان
باطل دارند که سخنان سری و مذاکرات
آنها را که در خلوت با یکدیگر انجام می
دهند خداوند نمی شنود بلی می شنود
و رسوالن او یعنی فرشتگان هماندم آن
را به پروردگارشان « SMSاس.ام.اس»
میزنند و تمام گفتارهای سری و شیطانی
آنها را ضبط میکنند.
هر چ��ه فری��اد دارید بر س��ر آمریکا و
اسرائیل بکشید!  -امام خمینی (ره)
ای بن��دگان پن��اه ببرید به پادش��اهان
آدمیان ،س��ازنده آدمی��ان ،الله یکتا و
معبود آدمیان از شر وسوسه ی دولتهای
فریبکار که آن دولتها پیوسته گناهی به
گناهایتان به افزایند و اگر هر کش��وری
با آمریکا و اسرائیل پیمان ببندد و ازیاد
خدا و کتاب آسمانی او رخ بتابد خداوند
رحم��ان ش��یطان را برانگیزد ت��ا یار و
همنشین دائم آن دولت باشد و آن دولت
مردم کشورش را از راه خدا باز دارند و به
ضاللت افکند و سرگرم دنیایشان کرده
تا وقتی که از دنیا به سوی پروردگارشان
باز گردند.
هر که س��ر نیزه خش��م خود را بخاطر
خدا تیز کند در نابود کردن سخت ترین
باطلها توانا بود .از س��خنان «کلیدی»
امیرمومنان
ای اهل ایمان از خدا بترسید و (بوسیله
ایمان و پیروی اولیاء حق) به خدا توسل
جوئید و در راه او جهاد کنید باش��د که
رستگار شوید.
و بدانید که مردم دنیا بر سه دسته می
باشند ،دسته اول اصحاب یمین اند که

Gosh, is our summer hotthis year, and I am welcoming it with open arms,
our winter has been pretty
mild, and according to
Environment Canada we
have a hot summer ahead
of us. I really hope they’re
right, this is what they said
last summer, but it didn’t
happen, this year summer
is what summer should be,
the sun is shinning bright,
we are getting our share of
rain too which is great, rain
is needed to keep our city
green.
What great swimming
weather we are having,
so if you have the opportunity to get yourself to
a beach on weekends or
have access to a backyard
pool, take advantage of it.
Summer in Canada is short,
it is the time to enjoy the
outdoors, La Ronde is one of
my favourite summer entertainment, I do not go on
the rides, I am too scared,
but I enjoy watching my

چه خوش روزگارند ،دسته دوم اصحاب
یقین ان��د که چه خوش عاقبت و صدر
نشینند که در راه خدا با جان و مالشان
جهاد کردند دسته سوم اصحاب یزیدند
که چه ب��د روزگارند زیرا خادمان دوزخ
بر آنها در کمین اند تا گرس��نه شوند از
فاضالب جهنم به آنه��ا به خورانند که
هرگز سیر نشوند و تا تشنه شوند از آب
حییم جهنم (یعنی مواد مذاب) به آنها به
نوشانند که هر لحظه طلب مرگ کنند
ام��ا هرگز نمیرند هر که با دین حق در
افتد ورافتد.

و پیر براسارد!

«عباس ،عمو جانم ،من جایزه
اسکار نمی خواهم!»
باز مقاله ی علی اصغر در آمد
پیر گدا را خوش نیامد!
در یکی از صفحات روزنامه پیوند شهر
م��ی خواندم چند خطی از مقاله ی پیر
م��ردی از س��رزمین خراس��ان این پیر
خرابات ه��ر باری که مقاله ی این علی
اصغر که به او (لقب س��رباز گمنام داده
اس��ت) در روی صفحات پیوند حروف
چین می شود به صدا در می آید .تحلیل
گران شهر تحلیل کرده اند آن پیر مرد
مار گزیده می باش��د و گم��ان دارد که
این علی اصغر جاسوس وزارت اطالعات
ایران می باشد .تا آنجا که تحلیل گران
گمان��ه زنی می کنند این علی اصغر از
عماق وجودش آرزو میکند که س��رباز
گمن��ام امام زمان حض��رت مهدی (ع)
باش��د ولی گویا او در خودش لیاقت آن
را نمی بیند اما نه آن سرباز گمنامی که
این پیر خراسانی رنج دیده گمان میکند
این علی اصغر با سر کار آمدن حکومت
اسالمی ایران مسلمان نشده ،که با رفتن
آن کافر شود.
اسالم با جمهوری اسالمی ظهور نکرده
و علی اصغر تازه مس��لمان نشده است.
لطفاً جدا کنید دین خدا را با حکومتهای
زمین��ی ،حکومتهائی آم��ده و رفته اند
(بعضی دولتها به اسالم ضربه زده اند) و
افرادی آن را ترمیم کرده اند .اما اس�لام
هرگز از بین نخواهد رفت .تا آخرین بنده
ای ک��ه در روی این کره خاکی زندگی
می کند اس�لام پایدار خواهد ماند .اگر
اش��خاصی و یا دس��ته ای سخنی و یا
عملی خالف دین انج��ام می دهند به
حس��اب دین حق نگذارید .پس شاخو
بکش بی��رون از قلب ای��ن علی اصغر.
خداوند سبحان بیناتر و تواناتر و مکارتر
از این دولتهای زمینی می باشد .خودتان
را نگران این حرفها نگردان.

{>> ادامه در صفحه}33 :
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