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PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 19, No. 1106, mai 01, 2013

تسلیحمتحدان گــرانی در ایران
نفت خیز،
بیداد می کند

کلیدمقابله
دفاعی با ایران

با آغاز سال جدی��د ،اقتصاد بحران
زدهی کشور باردیگر با موج جدیدی
از گرانی کاالهای ضروری مردم
زنگها را بهص��دا درآورد و این

س��وال را در براب��ر مردم نگ��ران از
گرانی ،تورم و بیک��اری قرار داد که
دیگر چه کاالیی را باید از سبد خرید
و هزینهها حذف کرد؟
ص29:
و آیا مگر چیزی برای برداش��تن از
این سبد مانده است؟
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بی یاوری مردم سوریه5 !

جنگ قدرت در ايران
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مهــاجرت
>> 36

UNION MONDIALE
بهمدیریت:
بیژناحمدی

بل سنتر

صرافی  5ستاره

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


2178 Ste-Catherine W.

وحید خلجی

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY

24

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

صرافیخضر

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
لیسانسدر رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

1155 Rene Levesque w. #2500
Montreal، Qc.، H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

fhemmatiyan@sutton.com

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

Montrealvr@gmail.com

حمیدصدیقکاغذچی

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

Tel.:514-844-4492

H4X 1Y9

Montreal, QC

- High income earners - Deceased
)- Corporations (R&D Tax Credits
- Audit representation - Business Plans

Tel.: (514) 806-0060

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount، Qc H3Z 2A5
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.
(514) 935 3337
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
Cell: (514) 928-5415

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Cell: (514) 827-6364

18 Westminster N.Suite 20

Tax planning & preparation For:

ProFusion Realty RF

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

مشاور امالک در مونتریال

فارغ التحصیل McGill University

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

www.sutton.com

Tel.: 514-937-5192

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

فیروزهمتیان

)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279

عباسشفیعی

تهیهوتنظیممالیاتبردرآمدسالیانه
 دفترداری Bookkeeping
 تهیه گزار ش هایGST & PST
 ثبت شرکت هاIncorporation :

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

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

|

حسابداریومالیات

>> 36

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


GUY

:خریدفرانچایز

امیرسام:
امالک

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

Tel.: 514-620-5551

روز مادر گرامی باد!

مادر یعنی به تعداد همه روزهای
شریعتمداری :خامتی مفسد فیاالرض و ستون پنجم دشمن است!
گذشته تو  ،صبوری!
ص 13 :مادر یعنی به تعداد همه روزهای
آینده تو  ،دلواپسی!
انتخابات
مادر یعنی ب��ه تعداد آرامش همه
خامنهای در مخمصه خوابهای کودکانه تو ،بیداری!
مادر یعنی بهانه بوسیدن خستگی
عجیبی گرفتار شده! دستهایی که عمری به پای بالیدن
تو چروک شد!
اص�لاح طلب��ان و احم��دی نژاد مادر یعنی بهانهدر آغوش کشیدن
تاکتیکه��ای مختلف��ی را پیش زنی که نوازش��گر هم��ه سالهای
گرفتهان��د :اولی روش ش��انتاژ را دلتنگی تو بود!
برگزیده؛ و دومی راه استمالت را.
م��ادر یعنی ب��از هم بهان��ه مادر
..........ص6 :
گرفتن...

 ص33 :

•15760 boul Pierrefonds

یکشنبه  12ماهمی

 ص6:

renroc s'DAN

Tel.: 514-485-4744
West Island:

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

544 Beaubien E.
_________________________
Tel.:514-277-1157
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Metro: Beaubien
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

دارالترجمهرمسییکتا

اولین دارالترجمه رمسی در مرکز شهر مونترال
با  15سال سابقه
ترجمه رمسی کلیه اسناد و مدارک
ترجمه رمسی مدارک پزشکان مطابق
با استانداردهای  PCRCو MCC
______________________
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا

Atwater

 ص34 :

Cell.: 514-969-2492
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6807, boul. De Lorimier
Montréal، Qc H2G 2P8

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر
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روبری بل سنتر
 2 ،1و 3
اتاق خواب

جیم
دو تراس
استخر داخلی
پالگ اتومبیل برقی
ساعات کار:

همین امروز

با دفتر

فروش ما
و یا با تعیین وقت قبلی

متاس

بگیرید

3
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جهان. .

تیمورلنگوجوهرچراوچگونه
به ماراتن بوستون رسیدند؟

دانش و ل��وازم و امکانات بمبسازی را به
دست آورند؟
 و آی��ا رفتار آنها ب��ا جریان بزرگتری
پیوسته بوده یا به طور منفک به این اقدام
دست زدند؟
در این نوش��ته میخواهم به پرسش اول
پاسخدهم.
جامع ٔه پذیرای بوستون

تیمورلن��گ و برادرش همراه ب��ا خانوادٔه
خود سال  ۲۰۰۲از چچن که در آن دوره
همچنان با حمالت سنگین روسیه مواجه
بود (و تا سال  ۲۰۰۹تنشها ادامه داشت)
به ایاالت متحده مهاجرت کردند و از این
کشور پناهندگی سیاسی گرفتند.
ای��االت متح��ده در این دوره ب��ه هزاران
چچنی پناه داد.
شهباز خنعی
دو ب��رادر در بوست��ون به مدرسه رفتند و
کام ً
جامعه آمریکاییدرآمیختند.
ال با
ٔ
shahbaznakhai8@gmail.
تیمورلنگ به بوکس و جوهر به کش��تی
com
در مدرس��ه روی آورد و ه��ر دو در ورزش
شدندستگیر شد.
موفق بودند .تیمورلنگ توانست به عنوان مس��ئله دلخراش سوریه هرروز
اقدام آنها باعث ش��د که شهر بوستون و قهرمانی بوکسدر نیوانگلند (ایاالت شمال بیش��تر از روز پی��ش پیچی��ده
ناحیه حومهای آن (مثل کمبریج و شرقی آمریکا) دست یابد .همقطاران آنها و بغرن��ج م��ی ش��ود .دوسال و
چند ٔ
واترتاون) یک روز به حال تعطیلدر بیایند در ورزش در مصاحبههای متعدد رادیویی دوماه پی��ش در فوری��ه ،2011
و مقامات از مردم خواستند از خانه خارج و تلویزیونی نکتهای منفی از این دو برادر هنگامی که بش��ار اسد درپی فرار
نشوند.
ذکر نکردهاند ،گرچه تیمورلنگ در جایی زی��ن العابدین بن علی ،دیکتاتور تونس به
با پای��ان ماج��را در  ۱۹آوریل اکنون سه گفته است که نتوانسته حتی یک دوست عربستان سعودی و واداشتن حسنی مبارک
پرسش اساسی در م��ورد رویدادهای این نزدی��ک آمریکایی
دیکتاتور مصر به استعفا
پیدا کند.
دوره در بوستون مطرح است:
توسط س��ران ارتش ،با
بهنامآفریدگارعشق
و
تیمورلنگ
 چرا و تحت چه فرایندی
روزنامه انگلیسی دیلی
{>> ادامه در صفحه}12 :
و
عشق
با
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ر
ها
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خ
گره
نی��وز مصاحب��ه کرد و
جوهر سارنایف به این اقدام دست زدند؟
زندگی را با مهر
گفت ک��ه وضع سوریه
 چگون��ه و از چه منابعی توانس��تند
مجری مراسم زیبای
با تونس و مصر متفاوت
است و مردم این کشور
نظام حاکم بعثی خود
انتقالفوری
را دوست دارند ،ش��اید
و کانادائی
تصوره��م نمی کرد که
ارز به ایران و برعکس
خطاه��ای پ��ی درپی
سفرۀ
ع عقد
چنی��ن سرنوش��تی
روس
بابهتریننرخ
برای��ش رق��م بزن��د و
نامش درتاریخ به عنوان
لیلیصمیمی
FMS:Financial
یک��ی از جنایتکارترین
(با مجوز رمسی از ایالت کبک)
Management Services
دیکتاتوره��ا و ف��ردی
3095
Halpern
514-825-3170
St-Laurent Qc. H4S 1P5
که خان��ه و کاش��انه و

بی یاوری مردم سوریه!

دو جوان مسلمان چچنی-آمریکایی با دو
بمب ساخته شده با دیگ زودپز و مملو از
ساچمه و می��خ در پانزدهم آوریل ۲۰۱۳
در خط پایان ماراتن بوستون دو زن و یک
کودک هشت ساله را کشتند ،دهها نفر را
با نقص عضو (عمدتا پا) مواجه ساختند و
بیش از صد نفر دیگر را مجروح کردند.
درنهای��ت پ��س از ای��ن که ی��ک مامور
پلیس دانش��گاه امآیتی را پس از کشف
هویتشان کشتند یکی از آنها در جریان
تیران��دازی و پرتاب بم��ب دستساز به
پلیس کش��ته و دیگری پ��س از مجروح

ارز FMS
انتقـال ارز

بامدیریت :کامبیز برقی

عقد ایرانی

cote
verrtu

Tel: 514-623-2900
FMS-financial@USA.net

شهرهای هم میهنان خودرا بمباران کرده و
به توپ و خمپاره بسته ثبت شود .جنایاتی
ک��ه حاصل آنها آوارگ��ی حدود یک
چه��ارم جمعی��ت درداخل خاک
سوریه ،بیش از یک میلیون پناهنده
به کشورهای همجوار ترکیه ،اردن
و لبنان و بیش از  70هزار کش��ته
است.
درآن زمان ،اگر بشار اسد عنان اختیار
خ��ود را به ول��ی مطلقه فقیه نمی
سپرد یا از برج عاجی که جایگاه همه
خودکامگان است فرود می آمد و نظری به
دنیای واقعی و خواست ها و آرزوهای مردم
سوریه می افکند ،بخت این را داشت که در
دام مهلک حکومت آخوندی حاکم برایران
نیفتد و سرنوش��تی متفاوت با آنچه امروز
دارد داشته باشد .تظاهرات آرام و مسالمت
آمیز مردم سوریه که در  15مارس 2011
آغازشد ،می توانست برای بشار اسد که هم
جوان و هم تحصیلکرده بود هشداری باشد
که دنیا درحال دگرگون شدن است و دیگر
نمی توان با زوراسلحه و کشتار و سرکوب به
حکومت استبدادی ادامه داد و ابتدایی ترین
حقوق مردم را پایمال کرد.
شوربختانه ،تجربه به ظاهر موفق سیدعلی
خامنه ای در سرکوب وحشیانه تظاهرات
ح��ق طلبان��ه م��ردم ای��ران و توهم��ات
خودبزرگ بینانه او درمورد هدایت و رهبری
"مح��ور مقاوم��ت" از یک س��و ،و فراوانی
{>> ادامه در صفحه}25 :

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

CANDIAC SUR LE
GOLF $449.000.OCCUPATION
RAPIDE
Magnifique
Cottage 2007
pour une grand
famille. 4+1 cac
avec 2+1 sdb.
!IL FAUT LA VOIR

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

www.masoudnasr.com

مسعودنصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

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

Real State Broker
Email:
minoo.eslami@century21.ca

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

Masoud Nasr

Minoo Eslami

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

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

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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ایر ان :انتخابات..

جنگ قدرت در ايران
هفته نامه اکونومیست در مطلبی
تحلیلی با عن��وان «جنگ قدرت
در ای��ران :محافظهک��اران در برابر
محافظهکاران» به موضوع انتخابات
ریاست جمهوری یازدهم در ایران
پرداخته است.
این هفتهنامه مینویسد :چهار سال
پيش انتخاب��ات رياست جمهوری
اخت�لاف برانگيز ک��ه چندين ماه
اعتراضات گس��ترده ب��ه تقلب در
آرای را به دنبال داشت عمال باقی
مانده اصالحطلب��ان را از چارچوب
حکومت ايران بيرون ريخت .اکنون
جدال قدرتی ش��ديدتر از آن زمان
بين گروههای مختلف تندروها در
جريان است.
احمدی نژاد و فردی که به عنوان
جانشين وی در آن جناح شناخته

جواهری
نیک آذین

خرید و فروش طالجات،
جواهرات و انجام کلیه
تعمیرات،
فروش صنایع دستی ایران

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, Qc, H3H 2L9

Metro: GUY

www.paivand.ca

میدهد که حتی به نسبت
هش��ت سال گذش��ته که
ميلياردها دالر را صرف ارائه
کمک مالی به اقشار خاصی
کرده است ،دست و دل بازی
بیشتری نشان خواهدداد.
برایروحانيونومتحدانآنها
در فرماندهی سپاه پاسداران
تمرد احمدی نژاد و متحدان
وی حتی از سرکشی اصالح
طلبان خطرناکتر است چون
آنها تا همين اواخردردرون ساختار
اصلی حکومت بودند.
کارزاراحمدینژاد
در ماههای اخير
ش��دت گرفته
و از انج��ام هر
اقدام��ی ک��ه
باعث خش��م
محافظهکاران
میشود کوتاهی نکرده
است .در هفتههای اخير
شعار جديد آنها «زنده
باد بهار» اس��ت که به
نوعی عب��ارت و مفهوم
«به��ار عرب��ی» را تداع��ی
میکند.
آقای احمدین��ژاد تالش میکند
تا رد صالحي��ت اسفنديار رحيم
مشایی توسط ش��ورای نگهبان را
ناممکن و يا تا حد امکان دشوارتر
کند .وی در سخنان خود مرتب به
«حق مردم برای انتخاب» اش��اره
کرده و عليه کسانی که به گفته وی
فکر میکنند مالک مملکت هستند
سخن میگويد.
اکونومیس��ت میافزای��د :به نظر
میرس��د ک��ه آق��ای احمدینژاد
زرادخان��های از مدارک و اسناد در
ّ
اختيار دارد که افشای آنها میتواند
برای محافظهکاران سنتی بس��يار
گران تمام شود.
وی در م��وارد متع��ددی از
سخنرانیهای خود گفته است که
اگر الزم باشد مطالب بسيار مهمی
را افشا خواهد کرد.
در عي��ن ح��ال میت��وان ديد که
احمدی نژاد به خاطر حمايت قاطع
کارساز رهبر جمه��وری اسالمی
از برگزيده ش��دن وی در انتخابات
رياس��ت جمهوری قبل هيچ گونه
دينی احس��اس نمیکن��د .رهبر

ارانعليه
محافظ هک
فظ هکاران
محا

م��ی ش��ود يعن��ی
اسفنديار رحيم مشایی را
به نوعی بايد جناح ميانی
تلقی کرد .هر دو که از اعتماد
به نفس کم نظي��ری برخوردارند،
سع��ی کردهان��د از روحاني��ون و
صاحب منصبان کهنس��ال فاصله
گرفته و از نظر اعتقادی تفسيری از
ظهور امام زمان را ترويج میکنند
که از نظر فقه شيعه حاکم ،معادل
«ارتداد» است.
اما نتيجهای که از اين جعبه جادويی
بيرون خواهد آمد تا حد زيادی در
کنترل همان سنتگرايان و صاحب
منصبان و روحانيون قديمی است.
آنها تالش میکنند که به هر شکل
ممکن مانع نامزدی رحيم مشایی
ش��وند .آنه��ا تهدي��د کردهاند که
صالحيت وی تاييد نخواهد ش��د
و سعی میکنن��د او و اطرافیانش
را با گشودن پروندههای قضايی از
ميدان به در کنند.
اما احمدینژاد و متحدان وی تا اين
لحظه از هيچ يک از اين تهديدها
نترسيدهاند.
آنه��ا گردهماییه��ای متعددی
را تح��ت عناوين مختل��ف برگزار
کردهاند که در عالم واقعيت هدف
همه آنها پيشبرد کارزار انتخاباتی
ب��وده اس��ت .احمدی ن��ژاد وعده

ایران :تحریم ها را دور بزنیم ،ثروتمند شویم!

چهار نفر در آلمان به صادرات
«تجهیزاتاتمی»بهایرانمتهمشدند

دادستانی فدرال آلمان سه شهروند
ایرانی-آلمانی و یک شهروند آلمانی
را به زیر پاگذاشتن قوانین صادرات
به ایران و فرستادن «تجهیزاتی که
در نیروگاههای هس��تهای به کار
میرود» ،متهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوش��یتد
پرس ،دادستانی آلمان نام این افراد
را حمید خ ،.غالمعلی ک ،.کیانزاد
ک ،.و رودول�ف ام .عنوان کرده
است.
به جز متهمی که کیانزاد نام دارد
و  ۲۵ساله است متهماندیگر بین
هفتاد تا هشتاد سال سن دارند.
از متهم آلمانی این پرونده به عنوان
«بازرگان» نام برده شده است .اتهام
این چهار نفر فرستادن «شیرهای»
مخصوص راکتور ساخت آلمان و
هند به ایران است .صادراتی که از
سال  ۲۰۱۰میالدی تا سال ۲۰۱۱
ادامه داشته است.
خبرگزاری فرانس��ه گزارش داده

اس��ت که پن��ج محمول��ه از این
شیرهای مخصوص به ایران صادر
شده است.
دادستان��ی آلم��ان میگوی��د که
متهمان جمعه گذشتهدردادگاهی
در هامبورگ تفهیم اتهام شدهاند.
به گفته این نهاد قضایی ،خریدار
ای��ن تجهیزات یک ش��هروند ۴۸
ساله ایرانیست ک��ه در فهرست
«تحت تعقیب» آلمان قرار دارد.
مقامهای رسمی ایران هنوز در این
مورد واکنشی نشان ندادهاند.
ط��ی سالهای گذش��ه و با وضع
تحریمهای مختل��ف علیه تهران،
گزارشهای��ی در مورد بازداش��ت
اف��رادی که به ای��ران «تجهیزاتی
با کاربرد نظام��ی» ،صادر کردهاند
منتشر شده است.
از تازهترین نمونههای آن ،بازداشت
سه کارمند یک آژانس کشتیرانی
در توکیو (ژاپ��ن) به اتهام «نقض
تحریمهای صادراتی» به ایران بود.

PAIVAND: Vol. 19  no.1106  mai. 01, 2013

قوانین سختگیران��ه صادرات به
ایران ،بخش��ی از قوانینیست که
در چهارچ��وب تحریمه��ا علی��ه
تهران اجرا میشوند .بخشی از این
تحریمها که شورای امنیت سازمان
ملل متحد وضع کرده است ،جنبه
بینالمللی دارند و همه کشورهای
جهان باید آن را اجرا کنند .بخشی
دیگر جنبه داخل��ی یا منطقهای
دارند مانند تحریمهای جداگانهای
که اتحادی��ه اروپا علیه ایران وضع
کرده است.
دلی��ل تحریمهای اتمی ش��ورای
امنی��ت اطمین��ان نداش��تن به
صلحآمیز بودن آن در ایران است.
مقامهای جمهوری اسالمی همواره
تاکید کردهاند که برنامه اتمی آنها
تنه��ا مقاصد صلحآمی��ز را دنبال
میکند.
_________

•

جمه��وری اسالم��ی نيز
بارها علنا مخالفت خود را
با اسفنديار رحيم مشایی
اعالم کرده است.
اما آيتالله خامنهای برای
مش��روعيت بخشيدن به
انتخاباترياستجمهوری
آتی چه در ميان حاميان
حکومت در داخل کشور
و چه در سطح بينالمللی
به همکاری احمدینژاد نياز

دارد.
رهب��ر ايران گفت��ه است که همه
گرايشها بايد در انتخابات شرکت
کنند و آق��ای احمدینژاد همواره
همين نقل قول رهبر را به رخ وی
میکشد.
ام��ا اگ��ر ش��ورای نگهب��ان فقط
نامزدهای جناح محافظه کار سنتی
را که وزير امور خارجه سابق ،يکی
از روسای سابق مجلس ،ش��هردار
تهران و چند ف��رد مطيع رهبر را
شامل میشود تاييد صالحيت کند
و ب��ه يار وف��ادار رييس جمهوری
اجازه ش��رکت ندهد در آن صورت
آقای احمدینژاد به عنوان رييس
دول��ت میتواند از برگ��زار کردن
انتخابات امتناع کند.
دقيقا به همين خاطر بود که چند
هفته پي��ش يک��ی از فرماندهان
ارش��د سپاه پاسداران اعالم کرد،
خط��ر «جن��اح انحراف��ی» که به
افراد پيرامونی احمدینژاد اطالق
میش��ود از خطر جريان «فتنه»
يعنی اصالح طلبان در چهار سال
پيش بيشتر است.
ام��ا هر کس ديگ��ری که به جای
احمدین��ژاد ب��ه مق��ام رياس��ت
جمه��وری اي��ران برس��د بايد با
مش��کالت اقتصادی مزمن و تاثير
گسترده تحريم ها بر اقتصاد ايران
دست و پنج��ه نرم کند .نرخ تورم
به باالی  ۳۰درصد رسيده و واحد
پول ايران نصف ارزش برابری خود
را با ارزهای خارجی از دست داده
است.
ب��ر اساس جوکهايی که امروز در
ايران حکايت میشود هر کس که
يک ماش��ين قراضه پرايد داش��ته
باشد جزو اقشار مرفه است و امروزه
پسته جای خاويار را گرفته است.
آمريکا و متحدانش اميدوارند همه

اين فش��ارها باعث ش��ود که رهبر
ايران در سياستهای هستهای آن
کشور تجديدنظر کند.
حقيقت اي��ن است ک��ه اکثريت
جمعي��ت ايران از اقش��ار متوسط
گرفته که چهار س��ال پيش برای
اعت��راض ب��ه خيابانه��ا آمدند تا
اقش��ار فقيرتری که به يارانههای
رييس جمهوری دلخ��وش کرده
بودند هم��ه اميدوار هس��تند که
مذاکرات هستهای به نتيجه برسد و
تحريمهای بينالمللی کاهش يابد.
اما مذاکرات هس��تهای در ماههای
گذشته باز هم به نتيجهای نرسيد
و ايران در نهم آوريل با اعالم خبر
افزايش فعاليته��ا برای حفاری و
غنیسازی اورانيوم نش��ان داد که
هنوز هم میخواهد سرکشی کند.
وزير امور خارجه آمريکا نيز هشدار
دادهاست ک��ه ايرانیها نبايد توهم
داشته باش��ند که اين گفتوگوها
بیپايان است.
اکونومیست در ادامه گزارش خود
مینویس��د :ادامه شرايط فعلی به
انزوای مطلق ايران منجر خواهد شد
و اکثر ايرانيان از ادامه اين وضعيت
در هراسند .حتی خود مقامات رژيم
نيز از اين وضع خجالت میکشند
کهدر بسياری از مجامع بينالمللی،
به عنوان مثال شورای حقوق بشر
سازمان ملل متحد تنهادولتهايی
که از اي��ران حمايت میکنند کره
شمالی و ونزوئال هستند.
بسياری از شرکتهای اروپايی که
فعاليت آنها هيچ ربطی به مقررات
تحري��م ندارد معامالت خ��ود را با
اي��ران قطع و يا به ش��دت محدود
کردهان��د .همزمان ف��رار مغزها در
ابعاد وسيع ادامه دارد.
بنابر همه آنچه که ذکر شد انتخابات
رياس��ت جمه��وری میتواند يک
خطر و يا يک فرصت مناسب باشد.
برخی هنوز هم اميدوار هستند که
اصالح طلبان حکومت��ی سابق با
اعمال فشار خود بتوانند راه را برای
نامزدی محمد خاتمی بگش��ايند.
ولی بس��ياری معتقدند حتی اگر
محم��د خاتمی نامزد ش��ود بعيد
است شورای نگهبان صالحيت وی
را تاييد کنند.

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم
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خامن های روزه

حسین باقرزاده

از خاکم و هم خاک من از جان و تنم نیست
انگار که این قوم غضب ،هموطنم نیست
اینجا قلم و حرمت و قانون شکستند
با پرچم بی رنگ بر این خانه نشستند
پا از قدم مردم این شهر گرفتند
رای و نفس و حق همه با قهر گرفتند
شعری که سرودیم به صد حیله ستاندند
با ساز دروغی همه جا بر همه خواندند
با دست تبر سینه این باغ دریدند
مرغان امید از سر هر شاخه پریدند
بردند از این خاک مصیبت زده نعمت
این خاک کهن بوم سراسر غم و محنت
از هیبت تاریخیش آوار به جا ماند
یک باغ پر از آفت و بیمار به جاماند
از طایفه رستم و سهراب و سیاوش
هیهات که صد مرد عزادار به جا ماند
از مملکت فلسفه و شعر و شریعت
جهل و غضب و غفلت و انکار به جا ماند
دادیم شعار وطنی و نشینیدند
آواز هر آزاده که بر دار به جا ماند
دیروز تفنگی به هر آینه سپردند
صد ها گل نشکفته سر حادثه بردند
خمپاره و خون بود و شب و درد مداوم
با الله و یاس و صنم و سرو مقاوم
آن دسته که ماندند از آن قافله ها دور
فرداش از این معرکه بردند غنایم
امروز تفنگ پدری را در خانه
بر سینه فرزند گرفتند نشانه
از خون جگر سرخ شد اینجا رخ مادر
تب کرد زمین از سر غیرت که سراسر
فرسود هوای وطن از بوی خیانت
از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت
این قوم نکردند به ناموس برادر
امروز نگاهی که به چشمان امانت
غافل که تبر خانه ای جز بیشه ندارد
از جنس درخت است ولی ریشه ندارد
هر چند که باغ از غم پاییز تکیده
از خون جوانان وطن الله دمیده
صد گل به چمن در قدم باد بهاران
میروید و صد بوسه دهد بر لب باران
ققنوس به پاخیزد و باجان هزاره
پر می کشد از این قفس خون و شراره
با برف زمین آب شود ظلم و قساوت
فرداش ببینند که سبز است دوباره

یگذراند...
ای سختی را م 
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 23آوریل :علی خامنهای روزهای
سختی را میگذراند.
او کــــــ��ه در طول «والیت»
 24سالهاش در هنر مردمداری،
دوستیاب��ی و دوستنگهداری
نبوغ بینظیری از خود به نمایش
گذاشته امروز بیش از هر زمانی
تنها شده است.
او ن��ه فقط هم��ه ی��اران قدیم
خود را (به شمول اکبر هاشمی
رفس��نجانی ک��ه او را به والیت
رساند) از دست داده است ،بلکه
از سرکشیها و تمردهای آخرین
نوچه دست آموز و مورد اعتماد
خود ک��ه امروز ظاه��را به بلوغ
رسیده و داعیه استقالل دارد نیز
سخت در عذاب است.
از هم��ه مهمتر این ک��ه او باید
در متن سختترین بحرانهای
سیاس��ی و اقتص��ادی تاری��خ
جمهوری اسالمی« ،انتخابات»
دیگ��ری را در چند هفته آینده
مهندسی کند تا فردی از حلقه
مطیع��ان خ��ود را از صندوق به
در آورد و ب��ر ریاست قوه مجریه
خود بنش��اند؛ و در سازماندهی
این امر باید چالشهای سختی
را ک��ه از دو س��و (اصالحطلبان
و احمدینژادیه��ا) متوج��ه او
شده پاسخ دهد و در عین حال
راهی برای «پرشور» کردن این
انتخاباتبیابد.
ش��رایط سیاس��ی و اقتصادی و
دیپلماتی��ک ای��ران جمهوری
اسالم��ی هیچگاه چنین سخت
و بحران��ی نبوده اس��ت ،و علی
خامن��های هیچگ��اه در براب��ر
چالشهایی از قبیل آن چه که
امروز در برابر او قد علم کردهاند
قرار نگرفته است.
بحرانه��ای اقتصادی ناش��ی از
سوء سیاست دولت برگزیده او و
تحریمهای بینالمللی برخاسته
از سیاست خارجی و هس��تهای

او ظاهرا به هم خورد،
ول��ی بعد ب��ه همین
دلی��ل ترتیبی داد که
دیگر این «اش��تباه»
تکرار نشود.
او بی��ش از ه��ر مقام
دیگر حکومتی از برآمدن
احمدین��ژاد احس��اس رضایت
میکرد و نتوانست این احساس
را از دیگ��ران پنهان نگ��اه دارد.
او آن ق��در از سیاست و کارنامه
احمدین��ژاد در دور اول راضی
بود ک��ه در دور بعدی انتخابات
در سال  ۸۸حاضر شد بیشترین
هزینه سیاسی و اجتماعی را ،از
جمله به زن��دان و خاک و خون
کشیدن و شکنجه و جرح صدها
معترض و قتل و اعدام بسیاری

از آنان ،بپردازد تا او را مجددا به
صندلی صدارت بنشاند  -چرا که
به گفته خود او ،حتا در مقایسه
با هاش��می رفس��نجانی نظرات
احمدین��ژاد «ب��ه نظ��رات من
نزدیکتر» بوده است.
از س��وی دیگ��ر ،دوران رهبری
خامنهای با روند پیوسته حذف
مخالف��ان و رقیب��ان و ری��زش
هواداران نظام پیش رفته است.
این ریزش در انتخابات سال ۸۸
به اوج خود رسید و اصالحطلبان
که وفاداری خود به نظام را بارها
نشان داده بودند نه فقط از قدرت
حذف شدند و بلکه زیر سرکوب
شدید نیز قرار گرفتند.
خامن��های اکن��ون حکومت را
«ی��ک دست» کرده بود و جناح

که او شخصا هدایت کرده
است اکنون آثار فاجعهبار
خ��ود را ب��ه سرع��ت بر
کشور و جامعه و مردم ما
تحمیلمیکند.
گران��ی سرس��امآور و
تورم مهار گسیخته بخش
عظیمی از مردم کش��ور را دچار
کمبود غ��ذا و دارو کرده است.
سیاست نف��ت در براب��ر غذا و
دارو ،کشور ما را به عراق دو دهه
پیش باز گردانده که در نهایت به
جنگ کشید و سدها هزار نفر را
به کشتن داد.
در م��ورد ای��ران ،ام��ا ،سیاست
خارج��ی و هس��تهای عل��ی
خامنهای خطر جنگ را بس��یار
نزدیکتر کرده است.
{>> ادامه در صفحه}32 :
خامن��های ک��ه در عین
ادعاه��ای کبریای��یاش
هم��واره به خ��ود اجازه
داده است در هر مس��ئله
سیاس��ی ،اقتص��ادی و
اجتماع��ی کش��ور ،از
تدریس موسیقی و علوم
انس��انی و هنر و سینما
گرفته تا رشد جمعیت و سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
زاد و ولد و بگیر و ببندها
½ ½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و حبس و قتل معترضان
و بهای عالی به سراسر دنیا
و کارهای ریز و درش��ت ½ ½سفرهای تفریحی با قیمت ارزان اینک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
سه قوه قضاییه و مقننه
½ ½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
و مجریه کش��ور دخالت
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
کند ،طبع��ا نمیتواند در
½ ½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
مقوله انتخابات بیطرف
1170 Place Frère André
بماند .در مورد انتخابات
)(Square Phillips
ریاس��ت جمه��وری به
Montréal, Québec H3B 3C6
خص��وص او همه تالش
T: (514) 842-8000 Ext. 296
خود را به کار برده است تا
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
TITULAIRE D’UN PERMIS
هیچ کسدیگری جز فرد
farnaz@hot.ca www.hot.ca
DU QUÉBEC
مورد نظر او از صندوق سر
بر نیاورد.
یک بار در خرداد  76نقشه

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages

فرنازمعتمدی

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

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
حتویل بلیت در محل کار شما در اسرع وقت

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal، QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Cell.: (514) 699-1760
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

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 تغییر نام
½ ½ تایید امضا
و بسیاری دیگر

_________________________

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

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL, LAVAL,
& SOUTH SHORE
NORTH SHORE

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

فتوشاپ
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جشن بزرگداشت اول ماه می
روز جهانی کارگر

ایران :اقتصاد...
افزايش دو برابری بيکاری زنان

«بيکاری زنان طی هش��ت سال
گذش��ته و در ط��ول دولته��ای
نه��م و دهم دو برابر ش��ده است.
نرخ اش��تغال کارگران زن نسبت
به کل آم��ار کارگران در سالهای
اخير از  ۱۵تا ۱۷درصد در نوسان
است؛ آم��اری که در عين افزايش
ورود زنان به بازار کار ،تغيير نکرده
است».
حس��ين محجوب ،دبيرکل خانه
کارگر ،با اعالم اين خبر میگويد:
«خان�� ه کارگر مرجع رسمی اعالم
نرخ اش��تغال و بيکاری نيست؛ اما
بيکاری ،بهخص��وص درباره زنان،
افزايش يافت��ه است و آمار رسمی
مرکز آمار میگويد بيکاری زنان در
سالهای اخير دو برابر شده است».
وی ادام��ه میده��د« :ام��ا بهطور
کلی شرايط کار به سمت کارهای
سخت و افزايش ساعات کار سوق
يافته ،ميزان اخ��راج زنان افزايش
يافته و قدرت جذب مردان بيشتر
شده است».
وی تاکي��د میکن��د« :اينها همه
سبب ش��ده تا استثم��ار کارگران
زن افزاي��ش ياب��د و حت��ی در
کارگاهه��ای کوچ��ک مش��اهده
میش��ود ک��ه کارگ��ران زن ،کار
مشخص و تعريفش��دهای ندارند
و از ش��اگردپادويی تا دگمهزنی و
دوخت و ...را انجام میدهند و اين
شرايط ،بهرهبرداری و سوءاستفاده

از کارگران زن نس��بت به مردان را
افزايش داده است».
اينه��ا هم��ه در حال��ی است که
در ساله��ای اخي��ر احمدینژاد
وعدهه��ای مختلفی در حمايت از
زنان شاغل داده است .حاال گوش
زن��ان از وعدهه��ای احمدین��ژاد
پر ش��ده است؛ از وع��ده افزايش
مرخصی تا نيمه وقت ش��دن کار
و غيره .وعدههايی که نهتنها برای
آنها نان نش��ده ،بلک��ه دودش به
چشم آنها رفته است.
بدبينی و کمتمايل��ی کارفرمايان
کارگاههای مش��مول قان��ون کار
نس��بت به استخ��دام زن��ان ،در
اولويتهای بعدی قرارگرفتن زنان
در استخدامها نس��بت به مردان و
در ع��وض آن ،در اولويت اخراجها
و تعديلها قرار گفتن ،تبعات اين
وعدهه��ای رياستجمهوری برای
زنان بوده است؛ آن هم در شرايط
تعطيلیپرتعدادکارگاهها.
پروي��ن محمدی ،عض��و اتحاديه
آزاد کارگ��ران ايران ،نيز دراينباره
میگوي��د« :درس��ت اس��ت ک��ه
آم��ار رسمی از دوبرابرش��دن آمار
بيک��اری کارگ��ران زن حکاي��ت
میکن��د ،اما اي��ن موضوع سبب
شده است که کارگران اخراجشده
ب��ه سم��ت کارگاهه��ای زير پنج
نف��ر و کارگاههاي��ی س��وق يابند
ک��ه از ش��مول قانون ک��ار خارج

است؛ ساعاته��ای طوالنی کار را
متحمل شوند و وضعيت معيشتی
خانوادهه��ای فرودست و اعتياد و
اقتصاد بحرانی موجب ش��ده زنان
بيشتری سرپرست خانوار شده يا
وارد بازار کار شوند».
وی در ادامه تاکيد میکند:
«شرايط فعلی باعث سوءاستفاده
کارفرمايان از زنان شده است و در
حال حاض��ر ۷۰درصد زنان کارگر
در ش��رايط نامس��اعدی مشغول
به ک��ار هس��تند و اي��ن موضوع
شامل زنان تحصيلکرده شاغل در
بيمارستانها،معلمانحقالتدريس
و ساعت��ی مراک��ز آموزش��ی هم
میشود و حتیدختران ليسانسه با
ساعتی ۱۵۰۰تومان مزد ،تدريس
و بدون بهرهمندی از بيمه مشغول
به کار هستند».
محمدی در ادامه میگويد:
«بس��ياری از توليدیه��ای لباس
دارای چنين ش��رايطی هستند و
بهراحتی از زير بار قانون کار شانه
خالی میکنند ».به گفته اين عضو
اتحاديه آزاد کارگران ايران ميانگين
حق��وق اي��ن کارگ��ران  ۲۰۰ت��ا
۲۵۰هزارتومان و ساعات کاری آنها
بي��ش از  ۱۰ساعت است و حتی
در برخ��ی از اين کارگاهها کارفرما
ميزان توليد را مالک خروج روزانه
کارگران قرار میدهد.

•

فاطمه جمالپور ـ روزنامه شرق

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

شنبه  ۴می ۲۰۱۳
ساعت  ۶تا  ۱۱شب

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

سخنرانی فرید پرتوی،
فعال جنبش کارگری
>> اسالید شو
>> دی – جی

>>شام در محل جشن موجود
می باشد

>> خــدمات ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامه رسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
پرداخت هزینه ناچیز)
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش هایدسته جمعی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب چینی و غیره
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

ه وقت

  
ر
ا
ی
گ
ا
ن

>> محل جشن :

Community Centre
5600 Upper Lachine
514-872-1765.
(Upper Lachine
)& Girouard

داروخـانه
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :صبح

ساعات کار:

>>دوشنبه تا جمعه
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور

Tel.: (514) 932-2953

www.massacreiniran.com
@Koshtaredahe60
gmail.com
@Iranleftalliance
gmail.com

تلفن تماس ۵۱۴-۵۶۹-۲۲۳۳ :
کمیته یادمان کش��تار زندانیان

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

__________________________________ __________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
4400, boul. LaSalle
Montreal، QC H4E 3X8
Verdun (Québec) H4G 2A8

Tel.: (514) 362.0177

>> ورودیه رایگان است

کنسرتگروه مستان و همای
یکشنبه 19می
درسالناسکارپیترسون

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم

سیاسی دهه  ۶۰در ایران
اتح��اد چپ ایرانی��ان در خارج از
کشور –واحد مونترال

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

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

عصر

6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
4
1 : 30

 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
)13 RACHEL (X: St-Laurent
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان
مونتریال

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

برای دعا و دریافت
رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی
با ما تماس بگیرید:

نشانیکلیسا:

Grace Ministry
1345 Rue Lapointe
Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Mtro: Cote Vertu
Tel.: 514-261-6886
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جمهوری اسالمی...

ایراندربحرانیهولناک!
محمدعلیمهرآسا

ایران در بحرانی هولناک؛ و
انتخابات شوراها و ریاست قوه
مجر ّیه در پیش!

انقالب سال  ۱۳۵۷خورش��یدی
اگرچه نظام سلطنت را برانداخت
و به استبداد چند هزار ساله پایان
داد ،ولی شوربختانه چون انقالبها
آزادیساز نبوده و همواره مستبدان
را ج��ا به جا کرده اس��ت ،نه تنها
دموکراسی تأمین نشد و مردمان
به آسای��ش و آزادی نرسیدند؛ بل
همان آسایش نس��بی فاقد آزادی
اجتماع��ی را هم که داش��تند از
دست دادند ...چیزی عوض نش��د؛
سلط��ان رفت خلیف��ه به جایش
نشس��ت؛ نخس��ت وزیر آن زمان،
اکن��ون در مقام ریاست جمهوری
باید تابع محض خلیفهای باش��د
که زیر ن��ام رهبر معظم حکمران
کل است .به ج��ای مجلس سنا،
مجلس خبرگان درست شده است
که  ۱۰۰درص��د اعضایش آخوند
و تابع اوام��ر رهبرند؛ در حالی که
باید ناظر بر اعمال رهبر باش��ند.
وظیف��هی س��اواک در انتخابات
نمایندگان مجلس و شوراهای شهر
و تعیین نماینده مورد اعتماد شاه،
به عهدهی محفلی به نام ش��ورای
نگهبان گذاشته شده است؛ و نحوه
گزینش نیز به هم��ان روش رژیم
پیشین طنزی قهقهه برانگیز و یک
شوخی مضحک است.
در رژیم پیشیندو وزیر امورخارجه
و جنگ را خود شاه تعیین میکرد؛
و س��اواک نی��ز گرچ��ه از لحاظ
ظاهر تابع نخس��ت وزی��ری بود،
ام��ا از هرجهت در زی��ر فرمان و
نفوذ اعلیحضرت قرار میگرفت و
رئیسش را نیز ش��اه از بین امرای
ارتش منصوب میکرد.
ه��ر روز صبح پی��ش از آنکه وزیر
دربار به خدمت شاه برسد ،رئیس
ساواک شرفیاب میشد و گزارش
روز پیش را تقدیم میکرد.
در رژیم س�لطنتی پیش�ین،
انتخابات عبارت بود از تعیین
نمایندگان مجلس شورای ملی
و نیمی از اعضای سنا که هر 4
سال یک بار در محیطی آرام و
س�اکت و فارغ از دخالت ملت
آغاز و انجام میشد.
لیس��ت کس��انی که -به رضا و یا
ب��ه دستور -آم��ادهی پذیرش این
مناصب ش��ده بودند ،به وسیلهی
دو حزب فرمایش��ی «ایران نوین»
و «مردم» تهیه ش��ده و از طریق
وزارت کش��ور به ساواک فرستاده
میشد .ساواک در میان آن جمع

متش��ابه ،دو برابر تعداد الزم را
ب��رای هر حوزه ج��دا کرده و به
دولت ابالغ میک��رد .کار وزارت
کشور از این پس ،انتشار نام ها
در جراید و تعیین روز رأی گیری
و پرکردن صندوقهای رأی از نام
افراد مورد نظر در روز موعود بود.
به این ترتیب مس��ئلهی انتخابات
به خیر و خوشی حل میشد .هم
ملت راضی بود که زحمتش را کم
کردهاند و به جایش تصمیم گرفته
ان��د؛ و هم دستگاه خوش��نود بود
که نمایش دموکراسی نشان داده
و بزهای اخفش��ی چون مهندس
ریاضی را به ریاست پارلمان نشانده
است.
حاص��ل این س��ودا و س��ود برای
ملت ،تش��کیل مجالس ب��ی بو و
خاصیتی ب��ود که آخرینش را
بی
ّ
مجلس یکدس��ت رستاخیزی نام
نهادند که کل مهرههای آن ساخته
یک کارگاه بود.
همین مجلس یکدست و یکنواخت
در زمان ضعف سلطنت و طلیعهی
سقوط پادشاهی ،نیمی از اعضایش
به چنان انقالبیهای دوآتش��های
تبدیل ش��ده بودند ک��ه «میرابو،
مارک��س ،لنی��ن و چگ��وارا» در
برابرشان کم میآوردند!
چه شگفت انگیز بود آن جلسات
ماهه��ای آخر مجلس رستاخیزی
که هم مسلکان با هیجانات و نطق
هایشان ولی نعمت را به زیر باران
ناسزا و انتقاد گرفته بودند که شاید
از انتقام ملت برهند؛ که بی فایده
هم نبود.
در ای��ن  ۳۴سال عم��ر حکومت
والیت فقیه ،جز انتخاب نخستین
رئیس جمهوری آق��ای بنیصدر
و دو دوره گزین��ش آق��ای محمد
خاتمی به ریاست جمهوری ،بقیه
گزینش��ها به همان شیوه و روش
رژیم گذشته انجام شده و با نوعی
معجزه مهرههای خودی از صندوق
بیرون میآیند.
تنه��ا تفاوت در ای��ن دو رژیم این
حاکمیت والیت فقیه،
است که در
ّ
ش��ورای نگهبان جور س��اواک را
میکشد و گزینش نخستین را این
شورا به انجام میرساند.
علیرغم تش��ابهات فراوان دو رژیم
گذش��ته و کنونی ،بای��د اعتراف
کرد رژی��م والیت فقیه بدیعترین
و ناشناختهترین نوع حکومت در
جهان است.
زیرا در جهان کنونی ،از نظر محتوا
و کارکرد ،دو نوع حکومت بیشتر
وجود ندارد:
«دموکراس��ی و دیکتات��وری»
حکومت دموکراسی ممکن است
پادش��اهی و یا جمهوری باشد که

هزاران پاسدار برای
منایندگی در شوراهای شهر و
استان نامنویسی کردهاند؛ آنها
میخواهند سراسر کشور را در
قبضه قدرت سپاه قرار دهند.
در هر دو ح��ال دولت برگزیدهی
مسئولیت است و
ملت ،عهده دار
ّ
امور کش��ور با رأی و نظر مردم در
جریان است ...دیکتاتوریها نیز یا
سلطنتهای مطلقهاند و یادگار عهد
خاقانها و فرعونها؛ و یا حکومتهای
حاصل کودتای نظامیان و قلدران؛
و در هردو صورت رأی و نظر مردم
هیچ ارزش��ی ندارد و بی بها است.
زیرا سلطان مقامش را ودیعه الهی
میداند؛ و چون آن را از خدا گرفته
لذا نیازی به مردم ندارد .کودتاچی
نیز فرمانروائی را ثمره زور و استعداد
و لشکرکشیهای خود میشناسد؛
زیرا خطر کرده و با استبداد و قلدر
پیشین درافتاده و جنگیده و پیروز
شده است.
در ای��ن حکومته��ای دیکتاتوری
نیز مردم تکلیفشان روشن است؛
اکثریّ��ت به طور معم��ول اطاعت
میکنن��د و استبداد را میپذیرند.
در می��ان ای��ن اکثریّ��ت مطیع،
چاپلوسان و نوکرصفتاندر سایهی
همایون درخت حاکم ،رخت خود
میافکنند و خان و مان را به یغما
میبرند و در اندک مدتی به ثروتی
هنگفتدست مییابند.
در ع��وض ش��ب و روز از دع��ا به
جان رهبر دیکتاتور غافل نیستند.
اقلیت روش��ن بین و نیک اندیش
ّ
نیز در این جوامع پنهان و آش��کار
ب��ه مخالفت و مبارزه ب��ا استبداد
ادامه میدهند؛ زندان و شکنجه را
نیز به ج��ان میخرند تا چه زمان
تالششان مؤثر افتد و ثمر دهد.
حاکمیت بدیع والیت فقیه
اما در
ّ
تکلیف هیچ ک��س و هیچ مقام و
بنیادی مشخص نیست.
نه ملت وظیفهاش را میشناسد و
نه حاکم��ان و مأموران به درستی
مسئولیتی دارند.
میدانند چه نوع
ّ
قوای سه گانه در ظاهر از هم جدا
و مستقلند ،اما درواقع چیزی جز
مهرههایدست آموز رهبر نیستند.
موجودیّت ملت و احترام مردم تنها
برای حضورش��ان در صحنههای
دستوری و تظاهرات و نمایشهای
دولت��ی اس��ت ت��ا صفه��ای پای
صندوقهای رأی را طوالنی کنند و
خبرنگاران خارجی را فریب دهند؛
و ی��ا در نمازه��ای جمع��ه عربده
بکشند .بدیهی است به نام همین
{>> ادامه در صفحه}25 :

میناصاحلی
Real Estate Broker

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن
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پیوند فرخنده :شادباش!
این هفته دوست عزیز و مهربان پیوندی ها ،چهره نام آشنای و قدیمی ایرانیان مونتریال،
خامن فرخنده هوروش دختر ارشدشان،
زری دکنما ،عروس خانم زیبا و با معرفت و خوش صحبت ما را به خانه بخت فرستاد!
نام داماد خوشبخت صادق کینعلی است .ما نبودیم که در شادی شان حضورا شریک باشیم.
این پیوند فرخنده را به خانواده هوروش و دکنما ،بخصوص به فرخنده مهربان صمیمانه تبریک می گوییم.
از دور روی ماه همگی را می بوسیم؛ یک بغل شقایق های واژگون به یاد آن عزیز( ،جای خالیش گرامی!)
نثار شما عزیزان .صمیمانه برای فردفردتان آرزوی بهترین ها را داریم.

محمد رحیمیان و دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهاجرت

مهساابراهیمنژاد

از طریق برنامه های
مهاجرت فدرال و کبک
 کارآفرینی
 تخصصی
 درخواست اقامت برای
همسر و خانواده
 پناهندگی
 جواز تحصیلی و کاری
 تنظیمدعوتنامه
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت

خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

قبول وکالت در ایران

درزمینهدعاویمطروحه
در دادگاه های ایران توسط
مجرب ترین وکالی پایه یک
دردادگستریتهران

 IMMIGRATION LAW
 FAMILY LAW
 LITIGATION
 CONTRACT LAW
& CORPORATE
COMMERCIAL LAW
LABOUR LAW

________________________
465 St-Jean, Suite 801

برایارایهبهترینسرویس
با ما تماس بگیرید.

Montréal QC H2Y 2R6

Tel.: (514) 849-9696
Fax: (514) 221-2100

کــانادا 'B.C. 'kicking Mountie

افسرسابقپلیسکانادا،بدلیلبرخورد
فیزیکیبزودیمحاکمهخواهدشد
ایرانتو :روز پنجش��نبه  2ماه می
افسر پلیس��ی که تایید کرده دو
سال قبل در انظار عمومی با پا به
فردی ضرب��ه زده است ،محاکمه
خواهد شد.
پلی��س مذک��ور نام��ش Geoff
 Mantlerاست .وی پیش��تر نامه
عذرخواه��ی خ��ود را در دادگاه
قرائت نمود و گف��ت که از انجام
چنین عملی بسیار پشیمان می
باشد.
وی بع��د از اینکه تصویرش را در
یک ویدئو در ح��ال لگد زدن به
 Tavaresهنگام��ی ک��ه وی بر
روی دست��ان و زانوی خود افتاده
بود ،مشاهده کرد ،به خطای خود
اعتراف نمود.
شاکی در طی اظهاراتش به قاضی

گف��ت ک��ه گهگاهی
صحن��ه جل��وی
چش��مانش می آید
و ب��ه حمله عصبی و
سردرد دچار می شود.
در خ��ارج از دادگ��اه
تاوارس گفت از اینکه
مانتلر ک��ار در نیروی
پلی��س را ترک کرده
است ،خوش��حال می
باشد.
وی گفت نگرانی من این بود که
نکند او دوباره به شغلش بعنوان
پلیس باز گردد .اطمینان داشتم
آنقدر به این روند ادامه خواهد داد
تا کسی را به قتل برساند.
از ت��اوارس س��وال ش��د که چه
احس��اسی دارد اگ��ر بدان��د که

احتمال زندانی شدن مانتلر بسیار
ان��دک اس��ت .او در پاسخ گفت
که اکنون از برخی مس��ائل گیج
و سردرگ��م ش��ده ام .هیچ فکر
نمیکردم که وی ممکن است به
زندان بیفتد.

•

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

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

www.paivand.ca

A

www.skylawn.net

پزشک اهل
کلگری می گوید:
تقلیل در برنامه
خدمات درمانی
پناهندگانفدرال
موجبسردرگمی
افراد تحت پوشش
شده است
 30آوری��ل -ایرانت��و :از زمانی که
از ماه جون سال گذش��ته ،دولت
ف��درال در آیین نام��ه های خود
بازبین��ی انج��ام داد ،نگرانی های
بس��یاری در این خص��وص وجود
دارد که پناهندگان نمی توانند از
مراقبت های بهداش��تی مورد نیاز
خود استفاده نمایند.
پزش��کی در کلگ��ری گف��ت:
کاه��ش پوش��ش تح��ت برنامه
موقت بهداش��ت فدرال منجر به
سردرگمی پناهندگان در دریافت
مراقبتهای بهداشتی و عدم پذیرش
درخواست آنها شده است.
دکتر  ،Annalee Coakleyکه یک
کلینیک بهداشت پناهندگان در
کلگری را اداره می کند به شدت از
این وضع ابراز نگرانی کرد.
او م��ی گوید :از آنج��ا که مزایای
سالمتی و درمانی برای بس��یاری
از پناهندگ��ان تغییر کرده و برای
بسیاری نیز به کل لغو شده است،
من هر ماهه بسیاری را می بینم که
از بیمارستانها و مراکز مراقبتهای
فوری رانده می شوند.
بزرگترین ترس من اینس��ت که

براثر ای��ن تغیی��رات در بهبودی
موق��ت ،بیمار جان خ��ودش را از
دست بدهد.
هنگام��ی ک��ه آق��ای Henok
 Gebremichaelچن��د هفت��ه
پیش به یک کلینیک بهداش��ت
پناهندگان کلگری رفت پزشکان
متوجه شدند قند خون او به طور
خطرناکی باال است.
او به خبر  CBCگفت که وضعیت
بسیار بدی دارد.
او با یک نامه سفارش ،به یک مرکز
اورژانس فرستاده شد ولی کماکان
نتوانسته که موافقت الزم رادریافت
نماید .وقتی به او گفته شد که باید
ویزیت کامل دکتر را پرداخت کند
وی آنجا را ترک نمود بدلیل اینکه
نمی توانست مبلغ خواسته شده را
پرداخت کند.
 Gebremichaelگفت که بس��یار
عصبانی و ناراحت است ولی کاری
ازدستش بر نمی آید .زیرا شناختی
از سیستم ندارد.
بخش��ی از مش��کل نی��ز همین
سردرگمی است که هیچ کس واقعا
نمی داند که مشمول خدمات می
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باشد یا خیر.
دکت��ر  Coakleyم��ی گوی��د که
 ،Gebremichaelدر واقع پوشش
کامل و ش��ماره خدم��ات درمانی
استان��ی دارد ول��ی هن��وز جواب
مثبتی برای کمک درمانی دریافت
نکرده است.
سخنگوی خدماتدرمانی آلبرتا به
خبرنگاران گفته است که مردمی
که به حمایت فوری نیازدارند بدون
توجه ب��ه وضعیت پرونده خدمات
درمانی ش��ان ،تحت پوشش قرار
خواهند گرفت.
وقتی ی��ک پناهن��ده درخواست
خدم��ات درمان��ی ب��رای م��وارد
غی��ر اورژانس��ی می کن��د نباید
درخواستش رد گردد .در شرایطی
که سرویس مورد نظر در لیس��ت
بیمه نباشد ،باید بیمار مطلع گردد
که بای��د مبلغی را پرداخت کند و
می توانند بعدا مبل��غ را پرداخت
نماید .غیر از مواردی که در لیست
بیمه نیست در مابقی موارد کسی
را از خدم��ات درمان��ی مح��روم
نخواهیمنمود.
_______________

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

یامسین

Tel.: 514-594-0344
ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

Head Office:
433 Chabanel West، #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone:

514-388-1588
Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

شادی

Tel.: 514-660-7135
shadim.sky@gmail.com

•

مقاماترسمی،
حفرههایبرنامه
نیرویموقتکار
خارجیرابرطرف
میسازند

فروش فوق العاده اتومبیل

 بیش از  100اتومبیل

 29آ وریل  -ایرانتو :قرار است که
دول��ت فدرال قوانی��ن و ضوابطی
را به اجرا بگ��ذارد که بر طبق آن
بتواند هر گونه سوء استفاده ای از
برنامه نیروی موقت کار خارجی را نمایند.
کارفرمایانی ک��ه مجوز استفاده از
قویا ارزیابی و دنبال نماید.
این برنامه به ش��رکتها اجازه داده کارگر موقت خارجی دارند ضمنا
اس��ت تا فقط در صورتیکه نیروی باید برنامه مش��خصی ارائه نمایند
کار کانادایی در دسترس نباشد از که نش��ان دهد قرار است مشاغل
نیروی کار موقت خارجی استفاده مزبور در آین��ده توسط کاناداییان
کنند ولی منتقدی��ن می گویند اداره گردد.
معموال استفاده از این برنامه برای ای��ن برنامه پ��س از آن که رویال
کمتر حق��وق دادن ب��ه کارگران بانک نیروی های مورد نیاز خود را
از طریق استخدام از خارج از کانادا
انجام می گیرد.
بناب��ر تغییرات پیش��نهاد ش��ده ،تامین نمود  ،مورد توجه منتقدین
کارفرمای��ان باید اثبات نمایند که قرار گرفته است.
تالش واقعی و واضحی انجام داده رویال بانک برای برخی سرویسهای
اند تا قبل از بکارگیری نیروی کار تکنولوژیک��ی خ��ود ب��ا آی گیت
موقت خارجی ،نیروی کار کانادایی ق��رارداد بس��ت ک��ه پ��س از آن
بیابند و آم��وزش داده و استخدام تعدادی نیروی کار چینی جایگزین

آمریکایی،اروپایی
در وضعیت عالی،
برای هر بودجه ای
نقد و یا به اقساط

کانادایی��ان در برخی موقعیتهای
شغلی بانک شدند.
رییس کل بانک رویال کانادا ،گورد
نیکسون عذرخواهی نمود و گفت
که مدیریت بانک در حال بررسی
مجدد ق��رارداد با تامین کنندگان
خود می باشد تا اینکه آینده شغلی
کانادا و تمایالت بانک یعنیداشتن
بیزنس��ی موفق که مورد حمایت
ش��هروندان است ،در این قرارداد
لحاظ گردد.
مدیر آی گیت از سوی دیگر اظهار
داشت که عملیات استخدامی انجام
شده توسط ما بطور کامل منطبق
با کلیه قوانین کانادا بوده است.

کنسرتگروهمستانوهمای
یکشنبه 19می
درسالناسکارپیترسون

•





 برای اطالعات بیشتر

همین امروز با ما
متاس بگیرید:

Tel.: 514-594-6666
Tel.: 514-515-1888

Auto day-to-day
3445, ch Gascon,
Terrebonne, QC J6X 3H3

فوق

فروش العاده فرش

تعدادی فرش
دست بافت نفیس ایران

به قیمت بسیار مناسب و استثنائی
بفروش می رسد:

Tel.: 514-515-1888
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ماریاکُـتنه

کبک و کانادا...
از افرادی که با ارزش های کانادایی مشکل
دارند،
قبالی خنواهیم کرد

 27آوریل -ایرانتو :وزیر است

مهاجرت ،جیسون کنی
پی��ام واضحی به اف��رادی که قرار
است ب��ه کانادا مهاجرت نمایند و
ارزشهای بنیادین کانادایی را ارج
نمی نهند ارائه کرد :به این کشور
نیایید!
کنی پس از سوگند روز پنجشنبه
 25آوریل در پارلمان مهاجرت به
جهت صحبت با خبرنگاران توقف
نم��ود .دولت تاکن��ون با پلیس و
گروههای فرهنگی همکاری نموده
اس��ت تا افراد مش��کل دار را قبل
از اینکه در مسیر اشتباهی بسیار
سقوط کنند ،معرفی نمایند .چنین
فراین��دی در ص��ورت همک��اری
سازمانهای��ی همچ��ون  CSISو
 RCMPبا اجتماع��ات فرهنگی،
سهل الوصول تر خواهد شد.
کنی گفت :داستانهای بس��یاری
وج��ود دارد ک��ه ش��ما از آن بی
اطالعید و اخبار آن منتشر نشده
است که مردم در بعضی از جوامع
معین ب��ه  RCMPاطالع داده اند
که بعضی مس��ایل در ح��ال رواج
یافتن می باشد.
در ص��ورت آگاهی از ای��ن موارد،
 RCMPمی تواند با خانواده فردی
که عقای��د افراطی پی��دا کرده و
احتماال با ی��ک رهبر عقیدتی در
ارتباط است ،برخورد نماید.
با وجود اینکه دولت برای مقابله با
این موارد هر کار که می تواند انجام
می دهد لذا جلوگی��ری کامل از
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عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

اینگونه افراطی گرایی هادر نهایت
امکان پذیر نمیباشد.
ما کش��ور باز و گشاده ای هستیم.
پرسش اینجاس��ت که چطور می
توان این گش��ادگی را در مسیری
هدای��ت کنیم که خط��ری برای
امنیت ملی ایجاد
نکند .قصد نداریم
لیست سیاهی از
کش��ورهایی که
اتباعش��ان مجوز
کنی گف��ت دلیل اینک��ه دولت
ورود ب��ه کان��ادا
زبان محکمی را برای بیان صریح
ندارند تهیه نماییم.
او در ادام��ه افزود کان��ادا در حال مخالفت و محکوم کردن اینگونه
حاضر به خوبی با روشهایی چون رفتاره��ای فرهنگی انتخاب کرده
اطالعات بیومتریک ،مدارک سفر است .دولت به افرادی که غرب را
الکترونیکی و توافقهای اش��تراک دشمن خود میدانند بسیار روشن
اطالع��ات ،در ح��ال غربال کردن میگوید که جایی در کانادا ندارند.
مهاجران برای ممانعت از افراد در اگر آنها با ارزش��هایی که کانادا بر
اساس آن بنیان ش��ده مش��کلی
معرض افراط گرایی می باشد.
جیسون کنی گفت برخی افرادی دارند لطفا به این کش��ور نیایند و
که وارد کانادا می شوند باور دارند لطفا کینه خود را به این کش��ور
که رفتارهای فرهنگی وحش��یانه ،نیاورید .این همه پیامی است که
می خواهیم منتقل نماییم.
توجیه پذیر هستند.
بخشی از مشکل در اثر درک غلط اظهار نظر کردن جیسون کنی در
از چند فرهنگی بوجود آمده است .این رابطه بعد از آن انجام شد که
برای برخی این سوء تفاهم وجود پلی��س Raed Jaser ،و Chiheb
دارد ک��ه چند فرهنگ��ی نوعی از  Esseghaierرا به جرم اینکه قصد
نس��بت گرایی فرهنگی است که داش��تند قطار تورنتو به نیویورک
باعث می ش��ود بیشتر این اعمال را از ریل خ��ارج کنند و RCMP
فرهنگ��ی نادرس��ت از آنه��ا سر توضیحداد که پای القاعدهدر میان
بزند .رفتارهای��ی که در تناقض با بوده است.
ارزشهایدموکراتیک ماست.
E

Immigration Consultant of Canada Regulatory
)Council (ICCRC
&
Register with the Government of Quebec

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________
خدمات ما:با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 ویزای دانشجویی
 سرمایه گذاری
 تمدید کارت اقامت
 تخصصی
 تجربه کانادائی و کبک  تقاضای تابعیت
 تکفل همسر و خانواده  تنظیمدعوتنامه

مهاجرت از طریق استان ها
کامی منفرد

مدیر امور ایرانیان

با خط مستقیم و رایگان زیر از ایران به مونترال پاسخگوی عزیزان شما خواهد بود:
از تهران بدون هیچ پیش شماره واز شهرستان با پیش شماره ()۰۲۱

)۰۲۱( 971 - ۱۸74

ساعات تماس به وقت ایران

Suite 308

H3C 1A8

داخلی3747

از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴

980 St-Antoine W.
Montreal, Quebec

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard
با تعیین وقت قبلی

mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

ساعات
متاس

11:00

تا 18:00

رفعشکافجنسیتیدر
سیاستواقتصادکانادا
صدها سال زمان می برد

زن مسلمان هنگام شهادت دادن در دادگاه
باید نقاب خود را بردارد
 25آوریل  -ایرانتو:
یک قاضی در اونتاریو حکم کرده
است که زن مس��لمانی که قصد
دارند در مورد قضیه تجاوز جنسی
در تورنتو شهادت بدهد باید نقاب
خود را بردارد.
قاضی انتاریو،Norris Weisman ،
پس از اعمال ش��رایط ویژه توسط
دی��وان عالی حقوقی کش��ور ،در
خص��وص افرادی که با نقاب قصد
دارن��د در دادگ��اه حاضر ش��ده و
ش��هادت دهند ،این قان��ون را در
دادگاه وضع نمود.
ش��رایطی ک��ه قاضی بای��د برای
ش��هادت دهنده مورد توجه قرار
دهد ،شامل موارد زیر نیز می شود:
عم��ق اعتقاد مذهبی ش��هادت
دهنده

•

•

چگونه ممکن است که پوشش
نقاب در روند بررسی ها مش��کل
ایجاد نماید
آیا روش��ی دیگر ب��رای تطبیق
دادن شاهد وجود دارد
خانم��ی  37سال��ه ک��ه در مرکز
ای��ن پرونده ق��رار دارد ،با نام N.S
خطاب می شود ،اظهار کرده است
که در هنگام کودک��ی توسط دو
نفر از خویش��اوندانش مورد تجاوز
جنسی قرار گرفته است .هنگامی
که در س��ال  ۲۰۰۸ای��ن پرونده
م��ورد بررسی حقوقی قرار گرفت،
وی درخواس��ت کرد که در هنگام
ش��هادت دادن از نق��اب استفاده
نماید.
در آن هنگام ،قاضی وایزمن ،حکم
نم��ود که زنان نمی توانند با نقاب
ش��هادت بدهن��د ،تصمیمی که

•

 N.Sبا هر روش��ی به مقابله با آن
برخواست .قاضی وایزمن با وجود
اینک��ه از احکام قوی مذهبی زنان
با خبر بود ،به دلیل نگرانی از اینکه
نقاب پوش��یدن ،خطر بی عدالتی
در دادگاه را داش��ته باشد ،چنین
حکمی نمود.
قاضیدردالیل خود برای حکمش
نوش��ته است که دلیل خانم N.S
برای نقاب پوشیدن این است که
امکان اینکه برایش فضای جنسی
بوجود بیاید از بین برود.
قاضی اشاره کرده است که همانند
رانندگ��ی ،عک��س گرفت��ن برای
گواهینام��ه و پاسپ��ورت ،در این
حالت نیز اگر نیاز باشد ،خانم N.S
باید نقابش را بر دارد.

•

 28آوریل -ایرانتو:
س�رعت حرکت ب�رای کاهش
ش�کاف جنسیت�ی در کان�ادا
آنچنان کند است که  ۲۲۸سال
طول خواهد کش�ید ت�ا زنان
کانادای�ی به برابری ب�ا مردان
دست یابند .
اگرچه کانادا در زمینه هایی مانند
سالم��ت و آموزش زن��ان یکی از
بهتری��ن کارنام��ه ه��ا را به جای
گذاشته ،نتیجه گیریهای گزارش
جدیدی که توسط مرکز کانادایی
ب��رای سیاس��ت های جانش��ین
( )CCPAو پیرام��ون ش��کاف
جنسیتی در کانادا تهیه و منتشر
ش��ده رویهم رفته چندان مثبت
نیست .در این گزارش آمده است
که کانادا در زمینه پرکردن شکاف
جنس��یتی ،بخصوص ش��کاف در
سیاست و تقسیم درآمد ،از دیگر
کش��ورهای پیش��گام این صحنه
عقب افتاده است.
 CCPAبرای تهیه این گزارش از
متد گ��زارش فروم جهانی اقتصاد
در س��ال  ۲۰۱۲استف��اده کرده و
کارنامه کانادا را در زمینه بهداشت،
آموزش ،اقتصاد و سیاست تخمین
زده اس��ت .اگ��ر نم��ره  ۱،۰برای
ش��رایط آرمانی عدم وجود شکاف
جنسیتیدر نظر گرفته شود ،بنابر
محاسب��ه  CCPAمعدل کانادا در
این زمینه  ۰/۷می باشد.
افزون بر آن این معدل در بیس��ت

سال گذشته فقط
 ۲،۳درصد بهبود
یافت��ه و اگر این
روند ادام��ه یابد
 ۲۲۸سال طول
خواهد کشید تا
زنان ب��ه برابری
با م��ردان دست
یابند.
کارنامهکانادابویژه
در م��ورد تعداد
قانونگ��ذاران زن ،مدی��ران دولتی
زن و مدی��ران زن در ش��رکتهای
خصوصی محل نگرانیست.
در واقع کاهش ش��کاف اقتصادی
بین زنان و مردان بدون مشارکت
زنان در بازار کار و پیشرفت آنان در
عرصه های مدیریتیدست یافنتی
نمی باشد.
ب��ه گفته م��ک انتروف ،ش��کاف
جنسیتی موجود در عرصه اقتصاد
بهدلیل ناتوانی زنان نیست ،چرا که
برابری زناندردستیابی به امکانات
آموزشی تثبیت شده است.در واقع
نابرابری درآمدی برای زنان دارای
تحصیالت دانش��گاهی بیشتر از
زناندیپلمه است".
چش��م ان��داز براب��ری در عرصه
سیاست حتی بدتر از اقتصاد است.
در حالیکه کانادا فقط هفت نخست
وزی��ر استان��ی زن دارد  ،اما با در
نظ��ر گرفتن اینکه در حال حاضر
زنان تنها  ۲۵درصد از نمایندگان

مجلس را تشکیل می دهند باید
گفت که کارنامه برابری در عرصه
حض��ور در دول��ت فدرال بس��یار
ضعیفتر می باشد.
مک انت��روف توضیح می دهد که
با این چنین نرخی کانادا ش��کاف
موجوددر عرصه مشارکت سیاسی
را تا  ۳۹۲سال دیگر هم پر نخواهد
ک��رد " .برابری زن��ان و مردان در
پارلمان ،کابینه و رهبری کشور تا
س��ال  ۲۴۰۴در دسترس نخواهد
بود".
مک انتروف معتقد است اگر کانادا
قصد تغییر را داش��ته باشد یافتن
راه حل برای این مش��کالت ساده
خواهد بود .او می گوید همانگونه
که زنان نیاز دارند که مش��ارکت
بیش��تری در صحنه دولت داشته
باش��ند ،این حض��ور بای��د مورد
حمایت نهادهای جامعه مدنی قرار
گیرد.

E
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خاورمیانه...

تسلیح متحدان نفت خیز،

کلیدمقابلهدفاعیباایران

امارات متحده عربی ،کش��ور نفت
خیر اما کوچک خلی��ج فارس به
زودی برای مقابله با ایران به سالح
های بس��یار مدرن مجهز خواهد
شد.
چاک هیگ��ل ،وزیر دف��اع ایاالت
متحده به عنوان بخش��ی از سفر
خود به کش��ورهای خاورمیانه روز
 ٢٦آوریل با محمد بن زاید ،ولیعهد
امارات متحده عربی دیدار کرد تا
طرح پیشنهادی  ١٠میلیارددالری
ایاالت متحده برای فروش اسلحه
به اسراییل و دیگر متحدان عرب
منطقه را به آن ها ارائه کند.
اظهارات هیگ��ل در مورد احتمال
استف��اده سوری��ه از س�لاح های
ش��یمیایی در جن��گ داخل��ی
این کش��ور ،توجه ها به ق��رارداد
تسلیحاتی ایاالت متحده با برخی
از کشورهای خاورمیانه را منحرف
کرد .اع�لام این خب��ر همچنین
نمایانگر چالش ه��ای دولت اوباما
در تالش برای تغییر توجه آمریکا
از خاورمیان��ه و تمرکز بر منطقه
پاسیفیکاست.
وزیردفاع آمریکا گفت تداوم بحران
در منطقه خاورمیانه هنوز در مرکز
توجه منافع امنیتی آمریکا خواهد
ب��ود .او افزود «توجه ما باید بر این
بخش از جهان متمرکز بماند».
مقاماتدفاعی ایاالت متحده هفته

گذشته بر اهمیت پیشنهاد فروش
 ٢٥ج��ت جنگن��ده « »F-16به
امارات متحده عربی تاکید کردند.
ب��ا این وجود پنتاگ��ون طی سال
های اخیر فروش پیش��رفته ترین
س�لاح ه��ا و جنگ افزاره��ا را به
امارات متحده عربی که جمعیت
پنج میلیون��ی دارد ،افزایش داده
است.
لورن تامپس��ون ،تحلیلگر نظامی
«موسسه لکس��ینگتون» و مشاور
پیمانکاران دفاعی می گوید «عقد
موافقت نامه های تسلیحاتی ایاالت
متحده در خاورمیانه همواره یکی
از اقدامات ض��روری برای برقراری
توزان امنیتی با کش��ورهای عربی
است که دوس��ت و متحد آمریکا
هستند ودر این مورد خاص ،سالح
هایی که ب��ه امارات متحده عربی
فروخته خواهند شد به طور آشکار
به هدف مقابله با تهدید موشکی و
هوایی است که این کش��ورها را از
جانب ایران تهدید می کند».
در مق��ام نمونه ،پنتاگ��ون در ماه
نوامب��ر به کنگره ای��االت متحده
اطالع داد تصمیم دارد  ٤٨موشک
رهگی��ر ب��ه ارزش بی��ش از یک
میلیارددالر به امارات متحده عربی
بفروشد« .ترمینال دفاع در مناطق
مرتف��ع» (تاد) ب��رای نابود کردن
موش��ک های بالس��تیک در حال

مترلن و جوهر چرا به بوستون رسیدند؟...
در ح��وزٔه درسی نی��ز جوهر پس
از اتم��ام دبیرست��ان به دانش��گاه
ماساچوست��ز و تیمورلنگ به یک
کالج دو ساله (بانکر هیل) راه یافته
بودند .عکسهای مراسم جش��ن
پایان دبیرستان آنها نشان میدهد
که اف��رادی مذهبی-ایدئولوژیک
نبودهاند .البته تیمورلنگ در میان
راه کالج را رها میکند.
تیمورلن��گ دارای همس��ری
آمریکایی (کاتری��ن راسل) و یک
فرزن��د س��ه ساله است .ش��رایط
زندگی آنها به هیچ وجه نمایانگر
دشواری ویژهای در معیشت نبوده
است .خان��وادهای ک��ه در ایاالت
متحده به کار مکانیکی مش��غول
هستند درآمد مکفی دارد .جوهر
در یک دوره به عنوان نجات غریق
در استخر مش��غول به ک��ار بوده
ک��ه درآمد آن برای یک نوجوان و
نیازهایش کافی است.
هر دو برادر چنان که مصاحبههای
همکالسیهایشان با شبکههای
مختلف خب��ری نش��ان میدهد
در دوران دبیرست��ان و دانش��گاه
مش��کلی با محیط پیرامون خود
در ش��هر چندفرهنگ��ی و متکثر
بوستون نداشتهاند .همکالسیها
همه سخنانی مثبت در مورد آنها
و باالخص جوهر ابراز داش��تهاند.
سخنان خواهر (مقیم نیوجرزی)،
عمه (مقی��م تورنتوی کانادا) ،یک
عم��و در مریلند و عموی دیگر در
بوستون همه نشانگر شگفتی آنها از
اقدام این دو برادر بوده است.
آنها در مصاحبهها و اظهارات خود
به هیچ گونه انگی��زٔه انتقامگیری
از مردم بوستون یا آمریکا اش��اره
نکردهاند .هر دو برادر دارای کارت
اقامت بوده و جوهر سپتامبر سال

 ۲۰۱۲مدارک ش��هروندی خود را
دریاف��ت کرده ب��ود .از این جهت
جامعه آمریکا
ب��ه نظر نمیآید که
ٔ
پذیرای آنها نبوده است تا رفتار ضد
اجتماعی آنها ناشی از این موضوع
باشد.
بازگشت به گذشته

دش��واری هویت��ی آنه��ا از زمانی
آغاز میش��ود که تیمورلنگ پس
از مش��کالت خانوادگی به چچن
و داغس��تان سفر ک��رد ،هفت ماه
را آنج��ا گذران��ده و تح��ت تاثیر
آموزههای مسلمانان رادیکالدر آن
منطقه قرار گرفت.
چنان ک��ه از صحبتهای عموی
آنهادر مریلند برمیآید ،تیمورلنگ
در شرایط زندگی مناسبی به سر
نمیب��رده و آمادگ��ی ذهنی برای
جامعه پیرامون را
فاصلهگی��ری از
ٔ
داشته است.
شکستخوردگان روی زمین
فرانتس فان�ون ب��رای توضیح یا

توصیه به انقالبیگ��ری در دنیای
تح��ت استعم��ار در اواس��ط قرن
بیستم به شرایط دوزخی این گونه
جوامع متمسک میشود.
سلطه بیگانه و بدون
زندگی تحت
ٔ
چشمانداز و امید میتواند افراد را
مرحله توجیه خشونت و اِعمال
به
ٔ
آن برساند.
اما اسالمگرای��ی در نیمقرن اخیر
ب��ه هیچ وجه به ش��رایط دوزخی
اسالمگرایان باز نمیگردد.
اسالمگرایان عمدتاً به خانوادههای
مرفهدر کشورهای نفتی (عربستان
سعودی ،ایران ،عراق) تعلق دارند
یا در جوامع غربی بزرگ شدهاند.
آنها نه محرومیت زیادی را تجربه

پرواز طراحی شده است .پنتاگون
همچنی��ن اعالم کرد قص��د دارد
اوایل ماه جاری یکی از دو سیستم
موج��ود در نظام دفاعی خود را به
گوآم بفروشد تا با تهدید موشکی
کره شمالی مقابه کند.
ج��ان پای��ک ،مدیراجرای��ی
« »GlobalSecurity.orgگف��ت
خواست کش��ورهای عرب منطقه
خلیج ف��ارس برای خری��د دفاع
موشکی ،جت جنگنده و بمب های
قوی شاهدی بر نگرانی های آن ها
در مورد احتمال دستیابی ایران به
سالح اتمی است.
آق��ای پایک می گوید «مس��ابقه
تس��لیحاتی به راه افتاده است .آن
ها پول های بسیار کالنی را صرف
خرید تسلیحات می کنند و از همه
رقم سالح تع��داد زیادی سفارش
میدهند».
پیتر سینگر ،مدیر «مرکز اطالعات
و امنیت قرت بیست و یکم موسسه
بروکینگز» می گوید با وجودی که
موش��ک های رهیاب بهتر از جت
ه��ای جنگن��ده و موش��ک های
دیگ��ر ای��ن کش��ورها را از حمله
های موشکی احتمالی محافظت
خواهند کرد و از فن آوری موشکی
و تس��لیحاتی ایران بس��یار برتر و
پیشرفته تر هستند ،اما کشورهای
منطقه خلیج فارس با بهره گیری از
سیستم های دفاعی که فن آوری
معمولی تری دارند بهتر می توانند
با اقدامات تحریک آمیز ایران مقابله
کنند.

>> ادامه از صفحه5 :
میکنند و نه تص��وری از زندگی
سلطه بیگانه یا غرب دارند.
تحت
ٔ
اسالمگرایان مقیم کشورهای غربی
نیز با توجه ب��ه برنامههای رفاهی
از حداقلهای زندگی برخوردارند.
مشکل اسالمگرایان با غرب غبطه
خوردن به حال رفاه غربیان نیست،
بلک��ه انتظاراتی اس��ت که ممکن
جامعه آنها یا غرب محقق
است در
ٔ
نشود یا سرخوردگیهایی است که
نمیتوانند از سر بگذرانند.
قدرتطلبان روی زمین!

برخ�لاف اف��راد معمول��ی مث��ل
تیمورلن��گ و جوهر ک��ه به علت
شکس��تهای فردی و احس��اس
کمبود هویت ج��ذب جریانهای
اسالمگرا میشوند ،رهبران جریان
اسالمگرایی سنی و ش��یعه عمدتاً
جاهطلبان و قدرتپرستانی هستند
که نتوانستهاند به جاهطلبی خوددر
جامه عمل بپوشانند
موطن خویش ٔ
یا اگر در قدرت قرار گرفتهاند (مثل
اسالمگرای��ان ش��یعه در ایران) به
دنبال فتحدنیا هستند.
افرادی مث��ل تیمورلنگ و جوهر
هنگامی سرخورده میش��وند که
احس��اس میکنند نباید از مسیر
دش��وار و پ��ر از سنگ�لاخ عادی
ک��ه برای همه وجود دارد مس��یر
موفقی��ت را طی کنن��د و پس از
زمین خوردن نمیخواهند از زمین
بلند ش��وند .اما رهبران فکری این
جریان مشکل سرخوردگی ندارند.
آنها در پ��ی تاسی��س امپراتوری
اسالم��ی از طریق ترور و کش��تار
جمعیهستند.
تیمورلنگ و جوهر تنها با ظرفیت
ورزش��ی خود میتوانس��تد افراد
بس��یار موفقی در آمریکا باش��ند،
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 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

وی ،پ��س از تیران��دازی به سوی
پلیس و کشته شدنش ،حذف شد
جامعه آمریک��ا برای ورزش جوهر تا آخر ب��ه جنگ با پلیس
چون
ٔ
در مدارس و دانش��گاهها و بعد در ادامه نداد.
همه امور
دنیای حرفهای بیش از ٔ
خرج میکند.
تنفر از ایاالت متحده
کاف��ی اس��ت درآم��د
ساالنه یک محروم��ان و فق��رای دنی��ا ب��ه
ٔ
استاد بس��یار خالق دانشگاه را با ایاالت متحده عش��ق میورزند و
مربی یک تیم دانشگاهی مقایسه میخواهند بدان مهاجرت کنند،
کنید تا تفاوتها را متوجه شوید .چون این جامعه را سرزمین وفور و
هزینههایی که برای استادیومهای رشد و پیشرفت میبینند.
ورزش��ی در مدارس و دانش��گاهها کمتر مهاجری در ایاالت متحده را
میش��ود بس��یار فرات��ر از برخی میتوان یافت که پس از مهاجرت
آزمایش��گاههاست .ام��ا آنه��ا که وضعیت اقتصادی و اجتماعی وی
تیمورلن��گ و جوهر را با تعلیمات بدتر ش��ده باش��د (اگر چنین بود
دروغی��ن (مث��ل تبلی��غ ظه��ور آنها که پناهندٔه سیاسی نیستند به
سیاهجامگان خراسان برای تاسیس کشور خود بازمیگشتند) .گرچه
خالف��ت اسالم��ی ،در حال��ی که ممکن است افرادی از نرسیدن در
سیاهجامگان اصوالً جریانی مذهبی کوتاهمدت به «رویای آمریکایی»
به معن��ای امروزی��ن آن نبودند) ش��کایت کنن��د .استاندارده��ای
به مسیر ترور میکشانند مشکل زندگی در بوستون ب��رای افرادی
موفقیت ندارند .آنها خالفت جهانی که کارت اقامت دارند یا ش��هروند
را میخواهند و ب��رای آن «جهاد هس��تند مطمئناً باالتر از زندگی
جهانی» را تبلیغ میکنند.
در چچ��ن اس��ت که ح��دود صد
از ای��ن 
رو همان ط��ور که یکی از سال تحت قیمومت اتحاد شوروی
در
برادر
دو
این
عموهای
مصاحبه (مهاج��رت اجب��اری) و پوتی��ن
ٔ
خود گفت غیر از شکست خوردن (صده��ا هزار کش��ته و زخمی در
در ی��ک مقط��ع از زندگ��ی برای حمالت نظامی) قرار داشته است.
ب��ه دست آوردن چی��زی که بعداً البته در جامع��ه آمریکا تنها افراد
امکان جبرانش در ایاالت متحده سختکوش میتوانند به رویاهای
همیشه وجود دارد انگیزٔه دیگری بلند خوددست یابند.
برای رویکرد تیمورلنگ به اسالم تنفر از ایاالت متحده به هیچ وجه
رادیکال به چشم نمیخورد .مذهب ریشهدر محرومیت یا عقبماندگی
باالخص نوع رادیکالش میتواند به غیر آمریکاییها ن��دارد ،بلکه ضد
فرد احساس تعالی و قدرتی فراتر از آمریکاییها عمدتاً از طبقات باالی
آن چه خود وی کسب کرده بدهد .متوس��ط و ب��اال در جوام��ع خود
نگاهی به نوشتههای تیمورلنگدر هس��تند .همچنین کسانی که در
توئیت��ر در ماههای پایانی عمرش اتحاد جماهیر ش��وروی و روسیه
چنین نظری را تایید میکند.
پوتین زندگی کردهاند نمیتوانند
ب��رادر کوچکتر کام ً
سلطه ایاالت متحده ش��کایت
ال تحت تاثیر از
ٔ
برادر بزرگتر وارد این فرایند بدون کنند ،گرچه در دیگر کش��ورهای
بازگشت شد چون وقتی که تاثیر با اکثریت مسلمان نیزدیگر چنین

Fax: 514-303-6522

www.ak-law.ca
email: info@ak-law.ca

ادعای��ی ناپذیرفتن��ی است؛ مگر
این که ش��یطانی از ایاالت متحده
همه بدیهای عالم
درست کنیم و ٔ
را بدان نسبت دهیم.
ام��ا قدرتمن��دان و ثروتمن��دان
اسالمگرا که برای کس��ب قدرت
جامعه استبدادی
و ثروت باید در
ٔ
خ��ودی بمانن��د و نمیتوانند در
جامع��های آزاد و دموکراتی��ک
مث��ل آمریکا زندگی کنند (و تنها
فرزندان خ��ود را برای تحصیل به
آمریکا میفرستند یا سرمایههای
خود را بدانج��ا منتقل میکنند)
همیشه شکایت دارند و تخم تنفر
میکارند .البته حساب کسانی که
منتقد شرایط اجتماعی و اقتصادی
و سیاس��ت خارج��ی و داخل��ی
آمریکا هس��تند  -هرجا که باشند
 از اسالمگرای��ان جداست ،خواهمسلمان و خواه غیر مسلمان.
***
ترکیبی از شکستهای فردی در
زندگی و ش��رایط استیصال تا حد
خستگی از زندگی و خالص کردن
خود ،جهل نسبت به تاریخ جوامع
مسلمان و تاریخ اسالم و نیز جهل
بهدنیای پیرامون (مثل باور به اقدام
دولت آمریکا به حمالت تروریستی
۱۱سپتامبر) ،ارتقای ش��خصیتی
چنین افرادی توسط اسالمگرایان
صرفاً ب��ا رویکرد به دی��ن و بردن
این گونه افراد به برج عاج در عین
دادن امک��ان سرزنش و فرافکنی
علل مشکالت به دیگران ،و حضور
ش��بکهای از رهب��ران اسالمگ��را
ب��رای استفاده از این گونه افراد در
برنامههای کالن خود ،ش��رایط را
ب��رای انتقامگیری از جامعه تحت
عنوان جهاد فراهم میآورد.
___________

•
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شریعتمداری:خاتمیمفسدفیاالرضو
ستونپنجمدشمناست!
حس��ین ش��ریعتمداری ،نماینده
رهبر جمهوری اسالمیدر موسسه
کیهان ،محمد خاتمی را "مفس��د
فیاالرض" و "وطنفروش" خواند
که در صورت نامزدی در انتخابات
صالحیتش رد میشود .یک عضو
شورای نگهبان از این سخنان انتقاد
کرده است.
حسین ش��ریعتمداری  ۲۹آوریل
در سرمقاله روزنامه کیهان با وارد
کردن اتهامه��ای کمسابقهای به
رئی��س جمهور پیش��ین ،محمد
خاتمی ابراز اطمینان میکند که
در صورت نامزدی او برای انتخابات
ریاس��ت جمه��وری دوره یازدهم
صالحیتش توسط شورای نگهبان
رد خواهد شد.
معترضان و منتقدان"،وطن فروش
و خائن"

حسین ش��ریعتمداری با اشاره به
کس��انی "برای كاندیدات��وری در
انتخابات ریاست جمهوری پیش
روی خی��ز برداش��تهاند" آنه��ا را
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افرادی میخواند ک��ه "در جریان
فتن��ه  ۸۸نق��ش ست��ون پنجم
مثلث آمریك��ا ،اسرائیل و انگلیس
را برعه��ده داش��تهاند و مفس��د
فیاالرض گویاترین واژه برای نشان
دادن وطن فروشی و خیانت آنان
است".
«فتن��ه» عنوانی است که حامیان
حکومت به جنب��ش اعتراضی به
نتایج اعالم شده انتخابات سال ۸۸
میدهند.
ش��ریعتمداری خاتم��ی را
"وطنف��روش" خوان��ده و مدعی
است نام��زدی احتمال��ی او برای
انتخابات سازی است که "به وضوح
از آن سوی مرزها كوك شده".
محمد خاتمی هفتم اردیبهشتدر
پاسخ به کسانی که از او خواستهاند
در انتخابات ش��رکت کنند گفت:
«آی��ا به فردی که ب��ه عنوان یک
ش��هروند عادی ه��م محدودیت
زیادی برای صحبت کردن و اظهار
نظر و سفر کردن دارد و در معرض
ان��واع تهمتها اس��ت ،به سادگی

مانکناسترالیاییخبرنگارپرستیویشد!

اج��ازه میدهند اوضاع به دست او
سپرده شود؟»
«به جای نامزدی منتظر محاکمه و
مجازات باشند»

نماینده رهبر جمهوری اسالمیدر
موسسه کیهان ظاهرادر واکنش به
این سخنان خاتمیدر سرمقاله روز
دوشنبه خود نوشت:
«ترانه بازگشت به مسئولیتهای
كلیدی نظام را زمزمه میكنند ،كه
باید پرسیددر كجایدنیا و براساس
كدام نظام حقوق��ی در جهان ،به
ستون پنجم شناخته شده دشمن
اجازه نفس كش��یدن میدهند؟!
نامزد شدن برای پستهای كلیدی
كه جای خود دارد!»
رهب��ر جمه��وری اسالم��ی اول
فروردین ماه گفته بود که همهی
سلیقهه��ا و گرایشهای سیاسی
میتوانن��د در انتخاب��ات حض��ور
داشته باشند و نامزد معرفی کنند.
به نوش��تهی مدیر مسئول کیهان
خامنهای "بالفاصله پس از تاكید

29آوریل« -عصرای��ران» :برخی
رسانه ه��ای استرالیایی همزمان
با آغ��از به ک��ار " ادوین��ا گریس
است��وری" ،خبرنگ��ار اهل ش��هر
سیدنی (استرالیا) در شبکه پرس
تی وی (جمهوری اسالمی) شغل
سابق وی را مورد توجه قرار داده و
حجاب او به هنگام تهیه گزارشهای
شبکه خبری پر س تی وی را مغایر
با زندگی شخصی او دانستند.

برخی رسانه ه��ای استرالیایی از
جمله وب سای��ت " "wexnews
با انتش��ار گزارش��ی نوشت :خانم
استوری که هم اکن��ون آزادانه از
داخل استرالیا برای شبکه پرس تی
وی گزار ش تهیه می کند و برای
مثال در یکی از گزارش های خود
" جان هوارد" نخست وزیر سابق
و فرماندهان نظامی استرالیا را به
ارتک��اب جنایت جنگی متهم می

بر حضور همه سلیقهها ،بر ضرورت
تایید صالحیتها از سوی شورای
نگهبان" اشاره کرده است.
حس��ین ش��ریعتمداری در ادامه
سرمقاله خود مینویسد:
«بدیهی است ك��ه عوامل و سران
فتنه نه فقط كمترین صالحیتی
برای حض��ور در كم اهمیتترین
پس��تهای كلیدی نی��ز ندارند،
بلكه بایستی در انتظار محاكمه و
مجازات هم باشند».

شریعتمداری

انتقاد عضو شورای نگهبان از

ش��ریعتمداری میگوی��د ع�لاوه
بر س��ران اصالحطلبان ،ش��ورای
نگهبان صالحیت نزدیکان محمود
احمدین��ژاد را نیز ک��ه "جریان
انحراف��ی" خوانده میش��وند رد
خواهند کرد:
«اصح��اب فتنه و حلق��ه انحراف
كه ای��ن روزه��ا با یكدیگ��ر گره
خوردهاند كمترین تردیدی ندارند
ك��ه صالحیت آنها ب��رای نامزدی
در انتخابات پیش روی رد خواهد
شد».

کند؛ پیشتر به شغل مدلی اشتغال
داشته و عکس هایش در مجالت و
فضای مجازی موجود است.
 wexnewsدر گزارشی انتقادی با
انتشار عکس هایی از خانم ادوینا
گریس است��وری که با «ش��ئون
اسالمی» مغایر است ،نوش��ت که
قطعا همین خبرنگ��ار با این سرو
وضع نمی تواند به ایران برود!

•

محس��ن اسماعیل��ی در انتقاد از
موضعگیریهای مدیر مس��ئول
کیهان میگوی��د« :هیچ صحبتی
تاکنون در شورای نگهبان در مورد
هیچنامزدی به طور خاص مطرح
نشده و رسیدگی شورای نگهبان
به صالحیت کاندیداها پس از ثبت
نامها است و آن زمان به پروندهها
رسیدگی خواهد شد و دقیقا طبق
قانون بررسیها انجام میشود».
{>> ادامه در صفحه}33 :

TECHNIQUE

Garage Solution

AUTO PART
لوازم یدکی اتومبیل

گــاراژسـولوشن

SPARE OR/AND REPLACEMENT PARTS
FOR IMPORTED AND DOMESTIC CARS

ژان تالون
جنب کت د نیژ

خدمات:
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 میزانفرمانکامپیوتری
 تنظیمموتورباکامپیوتر
 کولـر
 مشکل یابی موتور
 تعویض موتور و گیربکس
 تعمیر و تعویض ترمزها
و بسیاری دیگر

نزدیک اتوبان 40
فقط 15متر فاصله

به زبان فارسی ،انگلیسی ،فرانسوی
با مدیریت ایرانی،
در خدمت جامعه ایرانی
ALIGNMENT
FUEL INJECTION
AIR CONDITIONING
TROUBLE SHOOTING
ENGINE
TRANSMISSION
BRAKES AND....

•
•
•
•
•
•
•

________________

Garage Solution
7925 14 Av St Michel
Montréal, QC H1Z 3M1

Tel.: 514-721-0700

به زبان فارسی ،انگلیسی ،فرانسوی
با مدیریت ایرانی،
در خدمت جامعه ایرانی

________________

Pieces Auto Technique
3736, rue Jean-Talon O,
)(CORNER: COTE DE NEIGE
Montréal, QC H3R 2G7

Tel.: 514-733-6335
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خواندنی...

دکتربهمن فصیح پور

ماستفروشیکهمیلیاردرشد
َحمدی اولوکای��ا ،موسس و مدیر
«چبانی» است که
عامل ش��رکت ُ
در طول ش��ش سال ک��ه از آغاز
فعالیت��ش میگذرد ،ح��دود ۲۰
درصد از بازار ش��ش و نیم میلیارد
دالری ماس��ت در آمریک��ا را در
کنترل خود گرفته است.
ن��ام آقای اولوکایا ک��ه کرد ترکیه
است ،در فهرس��ت میلیاردرهای
س��ال  ۲۰۱۳مجل��ه فوربس قرار
دارد.
به گزارش فایننشال تایمز موسسه
«چبان��ی» در مجم��وع حدود دو
ُ
هزار کارمند در استخدام خود دارد
و محصول خ��ود را در دو کارخانه
که بزرگترین مراکز تولید ماستدر
جهان هستند ،تولید میکند.
«چبانی» پ��ر فروشترین ماستی
ُ
است که در بازار آمریکا به فروش
میرسد.
حم��دی اولوکای��ای  ۴۱سال��ه
میگوید راز موفقیتش بازگش��ت
ب��ه موضوعات اساس��ی و اولیه در
شناخت بازار و پیروی از غریزه خود
بوده است.
وی سال  ۲۰۰۵به این اندیش��یده
است که اگرچه ماستهای آمریکا،
عمدتا ماست میوهای و ماستهای
شیرین و آغشته به شکر هستند،
ماست واقعی همان ماستی است
کهدر مناطقی مثل کوهستانهای
مناطق کردنشین تولید و مصرف
میش��ود و قاعدتا باید یک چنین
محصولی بسیار بهتر از ماستهای

شیرین به فروش برسد.
وی با دریافت یک وام یک میلیون
دالری از اداره کمک به تجارتهای
خ��رد در آمریکا توانس��ت اولین
کارخانه خود را خریداری کند.
پس از آن آقای اولوکایا مصطفی
دوئ��ان ،یک کارش��ناس با تجربه
ماستبندی را از ترکیه به آمریکا
آورد .آنه��ا به م��دت  ۱۸ماه انواع کارخان��ه جدیدی که ب��ا هزینه
ماسته��ای محص��ول آمریکا و  ۴۵۰میلیون دالر در ایالت آیداهو
ماستهای وارداتی را آزمایش کرده احداث شده است.
و باالخ��ره روش ویژه ماستبندی موسس��ه ُچبانی سال  ۲۰۱۱یک
کارخان��ه دیگر نی��ز در اتریش راه
خود را تثبیت کردند.
آنها میدانس��تند که بازار آمریکا اندازی کرد و به سرعت به سومین
به ماست ش��یرین ع��ادت کرده ،تولید کننده ماست در آن کش��ور
ول��ی از خالل صحب��ت با مصرف بدل شد .این مؤسسه در نظر دارد
کنندگان متوجه شدند که بسیاری کهدر سال جاری فعالیتهای خود
از آنها ماستهای طبیعی را که در در بریتانیا را نیز آغاز کند.
کشورهای اروپایی و خاورمیانه رایج حم��دی اولوکای��ا نمون��های از
مهاجرین��ی است که ب��ه آمریکا
است ترجیح میدهند.
آقای اولوکایا در عین حال به این مهاجرت کرده و سرنوشتی موفق و
نکته نی��ز توجه کرد ک��ه الگوی برجسته برای خود رقم زدهاند و به
مصرف مواد غذای��ی در آمریکا به قول معروف «آرزوی آمریکایی» در
سمت مواد طبیع��ی و کاستن از مور آنها محقق شده است.
ش��کر و مواد مصنوع��ی گرایش در ش��رایطی که باراک اوباما قصد
پی��دا ک��رده است .همی��ن نکات دارد قوانین و شرایط مهاجرت به
ساده راز موفقیت بنای امپراطوری آمریکا را به شکلی بنیادین اصالح
کن��د ،مدافعان این ط��رح افرادی
ماستبندیدر آمریکا بود.
ی در حال حاضر در آمریکا مانند آقای اولوکایا را نماد مهاجرین
حم��د 
صاح��ب دو کارخان�� ه است؛ یکی موفقی میدانند که با نوآوریهای
کارخان��های قدیم��ی در ایال��ت اقتصادی به رونق بازار کار و تولید
نیوجرس��ی که سابقا به ش��رکت در جامعه آمریکا کمک کردهاند.
___________
تولید کننده محص��والت غذایی
منبع:برگرفته از فایننشال تایمز
کرفت» تعلق داش��ت و دیگری
« َ

یکهفتهتحملزندگیبدونتلفنهمراه
یا تلویزیون در خانه ممنوع نبود.
ه��دف این پ��روژه در اصل یافتن
پاسخی ب��رای این پرسش بود که
آیا نوجوانان تا آن اندازه که گمان
میرود ،به تلفنهای همراهش��ان
معتادهستند ؟
این پ��روژه انعک��اس وسیعی در
آلمان پی��دا کرد .به ب��اور مانفرد
ویلهاگ��ه ،مدیر ای��ن دبیرستان،
عالقه رسانههای جمعی کشور به
این موضوع شاید بیش از همه به
برداشت نادرستی باز میگردد که
والدین در خصوص فرزندانش��ان
دارن��د؛ برداش��تی ک��ه میگوید
نوجوان��ان ب��دون تلف��ن هم��راه
نمیتواننددرست زندگی کنند.

آی��ا حاضری��د یک هفت��ه بدون
تلفنهمراه زندگی کنید؟
دانشآموزان دبیرستانی در آلمان
حاضر به انجام این فداکاری شدند.
به گفته آنان آنگونه که والدینشان
تصور میکنند ،آنها چندان هم به
گوشیهایشان"معتاد"نیستند.
"مح��ال اس��ت! م��ن تلف��نام را
نمیدهم!" ای��ن جمالت واکنش
اولیه ایزابل  ۱۶ساله به پروژه "یک
هفته زندگی ب��دون تلفن همراه"
بود که قرار بود در دبیرستانشان
به اجرا درآید.
دانشآموزان دو کالس دبیرستان
"مارتینو−کاترینوی��م" در ش��هر
برانش��وایگ آلم��ان تواف��ق کرده
بودن��د تا در چارچ��وب این پروژه 
آزمایش��ی در مدت ذکر ش��ده از گوشیهای همه کاره
تلفنه��ای همراهش��ان استفاده تمامی دانشآموزان کالس ایزابل
نکنند .البته استفاده از تلفن خط به ج��ز یک نف��ر ،همگ��ی برای
ثابت ،کامپیوترهای شخصی ،رادیو شرکت در این پروژه اعالم موافقت

شیراز

کردند .تحوی��ل دادن تلفن همراه
به معنای چشمپوشی از اینترنت،
تلفن ،ساع��ت زنگدار ،چت کردن
با دوستان ،سر زدن به شبکههای
اجتماع��ی ،ش��نیدن موسیقی و
تماش��ای ویدئو بود ،یعنی تمامی
عملکردهای��ی ک��ه گوش��یهای
هوش��مند امروزی به آنها مجهز
هستند.
مارک��وس ویرت��ز ،کارش��ناس
اعتیاد اینترنت��ی ،همهکاره بودن
گوش��یهای هم��راه ام��روزی را
یکی از معضالت عم��دهدر مورد
بررسی میزان اعتیاد کاربران به این
گوشیها میداند.
او میگوید« :ای��ن دقیقا محدوده
خاکس��تری اس��ت .در پژوه��ش
روی این معضل ،ما هنوز به جایی
نرسیدهایم که بتوانیم مرز آشکاری
را بی��ن اعتی��اد و استف��اده سالم
مشخصکنیم».

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

  متخصص طب سوزنی از کانادا
  عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک
  عضو سازمان نظام پزشکی ایران

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)
Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
iLife Health Care Center – WEST ISLAND
Alfa Care Health Center - LAVAL
Centre Medical Mira - BROSSARD

_____________________
Tel : (514) 267-3454

بهروز
آقاباباخانی

مشاور رمسی وام مسکن

 وام برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

Tel.: (514) 606-5626
behrooz@babakhani.ca

با این همه آق��ای ویرتز معتقد
اس��ت ک��ه دانشآم��وزان این
دبیرستان به خوبی توانس��تهاند
از پ��س این آزم��ون برآیند زیرا
انگیزههای استفاده از گوشیهای
هوشمنددر این گروه سنی بیش
از سایر گروههای سنی است.
ایزاب��ل تجربه ش��رکت در این
پروژه را "فوقالعاده" میداند .او
میگوید با این که بهش��دت ب ه
تلفن همراه خود وابس��ته بوده،
پ��س از تحویل آن ،به هیچوجه
دچ��ار عالیم اعتی��اد آنگونه که
بزرگترها گمان میکنند ،نشده
است .ایزابل میافزاید:
«تنها چن��د مورد ب��ود که خالء
نداشتن تلفن را احساس میکردم،
مث��ل وقتهایی که مثال باید یک
قرار را کنس��ل میک��ردم .در آن
موارد باید برای تلفن زدن به دفتر
مدیر میرفتم».
ایزاب��ل اضافه میکند که در طول
یک هفته آزمایشی ،انتظار کشیدن
برای اتوبوس در ایس��تگاه هم کار

ش��اقی بوده است« :به مردم نگاه
میکردم که چ��ه لباسهایی تن
کردهان��د .آدم باید یک جوری سر
خودش را گرم میکرد».



نسل رو به انقراض تلفنهای
همگانی

مارکوس ویرتز ،بر این باور است که
برای زدن برچسب "اعتیاد" نباید

کیفیت عالی ،بهای مناسب
در قلب NDG
>> ساعات کار:

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

•
•
•
•

جلسات «آشنایی با طب سنتی چینی و اصالح سبک زندگی» هر هفته رایگان برگزار می شود

نان سنگک

رستوران

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

PAIVAND: Vol. 19  no.1106  mai. 01, 2013

14

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

عجله به خرجداد و بایستی مسائل
را از هم تفکیک کرد:
«اول از هم��ه بحثها با اعتیاد به
کامپیوتر شروع شد ،بعد اعتیاد به
اینترنت مطرح شد و بعد هم اعتیاد
به گوشیهای هوشمند».
او ادامه میدهد« :حتی اگر کسی
به تلفنهوشمندش معتاد باشد
{>> ادامه در صفحه}25 :

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!
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برای او دربرداشت .او به هیچ وجه
نمیتوانست حدس بزند که وقتی
به خانه و کاشانه خود برسد ،چه
نوع استقبالی در انتظار او خواهد
بود .او نمیدانس��ت عکسالعمل
انسان ب�رای دریافت هدیۀ خدا یعنی
اعضای خانواده چگونه خواهد بود.
نج�ات و حیات جاودان�ی ،باید قدمی آیا او باز جایگاهی در خانه خواهد داشت؟
بردارد.
در اصطلاح عل�وم الهی ،ای�ن قدم را این گونه سؤاالت میتوانس��ت جوان را در
"بازگشت" مینامند ،بازگشت بهسوی تصمیم خود مردد و متزلزل سازد .اما انگار
عمل بازگشتن در کاربرد
نیروی دیگری در وجود او در کار بود که او
خداِ .
روزمره کلمه ،یعنی ترک نقطهای برای را ب��ه جلو میراند .او با نوعی امید و اعتماد
رس�یدن به نقطهای دیگ�ر .در زمینۀ بهسوی خانه در حرکت بود ،اعتماد به پدر!
رابط�ۀ انسان با خدا ،بازگش�ت یعنی اودردل خود تصمیم گرفته بود که زندگی و
ترک گناه (توبه) و حرکت بهسوی خدا آینده خود را بهطور کامل بهدستهای پرمهر
و تسلیم زندگی به او .این حرکت و این پدر خود بسپارد و نظر و حکم و تصمیم او
تسلیم را "ایمان" مینامند.
را دربارۀ خود بیچون و چرا بپذیرد.

او با حالت تسلیم بهسوی پدر میرفت .او به
پدر خود اعتماد داشت و میدانست تصمیم
ن:
ایما 
او دربارۀ وی ،عادالنه و مهرآمیز خواهد بود.
تسلیم و تکیه کامل به خدا
پیشتر برای توضیح مبحث توبه ،به حکایت او به پدر خود توکل کرد .بهعبارت دیگر ،او
ِ
پس�ر گمش�ده از فص��ل  ۱۵انجیل لوقا به پدر خود "ایمان" داشت.
اش��اره کردیم .دیدیم که چگونه این جوان این است معنی و مفهوم واقعی ایمان.
در اثر فشار مشکالت ،بهخود آمد و از وضع این ِ
تسلیم محض را
حالت اعتماد و توکل و
ِ
نابسامان خود پشیمان شد و تصمیم گرفت ایمان مینامیم .با چنین ایمان و تسلیمی
سرزمین گناه را ترک کند و به هر قیمتی بود که جوان راهی خانه شد .و خوشابحال او
زیرا اعتماد و امیدش بیپاداش نماند.
که شده ،به خانه پدری بازگردد.
او تصمی��م خود را به مرحله عمل درآورد و 
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به خدا توکل کن��د و زندگی خود را
تس��لیم او نماید ،باید آگاهیهایی در
باره او داشته باشد .پسر گمشده پدر
خود را میش��ناخت ،خانواده خود را
میش��ناخت ،از خصوصیات اخالقی
آنها اطالع داش��ت ،خواس��ت و اراده
پ��در خود را میدانس��ت ،راه خانه را
نیز میش��ناخت .او با دانش و آگاهی
بهسوی پدر خود بازگشت.
ایم��ان جنبۀ عقل��ی و اعتقادی نیز
دارد .کسی که زندگی خود را تسلیم
خ��دا میکند و متعهد ب��ه پیروی او
میگردد ،باید بداند خود را تسلیم چه
کسی مینماید ودر این مورد شناخت
و آگاهی کافی داشته باشد .البته خدا
هیچک��س را بر مبنای ش��ناخت و
آگاهیاش نج��ات نمیدهد و میزان
اطالع��ات او را مالکی ب��رای اعطای
برکات خود نمیس��ازد ،زیرا ممکن
است فردی از نظر عقلی ضعیفتر از
حد متوسط باشد و یا شاید شخصی
در اثر بیسوادی و جهل کلی جامعۀ
خود ،قادر به درک کلیه رموز فلسفی
علوم الهی نباشد .اما حتی چنین شخصی
نیز باید حداقل آگاهی را در مورد خدا و ارادۀ
او داشته باشد.
کسی کهدارای شعور و قدرتدرک متعارف
میباش��د ،باید با عق��ل و درک خود نیز به
خدا ایمان بیاورد .چنین شخصی باید اعتقاد
راسخ داشته باش��د که کتابمقدس ،کالم
مق��دس خداست و اینکه خدا پس��ر خود
عیسای مسیح را برای نجات بشر به جهان
فرست��اده است .او باید بپذیرد که عیس��ی
مسیح در راه گناهان انسان کفاره شده و بر
صلیب جانسپرده است و روز سوم زنده شده
و زنده به آسمان رفته ،و روزی برای داوری
جهان بازخواهد گشت .او باید ایمان داشته
باشد که وقتی بهسوی خدا بازمیگردد ،خدا
طب��ق وعدهاش حتماً او را خواهد پذیرفت.
ایمان ،به این ترتیب ،هم جنبۀ عقلی دارد و
هم جنبۀ احساسی و ارادی.


پ��دری بهراه افتاد .از نقطه نظر روحانی ،آن اگر توبه به معنی تنف��ر و ندامت از گناه و
جوان توبه کرد .او گام اول را در راه بازگشت تصمی��م به ت��رک آن باش��د ،ایمان یعنی
حرکت بهسوی خدا با قلبی پر از اعتماد و
بهسوی پدر برداشت.
اما رفتن به خانۀ پدر ریس��ک و مخاطرهای توکل و تسلیم .کسی که میخواهد نجات
بیابد و بهسوی خدا بازگردد،
باید با ایم��ان و اعتماد ،تمام
جوانب زندگی خود را به خدا
تسلیم کند و تعهد نماید که
اراده و خواس��ت او را در ه��ر
زمینه اجرا نماید .ایمان از دل
انسان میجوشد و بعد ارادۀ او
را نیز فرا میگیرد ،یعنی باعث
میش��ود که انسان با میل و
ارادۀ کامل مطیع خدا گردد .ایمان ،تنها راه مقبول شدن در

نظر خدا
وقتی انسان با ایمانی اینچنین بهسوی خدا
ایمان و عقل انسان
اما وقتی میگوییم که ایمان میآی��د ،خدا او را به آغوش خود میپذیرد.
یک حالت قلب��ی است ،این اینگونه بازگشت انسان برای خدا کافی است.
به آن معنی نیست که ایمان خدا قب ً
ال وسیلۀ نجات را فراهم کرده است.
کاری به عقل و ذهن انس��ان عیسی مس��یح قب ً
ال بها و جریمۀ گناه او را
ندارد .ایمان ،منطق انسان را بر صلیب پرداخت��ه است .جریمه پرداخته
نیز فرا میگیرد .انسان برای شده است و فقط الزم است که مجرم ،این
آنک��ه بتواند با تم��ام وجود واقعیت و این رحم��ت الهی را بپذیرد و به



کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال
ش جالل عادل
شی

ک

آن ایمان بیاورد .خدا فقط همین را از انسان
میخواهد .خدا از انسان تسلیم میخواهد،
تسلیم محض عقل و دل و اراده به او .بقیه
کار را خدای پدر توسط پس��رش عیس��ی
مس��یح انجام داده است .او کس��ی را که با
ایمان بهسوی او میآید ،با خون مس��یح از
گناه میشوید ،لباس پاک عدالت و بیگناهی
به او میپوشاند و انگشتری فرزندخواندگی
به انگش��ت او میکند ،همانطور که آن پدر
مهربان فقط بر اساس بازگشت پسرش ،او
را پذیرفت ،بهترین لباس را به او پوشانید،
انگشتری به انگشتش کرد و ضیافت بزرگی
بهخاطر او ترتیب داد.


ایمان ،حالتی دائمی

ایماندر این معنا ،چیزی متعلق به گذشته،
متعلق به زمانی که بهسوی خدا بازگش��ت
کردیم ،نیست .یک ایماندار باید همیشه در
چنین حالت تس��لیم به خدا بهسر ببرد .به
همین جهت است که نویس��ندۀ رساله به
عبرانیانمیفرماید:
«اما خش��نود ساختن خدا ب��دون ایمان و
توکل به او مح��ال است .هر که میخواهد
بهسوی خدا بیاید ،باید ایمان داش��ته باشد
که خدا هس��ت و به آنان��ی که با دلی پاک
در جستجوی او هستند ،پاداش میدهد»
(عبرانیان :۱۱.)۶
باشد که همیشه در این حالت
تسلیم بهسر ببریم .آمین

هر شنبه

  اگر احتیاج به دعا دارید،


FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت 4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal

بت است

داوند مح

خ
و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان

15

Mary Anne

16
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www.paivand.ca

در شهــر
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

4976 Notre Dame W.
514-827-6364
www.dehkhodaschool.com
------------------------

مدرسه فردوسی
7085 Cote-des-Neiges

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

کانون مهندسان و آرشیتکت های ایرانی مونتریال

M EK IC

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

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

(514) 299-1787

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

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

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگی
وقدمتی بهدرازای تاریخ بسیار رنگارنگ و
غنی می باشد،در حفظ این هنر یگانه که
متاسفانهدر سرزمین خود مورد بی مهری
فراواناستبکوشیم.
خردساالن 11 :صبح
بزرگساالن  12بعدازظهر

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

تلفن)514( 626-5520 :

www.addhi.org

خورشید خانوم

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

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

AIEAQ.mtl@gmail.com
---------------

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

5347 Cote-des-Niege

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

Tel: 514-341-5194

--------اجنمنزنانایرانیمونترال
8043 St-Hubert
514-619-4648

بنیاد سخن آزاد

(514) 944-8111
------------------------

IBNG

همبستگیبازرگانی

Info: 514-249-4684
www.ibng.ca
------------------------

اجنمن ادبی مونتریال

را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

www.iranica.com
--------------------------

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA
(514) 274-8117

----------

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا

514-488-3000
6528 St- Jacques W.
-----------------------

مرکزفرهنگیزاگرس
514-690-6343
-------------------

سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

دانشنامهایرانیکا
Hope and Faith
ایمان و امید

Mention Persian Conference for reservations
____________
Under the auspices of the
National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of
Canada

Some of the confirmed Speakers are:

Mr. Hooper Dunbar (Former member of the Univer)sal House of Justice
Dr. Erfan Sabeti
Dr. Payam Akhavan

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

Fostering Communities to
Elevate Society
-------------------Toronto Persian Conference
– Friday, May17
Monday May 20, 2013
Sheraton Parkway North
)(Toronto
For More Information and
to Register Online
www.persianconference.
com
To Register by phone call
647-299-4312
__________
Translation from Persian to
English will be provided
Hotel Reservation 1-800668-0101

Maison De Kebab

La

>>سوپراسپشیال
جدید ما :

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

باخرید 15دالر به
باال ،یک کارت تلفن
راه دور رایگان
دریافت کنید >>>

514

933-0-933

دوستان و اعضای کانون در روز شنبه  4مه  2013از ساعت 14
در کافه PREMIERE MOISSON
گرد ھم می آيند تا در جمعی دوستانه به گفتگو بپردازند.
از شما دوستان و اعضای عالقمند دعوت می شود تا در اين جمع حضور
يابيد.
MARCHÉ ATWATER
138, Atwater Montréal H4C 2H6 Métro: Lionel-Groul
____________________

www.aieaq.com

info@aieaq.com

جلنه احتفال فارسی زبانان مونترال
ی می دارد.
ی شما عزیزان را به احتفال آینده خود گرام 
مقدم همگ 

تاریخ  :شنبه  ۱۱می ۲۰۱۳
زمان  :ساعت هفت و نیم بعد از ظهر

مکان :مرکز بهائی مونترال واقع در  ۱۷۷پاین شرقی

موضوع  :اجرای عملیات شگفت انگیز هیپنوتیزم منایشی
ی سلیمی متخصص هیپنوتراپی با چهل سال جتربه
توسط استاد عل 

(514) 651-7955

Dr. Ramin Jahanbegloo
Dr. Farhad Sabetan
Mr. Enayat Rawhani
Mr. Behrouz Jabbari
Mrs. Bahereh Motlagh
Mr. Dan Scott
Mr. Soheil Parsa
Dr. Hussien Ahdieh
and more...
____________
Some of the confirmed
artistic performances:
Saturday night Gala with
famous Bijan Mortazavi
Vesal Ensamble
"The Iranian National
Choir" founded and conducted by Kamal Taravati
Sama Dance Group
Mahsa Golmakani
Pegah Yazdani
Sheragim Naderi
Babak Doostdar
Bahram Dehghany
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820, av Atwater,

Montréal, QC H4C 2H1

شرکت همگان در این جلسات ماهانه آزاد می باشد.
با دعوت و همراهی دوستان خود به جلسه ما رونق بخشید

عیدگل یا عید رضوان
برای بهائیان سرتاسر دنیا این روزها
روزهای عید گل یا عید رضوان است
که آن را گرامی می شمارند و جشن
م��ی گیرن��د .عید گ��ل در حقیقت
دوازده روز طول می کشد که از اول
اردیبهشت آغاز می شود.
ای��ن عید ب��ه این خاط��ر است که
 ١٦٤سال قبل یعنی در سال١٨٦٣
میالدی (١٢٤٢شمس��ی) در حالی
ک��ه دو دولت ایران و عثمانی دستور
تبعید بهاءالله را از بغداد به استانبول
صادر نمودند .بهاءالله و یارانش پیش
از حرکت به سمت استانبول به مدت
دوازده روز در خارج از بغداد در باغی
به نام نجیبیه (رضوان) جمع گشتند.
در اولین روز از این دوازده روز بهاءالله
به گونه ای علنی سرآغاز آیین بهائی و
پیام روحانی نوین خود را به همراهان
خویش اعالن نمود.
اگرچه ممکن است در ابتدا این عید
تنها عیدی مذهبی تلقی گش��ته و
فقط مرب��وط به هموطن��ان بهائی
پنداشته شود ،اما واقعیت این است
که این عید ،عید همه ایرانیان
اس�ت چرا که عی�د گل ،عید
آزادی و براب�ری هم�ه مردم
ایران اس�ت .درست است که در
اولین روز عید گل بهاءالله مقام خود
را بعنوان پیامبری ایرانی علنی نمود،
ام��ا در آن روز بهاءالله آیین خود را
به عنوان دعوتی که از سه اصل کلی
تشکیل می شود معرفی نمود.
در تحلی��ل نهائی عید گل عبارت از
تجلیل این سه اصل می باشد.
در یکی از نوش��ته های خود بهاءالله
از این رخ��داد و سه اصل نوینی که
در ان روز توس��ط وی مطرح گردید
سخن می گوید.
به گفته بهاءالله" :
 در یوم اول...در بس��تانی که به
رضوان نامیده شد ...به سه آیه مبارکه
نطق فرم��ود ".این سه اصل سر آغاز
فرهنگی نوین اس��ت که طلیعه دار
بی��داری فرهنگی ای��ران است چرا
که بی��ش از  ٤٠سال قبل از انقالب
مشروطه ندای تقدس انسان و برابری
حق��وق همگ��ان و آزادی عقیده و

مذه��ب و خ��ردورزی و زمانمندی
را ب��ه مردم ایران گوش��زد می کند.
این سه بی��ان در واقع نفی استبداد
مذهبی و سیاسی در آن واحد است.
اولین گفته بهاءالل��ه در این روز آن
بود که "سی��ف در این ظهور مرتفع
است ".این بیان نه تنها دعوتی کلی
ب��ه فرهنگ صل��ح و وداد و دوستی
است بلکه بع�لاوه و مخصوصا نفی
فرهنگ خش��ونت مذهبی است .از
نظر بهاءالله آزادی وجدان و عقیده و
مذهب اولین شرط حرکت به سوی
خردورزی و پیشرفت و تکامل ایران
است .بر طب��ق این اصل همه مردم
ایران صرف نظر از باور دینیش��ان ،
شهروند ایرانند و در حقوق اجتماعی
و سیاسی باید برابر باشند .آنچه که
حقوق شهروندی مردم ایران را تعیین
می نماید نه مسلمان بودن یا شیعه
بودنشان  ،بلکه انسانیت ایرانیان است
و بس .اینجاست که بهاءالله در واقع
اولین کسی است که مفهوم راستین
ملت ایران رامطرح می نماید در عین
حال که از تقدس اصل حقوق بش��ر
در ارتباط با همه انس��انها نیز سخن
می گوید.
 دومین گفته بهاءالله در آن روز
تاکیدی بر اص��ل زمانمندی است و
اینکه هیچ آیینی آخرین آیین نیست
و آیین بهاءالله نیز پس از هزار سال
توسط پیامبری نوین تجدید خواهد
شد.
این اصل نفی کامل سنت پرستی و
انحطاط انسان به حد یک حیوان یا
شیئ بی جان است که ایستا و راکد
بوده و همواره توسط سنت های کهن
و غیر قابل تغییر تعیین می شود.
اگر چه اصل زمانمندی و هش��یاری
تاریخی توسط برخی فالسفه غربی
مانند هگل و مارکس و دیلتای مورد
تاکید قرار گرف��ت اما بهاءالله در آن
روز اص��ل پویائی و تحول را به پهنه
کالم الهی نیز گسترش داد و از این
نظر رادیکال ترین شکل آن اصل را
مطرح نمود.
 سومین گفته بهاءالله در آن روز
آن بود ک��ه خداوند "در آن حین بر
کل اشیاء به ّ
کل اسماء تجلی فرمود".

بیان سوم بزرگترین اصل فلس��فی
جهان بینی بهائی اس��ت .این اصل
بعدادر کتاب اقدس نیز تکرار و تاکید
می شود.
در آن کت��اب بهاءالله بیان می کند
که چون خداوند بر همه اشیاء و همه
انس��انها به همه صفات خود تجلی
فرم��ود در نتیجه با آغاز عید رضوان
همه کس ذاتا مقدس و دارای حقوق
برابر و پاک تلقی می گردد.
به ای��ن جهت است ک��ه بهاءالله به
استناد همین اصل نه تنها از برابری
حقوق همه انسانها سخن می گوید
بلکه بعالوه تاکید می نماید که دیگر
هیچ انس��انی و هیچ ق��وم و مذهبی
نمی تواند نجس تلقی بشود .بر عکس
با این تجلی همگان در دریای پاکی
غوطه ور شدند.
به این دلی��ل است ک��ه بهاءالله نه
تنها اصل شبه نژادپرستانه نجاست
و اجتناب از "دیگران" را نس��خ می
نماید ،بلک��ه از حک��م برابری همه
ایرانیان فراتر رفته بلکه همگان را به
فرهن��گ معاش��رت و وداد و الفت با
همه اقوام و مذاهب دعوت می نماید.
همین اصل است که در آیین بهاءالله
خود را به ش��کل تحریم برده داری،
براب��ری حقوق زنان و مردان ،عدالت
اقتصادی و نفی هم��ه نوع فرهنگ
خشومنت و نفرت و تیعیض نمایان
می نماید.
بدین سبب است که صرف نظر از باور
مذهب��ی ،عید گل در واقع عید تولد
فرهنگ برابری و آزادی و حقوق بشر
در ایران نوین است.
چهل و چند سال بعد از این رخداد
بود ک��ه طرفداران مش��روطه جلوه
ای از ای��ن فرهن��گ را بعنوان اصل
مش��روطیت مورد دفاع ق��رار دادند.
ای��ن هم��ان فرهنگی اس��ت که با
اع�لان اص��ل آزادی مذهب توسط
کورش کبیر آغاز می گردد و در عید
گ��ل به گونه ای گس��ترده و فراگیر
توسط پیامبر ایرانی به ایران و جهان
اعالن می گ��ردد .به امید آنکه ایران
عزیزمان شاهد نهادینه شدن آزادی
و براب��ری و وداد در هم��ه الیه های
زندگی فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی و
سیاسی ایران بشود.
_______________
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اینجاواکنون

(ASHA BASsED PROCESS
COMMUNICATION
)METHOD

>> رومنائی کتاب فارسی

کالس فشرده در  4ساعت .شامل:
 راهکارهایی برای شناخت شخصیت های
گوناگون و پرسش درونی ونیازهای روانی آنان.
 پیش بینی رفتار هر گونه شخصیت در شرایط
گوناگون (خانواده ،شرکت ،بازاریابی)
 بکارگیری مجاری ارتباطی مناسب برای هر
گونه شخصیت.
مبلغ نامنویسی $100 :
( %50تخفیف ویژه برای اعضای کتابخانه،
دانشجویان ،مهاجرین تازه وارد تا یکسال)
زمان :شنبه  11می 2013
ساعت  4تا  9بعداز ظهر

مکان  :کتابخانه نیما:
 5206بولوار دکاری
تلفن اطالعات:
(438) 870-7053

17

گفتاری درباره افق های تازه
در آموزش زبان فارسی

سخنران:

 رض�ا فرخف�ال
 یکشنبه  26ماه می 2013

ساعت  6/30تا  8/30بعدازظهر

 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W.
Room: H 420
Metro: Guy
تلفناطالعات:

514-651-7955

گروه تئاتر صورتک
در جستجوی بازیگر
----------فرصتیاستثناییبرایبازی
در یک منایش حرفه ای
گروه تئاتر صورتک برای اجرای یک نمایش
حرفه ای به کارگرادانی علی شریفیان در مونترال،
تورنتو و دیگر شهرهای کانادا
در جستجوی دو بازیگر مرد حدودا  30تا 35
ساله است که سابقه کار تئاتر داشته یا به بازیگری
عالقمندباشند.
اگرداوطلب هستید ،عکس(های) به روز خود و
شماره تلفن تان را به ای میل گروه ارسال کنید
514-733-4229
Sooratak@yahoo.ca

بنیاد سخن آزاد برگزار می کند "

"شیدا قرچه داغی
کنسرت موسیقی کالسیک

دیالوگ
-----

>> چهارمین سری

--------- ٢٥ماه می
La Maison de Musique
Chapelle historique
du Bon-Pasteur
info: 514678-4030

توران خامن در نیویورک!

سازمان رژه (جش��نواره) ایرانیان
نیوی��ورک در س��ال  ۲۰۰۴ب��ه
عنوان یک سازمان غیرانتفاعی در
نیویورک تاسیس ش��د .گروهی از
ایرانیان وطن پرست بنیان گذاران
این سازمان هستند .آرمان سازمان
رژه ایرانیان نیویورک بزرگداش��ت
فرهنگ غنی و تاریخ پرافتخار ایران
است .اساسی ترین کار این سازمان

برگزاری رژه نوروزی در نیویورک
است.
همچنین این سازمان سایر جشن هم��ه سال��ه در این مراس��م رژه
های ملی ایران از جمله مهرگان ،نیوی��ورک در می��ان استقبال بی
یلدا و چهارش��نبه سوری را هم با سابقه ایرانیان ،شرکتداشت.
شکوه هرچه تمام تر جشن میگیرد .عکس ،او را درکنار جیمی دلشاد،
در هفته ای که گذش��ت ،روز  14ش��هردار ایرانی تب��ار بورلی هلیز
آوریل ،خان��م توران ن��ژاد ،بانوی (کالیفرنی) و پلیس های نیویورکی
پرچ��م(!) از مونتریال ،طبق سنت نشان می دهد.
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آموزش سنتور

آکـادمی زبان مک MAC

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

در کلیه سطوح

آموزش زبان های فرانسه و انگلیسی
کالس های فشرده روزانه ،شبانه و آخر هفته
آموزش گرامر و مکالمه با اساتید مجرب
دوره های آمادگی  TEFAQو IELTS
اخذ ویزای دانشجویی و گواهی کار )(work permit
برگزاری دوره >> starting a businessهمراه با بورس و وام
دوره های آموزشی مخصوص کودکان
> با پایین ترین قیمت ها
________________
> درمرکزشهرمونترال روبروی دانشگاه کنکوردیا
از مهد کودک تا دبیرستان
1500 de Maisonneuve W. Suite 401
آموزش انگلیسی ،فرانسه،
و ریاضی به دانش آموزان
امتحانات
دوره های آمادگی
info@collegemac.ca
Metro GUY concordia
ورودی مدارس نمونه
www.collegemac.ca

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178

Tel.: 514-994-9590

Open from Mon. to Sun.

رستورانشومینهپارسی
#178

طبخ در حضور مشتری

ه خورشت
وز
همه ر زی وقیمه
قورمه سب
ش:
با

ساالد یا آ

6

Plaza Cote des Neiges
 ۳طبقه پارکینگ سرپوشیده و رایگان
با اسپشیالها ی متنوع و قیمت مناسب

.99

برای اسپیشال روز با ما متاس بگیرید

 انواع چلو کباب با ساالد یا آش ۷.۹۹ .....................
 زرشک پلو با مرغ با ساالد یا آش6.۹۹ .................

Takeout available

BISTRO

#103

 همبرگر تریو5.50 ..................................
chicken nuggets
فراید چیکن،ساندویچ سوسیس ،هاتداگ،انواع پوتین
با قیمت های مناسب



انواع مختلف پیتزا
>> از  5دالر

پیتزا سایز فامیلی  18اینچ >> فقط  15دالر

هر سه رستوران :با مدیریت ایرانی

#105

ساعات کار:
دوشنبه تا چهارشنبه 10/30 :صبح تا  6بعدازظهر
پنجشنبه و جمعه  10/30 :صبح تا  8شب
شنبه و یک شنبه 10/30 :صبح تا  5بعدازظهر

www.chemineeperse.com
________________
Plaza Cote des Neiges
CDN
bus 165

)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790
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یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به
 تهران  مشهد شیراز

سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

 9صافکاری و نقاشی اتومبیل
 9تعمیر ات شاسی
 9تعمیراتکاملمکانیکی
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...

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

با  17سال سابقه کار
در خدمت هموطنان گرامی
----------با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی،
 شینیون و سشوار
 میکاپ آرتیست (با مدرک از ایران و مکزیک)
 فیشال  اپیالسیون
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو

مواد غذایی افغانی و ایرانی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

انواع گوشت حالل
و تازه و مرغوب اسپشیال
گوسفند ،گوساله ،مرغ و..

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

facebook.com/paivand.montreal

		

خاصه
نان
نی:
افغا و تازه:
زه
خوشم
پخت

به ما بپیوندید!

مخصوص خامن ها و آقایان

Tel.: (514) 637-5321

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
انواع برجن بامساتی

unitedtours@bellnet.ca

هر4

شنبه:

سوپر
ا
س
پ
کوتاه کرد شال:
 +سش ن مو
وار

خامنها
رای
ب آقایان
و

>> مکان ویژه برای خامن های باحجاب

Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

متخصص آرایش عروس
www.eveandm.com

Tel.: (514) 481-6765

خدمات آرایشـی LASER SPA

INSTITUT LEA

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 veins
و از بین بردن جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne
 ماسوتراپی  اپیالسیون با وکس  بند و ابرو  سفت
کرد سینه از طریق لیزر   Breast liftingفیشال Skin Care
  Treatmentمانیکور ،پدیکور ،کاشت ناخن  سوزاندن
چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری بسیار موثر،
مطمئن

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

massagetherap
member: M~RMy
Q
receipt avaliable

4230 boul St-Jean, suite 225
D.D.O H9H 3X4 QC

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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کلینیکدندانپزشکیآریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسـا زمانی

Dr. Shahrooz Rezania D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Shayan Araghi D.M.D.

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

_____________________________
1834 Ste Catherine W. Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1

قبول کلیه
بیمه های مدیکال
و بیمه های
دانشجوئی

(Metro: Guy)

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

NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444

دکتر ریموند رضایی
 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

:خدمات ما شامل

________________
VAHID KHALAJI

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville
Dr. Raymond Rezaie

محضردارومشاورحقوقی
 وام،خرید و فروش: امالک
 خرید و فروش شرکت ها
 اجاره امالک تجاری
 ثبت شرکت ها
 تهیه وصیت نامه
 تهیه دعوت نامه برای ویزا
 تهیه وکالت نامه ها
 تاییدامضا
و بسیاری دیگر

کلینیک مدیکال آلفامدیک










 پزشک خانواده

بدون وقت قبلی
Family Physician
(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از
 ماه6 بدو تولد تا

ENDOCRINOLGUE:
Dr. Jack Elstein
 UROLOGUE:
Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE:
Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade

روز7
هفته

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان متخصص

گوش و حلق، روانپزشک،جراح ارتوپدی
متخصص، جراح عمومی، قلب،و بینی
،انکولوژیست،جهازهاضمه،زنان
،جراح کلیه و مجاری ادرار
...بیماری های عفونی و
 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow
 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. A.-F. Doss

:پزشکان خانواده

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
Dr. DAVID PATTERSON
Dr. ZIAD SUBAI
Dr. FARIDA TURQUI
__________________
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITRITIONISTE:
Ayla Coussa
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514)733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   بیش از  15سال سابقه

در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای

تهران ،مشهد ،شیراز
(به قیمت رقابت ناپذیر)
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

و بسیاری دیگر

Mary Sadoughi
- 15 years experience
- Special Travel Services for Iranian
Travel services:
- Flight with all major Airlines
to any where including Tehran,
Mashhad, Shiraz
)(wholesale price
- Vacation packages:
Europe, Caribbean, etc.
- Travel Insurance,
- Special Cruises, Hotel, Car
- Special tour to major city in Iran
___________________
1118 Ste-Catherine W., Suite 504
Montreal, Qc
)(Metro: Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

Cell: 514 834 2166

Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com

اجن
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م
ت
ن
و
ع
و
ت
ا
زه رسید
سیخ

بهپیشوازتابستان:

جه ،جوجه کباب بی
فیله ،چن
ستخوان ،کوبیده مرغ
استخوان و باا
استیک  angesو...
و گوشت ،انواع

ک
باب ،منق
ل
،
ز
غ
ا
ل
،
انواع
کباب ها
در س
ن لوران

ل مسافرتی تاشو رسید

>> منق

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

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

کله ،پاچه

ی گوسفند

سیراب
و جوداست
مو

ویزا و
مسترکارت
پذیرفته
می شود

ذبح اسالمی :حـــــالل

محصوالتگلستان
برجن ،حبوبات،
ادویه جات و ...
از ایران رسید

مدیترانه،
فید
ماهیس هیسفید
چونما
هم مال ایران
ش
رسید

پاچه و زبان
گوساله
موجوداست

کلوچه :

1/99

نلورانرسید

یمخصوصس
شیوشورخانگ
تر
ما به ف

کر سالمتی شما هستیم؛
شماچطور؟!
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کاجل کانادا:

زیــر نظر وزارت علوم عالی

)Database Administration (AEC

یک دوره یکساله علوم کامپیوتری شامل ده هفته دوره کارآموزی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شما می توانید از کمک های دولتی برای این دوره استفاده کنید
 در پایان تحصیل ،به دانشجویان خارجی یک سال ویزای کار داده می شود
هرچه زودتر برای سی ای کیو و ویزای دانشجویی اقدام کنید

________________
CANADA COLLEGE

1118 Sainte-Catherine W. #403
Montreal, Qc. H3B 1H5, Canada
info@CollegeCanada.com

www.CollegeCanada.com
Metro PEEL
Open from Mon. to Sat.

T: 514-868-6262
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مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
تهیه وام مسکن برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
هدیه  1000دالری

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

نادرخاکسار

Real Estate Broker
Ramier Realty

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

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com

Cell.: 514-969-2492
اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

انواع میوه جات و سبزیجات با کیفیت عالی در سوپراخوان به بهای رقابت ناپذیر

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع کباب ها و خورش های ایرانی با کیفیت عالی و قیمت نازل

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...
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جناب آقای ناصر رفیعی

با اشک و سوز

و خانواده محترم

تقدیم با اشک
محمدرضاعلیدوستی
غربتسرایمونترال

درگذشت بزرگ خاندان رفیعی در مونترال را
کلیه بستگان تسلیت عرض میکنیم
به شما و ٔ
و برای شما آرزوی صحت ،سالمت
و طول عمر داریم.
________________________

درد دلی با داغدیده همرهانی که ماندند و سبکبارانی که رسیدند

در همدلی با زلزله زدگان بوشهر و سراوان

غم سینه با چه سنجی
به دلت غروب ساحل

باقر صدر و خانواده

که خلیج حزن و رنجی
به گِلت شکسته لَنجی

دل پرامید دیدار و کمی ش�کسته دارم
به خیال نقش رویت قلمی شکسته دارم
من غرق بهت و حیرت
تو رسیده ای به ساحل ِ
به گل غم و جدایی بلمی شکسته دارم

تلفن همراه ممنوع!...
ت��ا جای��ی ک��ه مث�لا از زندگی
واقع��یاش غفل��ت کن��د ،درجه
ضربهپذیری تا آن حد باال نیست،
زیرا این دسته از انسانها به خاطر
استفاده از ش��بکههای اجتماعی
احس��اس طرد شدگی نمیکنند،
بلکه کامال برعکس این قضیه هم
ممکن است .اینکه اگر کسی تلفن
هوش��مند ندارد ،این خطر وجود
دارد که احس��اس ع��دم تعلق به
جمع کند».
مانفرد ویلهاگ��ه ،مدیر دبیرستان

>> ادامه از صفحه14 :

"مارتینو−کاترینویم" میگوید که
دانشآموزان شرکت کننده در این
پ��روژه در طول یک هفتهای که از
تلفنهایش��ان دور بودند ،مشکلی
را احس��اس نکردند .بعضی از این
دانشآم��وزان نظی��ر ایزابل حتی
نوعی احساس آزادی هم داشتند
و آنطوری ک��ه میگویند ،موقع
درس خواندندائما همانند گذشته
کس��ی با ارسال اس ام اس یا پیام
اینترنتیمزاحمشاننمیشد.
ب��ا این هم��ه ایزابل قص��د ندارد

ایران در بحرانی هولناک!...
ملت و امت ،گروهه��ای چماقدار
ق��داره بند نیز هر چند گاه برای
و ّ
سرکوب��ی م��ردم و غ��ارت اموال
مخالفان و آزادیخواهان به دستور
حکومت روانه میدان میش��وند و
به این ترتی��ب اسالم را که همان
خفقان دین��ی است در آن مکانها
بیشتر پیاده میکنند.
ب��ه ی��اد داری��م ،نتای��ج گزینش
ریاست جمه��وری در سال ۱۳۸۸
خورشیدی و واکنش مردم ناراضی
از ای��ن بندبازی انتخاباتی را که به
کشتار چندینده نفر از هممیهنان
انجامید و به جای پاسخ مناسب به
معترض��ان و آزادیخواهان صاحب
حق و رأی ،مردم را به عنوان فتنه
گر و برانداز یا کشتند و یا به زندان
انداختند.
حدود دو ماه دیگر بازهم نمایشی
از انتخابات را برای گزینش ریاست
جمهوری هم��راه ب��ا نمایندگان
شوراهای اسالمی ش��هر و روستا
برپ��ا میکنن��د تا رئی��س قوهی
اجرائی را به همان ش��یوه و سیاق
به مردم تحمیل کنند که همچون
احمدینژاد  ۶۰۰میلیارددالردیگر
پول نفت را چپاول و نابود کند.
مس��ئله ای��ن اس��ت ک��ه رئیس
جمهوری حتا اگ��ر با رأی درست
مردم نی��ز انتخاب ش��ود ،چیزی
قویتر از آقای خاتمی نخواهد شد
که خود اقرار کرد یک تدارکاتچی
بیش نیست.
زیرا سخن اول و آخر را «ولی امر»
میزند و رئیسان هرسه قوه بیاذن
رهبر مجاز به هیچ کاری نیستند.

شهباز :بی یاوری مردم سوریه...

برای همیش��ه از تلفن همراهش
چشمپوشی کند ،زیرا به این ترتیب
دسترسیاش به والدینش محدود
میشود یا برای کنسل کردن دیدار
با دوستانش دچار دردسر میشود:
«وقتی که توی ش��هر هس��تید و
تلفن هم ندارید ،مجبورید یک باجه
تلفن همگانی پیدا کنید .البته اگر
اصوال پیدا شوند .بعدش هم ما االن
دیگر نمیدانیم که این تلفنهای
همگانی چهطور کار میکنند».

•

>> ادامه از صفحه9 :

وزیر نیز نمیداند چ��ه اندازه وزیر
است و تا چه حد توان و استقالل
فکر و عم��ل دارد .احمدینژاد در
این هشت سال نش��ان داده است
که وزیر کارمندی زیر دست است
و باید تابع بیچون و چرای او یعنی
رئیس جمه��وری باش��د و اگر از
فرمانبری بپرهیزد و یا کوچکترین
کاری خالف نظر رئیس جمهوری
انج��ام ده��د ،به سرع��ت عوض
میشود؛ حتا اگر مانند آقای م ّتکی
وزیر امور خارجهدر مأموریّت خارج
کشور به سر برد؛در حین مأموریّت
او را کله معلق میکنند .نمایندگان
مجلس نیز متزلزلت��ر از وزیرند و
وضعی آش��فته و لرزان دارند و از
مص��و ّنیت پارلمانی ک��ه در تمام
حکومتهای پارلمانی رایج است ،در
مجلس ایران خبری نیست.
چنی��ن معجونی با ای��ن اوصاف و
مش��خصات ،نام جمهوری برخود
نهاده است .البته با پسوند اسالمی
ک��ه ه��م جمه��وری را از ریخت
انداخت��ه و هم اس�لام را به تعفن
کشانده است .زیرا اسالم دین تعبد
و تعقد و استبداد است و با جمهور
و جمهوری که منظور رأی و نظر
م��ردم و ملت اس��ت ،در مغایرت
است.
هم اکنون کس��انی خ��ود را برای
نام نویس��ی جه��ت کاندیداتوری
ریاست جمهوری معرفی کردهاند،
گمنامانی هستند که جز خاصان
بارگاه والیت کسی شناختی از آنان
ندارد.
اما کل ای��ن حضرات میدانند که

این معرفی تنها نوعی خودنمائی
اس��ت؛ و این نامداران ب��ی نام در
میان عامه مردم معروف نیستند و
نمیتوانند رأی قابل مالحظهای را
از آن خود کنند.
آقایمحمدخاتمیکهمشهورترین
این جمع مط��رح در جراید است،
گفته اس��ت :من میترس��م وارد
کارزار انتخابات ش��وم زیرا ممکن
اس��ت باعث ی��أس در میان مردم
گردم .البته سخنی درست است.
او میترس��د در ص��ورت انتخاب
طبیعی نیز اگر برنده باشد ،همانند
آن  ۸سال گذشته تدارکاتچی باشد
و حتادولتش حق اجازهی تأسیس
کالسه��ای تدری��س موسیقی را
نداشته باشد .او میترسد مردم را
دوباره مأیوس کند و تتمه آبرویش
را بر خاک افکند.
احمدی نژاد را میبیند که در سال
آخر مدت هشت سالهاش اندکی به
خود آم��ده و ادعای استقالل رأی
دارد و درص��دد است برخی کارها
را با میل و رغبت خود انجام دهد؛
که ب��ه ازایش عالوه ب��ر ولی امر،
منفور تم��ام س��رداران ،سرکاران
حاکمیت ش��ده و
و سردم��داران
ّ
حضرت ولی امر نیز پس از  ۷سال
حمایت ب��ی دریغ از این ملیجک
دربار ،اکنون نه یارای ابراز مخالفت
دارد و نه توانا به حذفش! روزها را
به هم میدوزد تا این دوماه مانده
به پایان ریاست سرآید و تکلیفش
با خود و عزیز دردانه اش روش��ن
شود.
ام��ا آنچه بیش از همه چیز عینی

>> ادامه از صفحه5 :

دالرهای ب��ادآورده نفتی  -که می
بایس��ت ص��رف سرمای��ه گذاری
های اشتغالزا ،آموزش ،بهداشت و
درمان و آسای��ش و رفاه مردم به
فقروفالکت کشیده شده ایران می
شدند  -ازسوی دیگر ،موجب کنده
شدن چاهی عمیق شد که جوجه
دیکتاتور کم تجرب��ه سوریه باسر
درآن سقوط کرد.
مسئله سوریه که در آغاز بیش از
دو وجه نداشت که یک وجه آن را
اکثریت مردم سوریه و وجه دیگر
را نظام خودکامه حاکم تش��کیل
م��ی دادند ب��ا حمایت ب��ی دریغ
و هم��ه جانبه حکوم��ت اسالمی
در زمین��ه ه��ای پول��ی و مالی،
نظامی ،تسلیحاتی و حتی نیروی
انسانی ،این دو وجه رودرروی هم
قرارگرفتن��د و بی تردید اگر وضع
به هم��ان گونه ادام��ه می یافت،
حکومت بشار اسد دوامی بیش از
استبدادهای حاکم بر تونس و مصر
 یا دست باال لیبی  -نمی یافت.متأسفان��ه این دو وجه��ی بودن
آغازین باورود بازیگرانی جدید به
صحنه تبدیل به چند وجهی شد
و به تدریج جنبه مردمی قیام ،که
با دالوری های شگفت انگیز مردم
سوریه همراه بود ،درسایه سیاست
بازی های مزورانه از یک سو و ورود
شبه نظامیان بنیادگرا و افراطی به
عرصه درگیری و تبدیل آن به یک
جنگ داخلی تم��ام عیار از سوی
دیگر ،قرارگرفت .شوربختی مردم
آزادی خواه و شجاع سوریه دراین
بود که به همان نسبتی کهدرجبهه
حامیان رژیم جنایتکار بش��ار اسد
 جمه��وری اسالم��ی ،روسیه وتاحدودی چین  -عزم قاطع برای
برمسند قدرت نگهداشتن او وجود
داشت  -و هنوز همدارد ،-در جبهه

دیگر که ب��ه ظاهر از مردم سوریه
حمای��ت می کنند و شمارش��ان
هم کم نیس��ت زیرا در کنفرانس
های دوستان م��ردم سوریه بیش
از صد کشور شرکت می کنند بی
تصمیمی ،ریاکاری ،سیاست بازی
و عدم قاطعیت بیداد می کند.
برای روشن شدن موضوع دو نمونه
از رفتار حامیان دو طرف می آورم.
جدا از حمایت قاطع و همه جانبه
جمه��وری اسالمی  -ک��ه تا حد
اولویت دادن به حفظ نظام سوریه
نس��بت به بخش��ی از خاک ایران
مانند خوزست��ان پیش می رود ،-
نماینده روسیهدر پیمان اتالنتیک
شمالی (ناتو) می گوید:
«هر سناریوی��ی در سوریه متکی
به زور منجر به بروز فاجعه خواهد
شد» .این سخن زمانی و درحالی
گفته می ش��ود که مسئله سوریه
مدتهاس��ت مرزه��ای متع��ارف
"فاجعه" را پش��ت سرنه��اده و به
تعبیر بان کی مون ،دبیرکل ناتوان
سازمان ملل متحد "جنایت علیه
بشریت" است.
بعید است ک��ه نماینده روسیه در
ناتو این را نداند .بنابراین ،منظورش
از "فاجعه" ن��ه به خاطر جنایاتی
ک��ه درحق مردم سوریه انجام می
شود ،بلکه از منظر منافع حکومت
استبدادی آقای پوتین است.
به عبارت دیگر می توان گفت که
حکومت اسالمی و روسیهدر حفظ
"محور مقاومت" و "نگهداش��تن
جای پ��ا در خاورمیان��ه و دریای
مدیترانه" بس��یار قاطع و مصمم
اند و حاضرند هر بهای سنگینی را
برای آنها بپردازند.
نمونه دوم ،رفتار سرآمد کشورهای
"دوس��ت سوری��ه" و ابرقدرت��ی
است که داعیه برقراری و اش��اعه

دموکراسی در دنیا را دارد.
در دوسال و اندی که از آغاز مسئله
سوریه می گ��ذرد ،ایاالت متحده
اگر هم گامی در مسیر حمایت از
مردم سوریه برداش��ته باشد ،این
گام غیرمصم��م ،ریاکارانه و بدون
قاطعیت بوده است:
به گ��زارش "ایران پ��رس نیوز"،
دوش��نبه  22آوریل ،باراک اوباما
در دیدار با امیر قطر در کاخ سفید
واشنگتن با حواله دادن "حمایت
بیشتر از مخالفان سوری" به آینده
نامعلوم می گوید:
«ما بزودی برای حمایت بیشتر از
مخالفان سوری تالش خواهیم کرد
و استراتژی خود را برای رسیدن به
یک راه حل دراین زمینه هماهنگ
می کنیم».
اتحادیه اروپا نیز به سهم خود ،به
عنوان قدرتمندترین حامی مردم
سوری��ه پس از امریک��ا ،همچنان
سرگرم دسته بن��دی های موافق
و مخالف درمورد فرستادن سالح
برای مخالفان نظام حاکم برسوریه
اس��ت و درحال��ی ک��ه جمهوری
اسالمی و روسیه هرروز مش��غول
فرستادن انواع سالح برای بش��ار
اسد هستند تا مخالفان را کشتار
و قت��ل عام کنند ،این��ان یا وعده
"ب��زودی" و "هماهن��گ ک��ردن
استراتژی" درآین��ده می دهند و
یا مشغول جروبحث های بیهوده
درمورد ارسال یا عدم ارسال سالح
برای مخالفان هستند!
در چنی��ن ش��رایطی ،آی��ا جای
تعج��ب است اگر مردم ش��جاع و
است��وار سوریه ،باوج��ود بیش از
 100کشوری که ادعای دوستی با
آنان را می کنند ،هرروز خود را بی
یاورتر از روز پیش احساس کنند؟!

است و به چش��م میخورد تفاوت
این انتخابات با گزینشهای پیشین
اس��ت .زیرا هزاران نف��ر از اعضای
سپاه پاسداران برای نمایندگی در
شوراهای اسالمی شهرها و استانها
نامنویس��ی کردهاند و میخواهند
سراسر کش��ور را در قبضه قدرت
سپاه قرار دهند.
بحران��ی ک��ه اکن��ون کش��ور را
درنوردیده است ،بزرگتر و بس��یار
خطرناکتر از شبه بحرانهای پیشین
است.

گرانی چنان طاقتفرسا ش��ده که
آقای توکلی نمای��ده مجلس نیز
فریاد بر داش��ته است ک��ه مردم
قدرت تهیه اش��کنه را نیز ندارند؛
فساد از هر نوعش به حد بینهایت
رسی��ده ،نارضائیی خ��اص و عام
از پ��رده برون افتاده؛ و جاه و مقام
حضرت والیتمدار نیز به ش��دت
نزول ک��رده اس��ت .آن چنان که
دیگر همگان میدانند «این همه
آوازهها از شه بود »...میدانند کشور
را حکوم��ت  ۲۴سالهی خامنهای

ب��ه جانب سقوط سوق داده است؛
احمدین��ژاد و وزرای بیس��واد و
بیکفایتش با پشتیبانی رهبر ،این
جهن��م را به وج��ود آوردهاند .ولی
رهبر ب��از فریاد میزند که باعث و
بانی این فالکت ،دشمن و استکبار
جهانی است!! دشمنی که نه راضی
به سازش با او اس��ت و نه قادر به
مبارزه و دفع و رفع آن!

•

•
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ادامه دار...

دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

 •فصل «الف»
 •اجاره نشین خوش نشینه!
 •ارزان خری ،انبان خری!
 •از اسب افتاده ایم ،اما از اصل نیفتاده ایم!
 •از اونجا مونده ،از اینجا رونده!
 •از اون نت��رس ك��ه های و ه��وی داره ،از اون
بترس كه سر به تو داره!
 •از این امامزاده كسی معجز نمی بینه!
 •از این دم بریده هر چی بگی بر میاد!
 •از این ستون به آن ستون فرجه!
 •از بی كفنی زنده ایم!
 •با دست پس می زنه ،با پا پیش میكشه!
 •از تنگی چشم پیل معلومم شد  /آنان كه غنی
ترند محتاج ترند!
 •از تو حركت ،از خدا بركت.
 •از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است!
 •از خر افتاده ،خرما پیدا كرده!
 •از خرس موئی ،غنیمته!
 •از خر می پرسی چهارشنبه كی یه؟!
 •از خودت گذشته ،خدا عقلی به بچه هات بده!
 •از درد ال عالجی به خر میگه خانمباجی!
 •از دور دل و میبره ،از جلو زهره رو!
 •از سه چیز باید حذر كرد ،دیوار شكسته ،سگ
درنده ،زن سلیطه!
 •از شما عباسی ،از ما رقاصی!
 •از ك��وزه همان برون تراود كه در اوست! «گر
دایره كوزه ز گوهر سازند»
 •از كیسه خلیفه می بخشه!
 •از گدا چه یك نان بگیرند و چه بدهند!
 •از گیر دزد در آمده ،گیر رمال افتاد!
 •از ماست كه بر ماست!
 •از مال پس است و از جان عاصی!
 •از مردی تا نامردی یك قدم است!
 •از من بدر ،به جوال كاه!
 •از نخورده بگیر ،بده به خورده!
 •از نو كیس��ه قرض مكن ،قرض كردی خرج
نكن!
 •از هر چه بدم اومد ،سرم اومد!
 •از هول هلیم افتاد توی دیگ!
 •از یك گل بهار نمیشه!
 •از این گوش میگیره ،از آن گوش در میكنه!
 •اسباب خونه به صاحبخونه میره!
 •اسب پیشكشی رو،دندوناشو نمیشمرند!
 •اسب تركمنی است ،هم از توبره میخوره هم
ازآخور!
 •اسب دونده جو خود را زیاد میكنه!
 •اسب را گم كرده ،پی نعلش میگرده!
 •اسب و خر را كه یكجا ببندند ،اگر همبو نشند
همخومیشند!
 •استخری كه آب نداره ،اینهمه قورباغه میخواد
چكار؟!
 •اصل كار برو روست ،كچلی زیر موست!
 •اكبر ندهد ،خدای اكبر بدهد!
 •اگر بیل زنی ،باغچه خودت را بیل بزن!
 •اگر برای من آب نداره ،برای تو كه نان داره!
 •اگر بپوشی رختی ،بنشینی به تختی ،تازه می
بینمت بچشم آن وختی!
 •اگه باباشو ندیده بود ،ادعای پادشاهی میكرد!
 •اگه پش��یمونی ش��اخ بود ،فالنی شاخش به
آسمانمیرسید!
 •اگه تو مرا عاق كنی ،من هم ترا عوق می كنم!
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نوشته :ویشنو
«زندگیتغییراست.پیشرفت،اختیاری
است؛ هوشمندانه انتخاب کنید!»
کارن کایزر کالرکزندگی میتواند یک معلم همیش��گی
برای ما باشد.
وقتی اولین بار درسهای زندگی را یاد
نمیگیریم ،زندگ��ی به طریقی آنها را
برایمان تکرار میکند تا بهتر بفهمیم.
زندگی من طی چند سال گذش��ته با
اتفاقات وحشتناک تغییر کرده است.
مندر مقابل تغییر این اتفاقات مقاومت
کردم و سعی کردم با آن بجنگم .وقتی
دربراب��ر درسهایی ک��ه این تغییرات
به م��ن میآموختن��د مقاومت کردم،
چرخوفلکی از تغیی��رات به دنبال آن
ادامه یافت.
وقت��ی هفده سال��م ب��ود .والدینم که
مهاج��رت ک��رده بودن��د ،در تجارت
کوچکی که داشتند شکست خوردند.
از یک زندگی راح��ت و بیدغدغه در
کالیفرنیای شمالی ،کوچ کرده و به آسیا
برگشتند.
این جابجایی ناگهانی و غیرقابلانتظار
ب��ود و همه ما ش��گفتزده بودیم .من
در ساله��ای آخر دبیرست��ان بودم و
به همین دلیل پیش یکی از دوستان
خانوادگی در کالیفرنیا ماندم تا درسم
را تمام کنم.
تابستان را در کنار خانوادهام در خارج
گذراندم و بعد برای شروع دانشگاه به
کالیفرنی��ای جنوبی برگش��تم .در آن
محیط جدی��د کام ً
ال تنها بودم و هیچ
دوست یا آشنایی در اطرافم نبود.
زندگی خیلی سریعت��ر از آنکه بتوانم
با آن وفق پی��دا کنم در حرکت بود و
در شوک جابجایی ناگهانی خانوادهام،
محیط جدید و دانش��گاه ب��ودم .اینها
تغییرات شگرفی همراه با ترس ،تنهایی
و اضطراب برایم به وجود آورده بود.
بسیار تحت تاثیر محیط جدیددانشگاه
و بزرگ��ی آن ب��ودم؛ باوجوداینکه در
کالسهای  ۳۰۰نفری مینشتم ،تنها
بودم و میبایس��ت با مس��ئولیتهای
استقالل و بزرگ شدن دست و پنجه
نرم میکردم.
ه��ر چیزی که میش��ناختم در مدت
زمانی بس��یار کوتاه تغییر ک��رده بود.
سعی کردم ت��ا جایی که در توان دارم
خوب با موقعیت کنار بیایم اما با منزوی
کردن خودم حتی از دانشگاه و محیط
آن سعی کردم دربراب��ر این تغییرات

مقاومت کن��م .آن اولین و تنها زمانی
در ط��ول زندگیام بود ک��ه دست به
خودکشی زدم.
سالها بع��د از اتمام دانش��گاه که به
اهداف کاری و شغلیمدست پیدا کردم،
وارد حرفه وکالت ش��دم .به مهاجران،
پناهندگان و افرادی که از آزار و اذیت
و ش��کنجه فرار کرده و به امریکا برای
اقامت آمده بودند ،کمک میکردم.
همه وقت ،پ��ول و زندگیم را در دفتر
کارم گذاشته بودم .نه تنها سختدرگیر
زندگی حقوقی موکلینم ش��ده بودم،
بلکه با پستی و بلندیهای داشتن یک
کار و حرفه هم سروکار پیدا کردم.
شروع و اداره کردن یک حرفه کار آسانی
نیست و در مورد حرفه من هر ماه پول
بیشتری از دست میدادم .با این حال
باید تصمیم میگرفتم و تصمیم بسیار
سختی بود ،س��ودم کم بود اما بخاطر
زندگیهایی که میتوانستم نجاتدهم
احس��اس میکردم راه شغلیم را پیدا
ک��ردهام .اما وقتی تصمی��م گرفتم در
دفترکارم را ببندم ،پروندههای موکلینم
را ببندم ،قرضهای��م را بدهم و باز به
دنبال کار باشم ،زندگیم دوباره سراسر
تغییر شده بود.
در فاصله دانشگاه و کسبوکار ،با یک
دختر زیبا ازدواج کردم .ده سال با هم
زندگی کردیم و بس��یاری از پستی و
بلندیهای شخصی و کاری زندگی را
با هم گذراندیم .باوجود مشکالت مان،
هر دوی ما همه تالشمان را برای نگه
داشتن ازدواجمان به کار گرفتیم.
وقت��ی اش��کها خش��ک ش��د ،ضرر
جلسات مشاوره بیشتر از فایده آن بود،
به همین دلیل دیگ��ر دست از حرف
زدن کشیدیم ،از هم جدا شده و سال
گذشته طالق گرفتیم .پایان ازدواج ما
مثل شکسته شدن یک گلدان چینی
به میلیونها تکه بود.
من ابت��دا ب��ا مقاومت ش��دید و بعد
ب��ا ناراحتی و ان��دوه عمیق ب��ا پایان
ازدواجمان برخورد کردم .چطور چیزی
که اینقدر برایم ارزش داشت و احساس
میکردم همیش��گی اس��ت باید تمام
میشد؟
هرچه بیش��تر میجنگی��دم و دربرابر
هرکدام از این اتفاقات زندگیم بیشتر
مقاوم��ت میکردم ،یاد گرفتم که باید
تغیی��رات زندگی را در آغوش بگیرم و
بدانم که همیشه تغییراتی بر سر راهم
خواهد بود.
در زی��ر  ۶درسی که درمورد استقبال
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مدیریت زندگی ...

از تغیی��رات زندگی یاد گرفتم برایتان
عنوان میکنم:

 .۱انتظارات تان را کم کنید.

در هرک��دام از موقعیتهای زندگیم،
انتظارات و توقعات بسیار باالیی برای
خانوادهام ،کارم و ازدواجم داشتم .توقع
داشتم که هرکدام از آنها ثابت بمانند
و برای همیشه ادامه پیدا کنند .اما یاد
گرفتم که هیچ چیز همیشگی نیست.
هیچ چیز.
میتوانید انتظارات معقولی از اتفاقاتی
که دوست دارید بیفتد داش��ته باشید
اما هیچ تضمینی برای آن نتیجه وجود
ندارد .کم کردن انتظاراتتان با نداشتن
توق��ع در روابط ،کار ی��ا موقعیتهای
زندگی به ش��ما کمک میکند هر چه
برایتان پیش میآید را بپذیرید.
وقتی توقعات تان معقول باشد و یک
نتیجه خاص و مشخص را انتظار نداشته
باشید ،بهتر میتوانید با تغییراتی که بر
سر راهت��ان قرار میگیرد کنار بیایید.
اما انتظارات غیرمعقول از زندگی اکثر
اوقات با فقدان ،ناامیدی و درد خاتمه
مییابد.

 .۲تغییر را دریابید.

برای مدتی طوالنی من باور نمیکردم
که موقعیتم تغییر کرده است .خیلی
دیر فهمیدم که تغیی��ر خیلی سریع
اتفاق میافتد و میتوانددر هر نقطهای
از زندگی پیش آید.
آگاه باش��ید ک��ه تغیی��ر میتواند در
زندگیت��ان اتف��اق بیفت��د .این یعنی
بفهمید ک��ه اوضاع از آنچ��ه که االن
هس��ت متفاوت خواهد ش��د .درک و
دریافت تغییر به آن اجازه رخ دادن بعد
از اشکار شدن میدهد به جای اینکه با
دید انکار و مقاومت با آن برخورد کنید.

 .۳تغییر را بپذیرید.

م��ن نومیدانه سعی کردم جلوی آن را
بگیرم و اجازه ندهم آن تغییرات اتفاق
بیفتد.
به جای مقاومت ،به تغییر اجازه بدهید
آشکار شود و سعی کنید بفهمید چه
چیز در حال تغییر است و چرا.
موقعیتهای زندگی ممکن است آنطور
که ش��ما دوست دارید تغییر نکنند و
این هیچ اشکالی ندارد .استقبال از این
موقعیتها به ش��ما کمک میکند به
طور موثر با این تغییرات کنار بیایید،
اصالحات الزم را در زندگیتان به وجود

آورید و کمکتان میکند به جلو بروید.

 .۴از جتربیات درس بگیرید.

اگ��ر تغییر را قبول ک��رده و در آغوش
بکش��ید ،به دنب��ال درسهایی در آن
خواهید گشت.
وقتی تغییرات شگرفی در زندگی من
به وجود میآمد ،من ابتدا نمیخواستم
آن را دریابم و به همین دلیل آنها برای
من بدون معنا و مفهوم بودند .وقتی به
گذشته نگاه میکردم و باالخره تغییر را
قبول میکردم،درسهایی که کمکم از
آن میگرفتم فوقالعاده بودند.
تغییر بهترین معلم ش��ما میشود اما
فقط به ش��رط آنکه ب��ه خودتان برای
درس گرفتن از آن اجازه دهید.

 .۵بفهمید که قویتر میشوید.

وقتی تغییر را پذیرفته ،آن را در آغوش
بکشید و از آندرس بگیرید ،ناخودآگاه
قویتر خواهید ش��د ،توانایی پذیرش
هوشیارانه تغییر به شما امکان میدهد
در جری��ان طوفانه��ا اطرافتان ،مثل
صخره سنگ شوید--حتی اگر بترسید.

ِ .۶خ َرد را در آغوش بگیرید.

هر چه بیش��تر به تغییر در زندگیتان
میدان م��یدادم ،بیش��تر بعنوان یک
انسان رشد میکردم .در آغوش گرفتن
تغییر قدرت تازهای ب��ه زندگیام وارد
کرد و آرامش درونی بیش��تری به من
داد.
وقتی هوش��یارانه تغیی��ر را در آغوش
بکش��ید و ی��اد بگیری��د آن را بعنوان
بخشی از زندگیتان قبول کنید ،آرامش
و شجاعت بیشتری پیدا میکنید .وقتی
زندگی نتواند با پس��تی و بلندیهای
خود شما را بلرزاند ،میفهمید که تغییر
قادر به شکستن شما نیست.
به درجهای از درک از زندگی میرسید
ک��ه ممکن اس��ت برخ��ی آن را خرد
بنامند.
وقت��ی تغییر را بپذیری��م ،از آن درس
بگیریم و برای تجربه آن بهتر ش��ویم،
تغییردیگردشمن ما نخواهد بود .معلم
ما میشود.
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س��الخوردهاتفاقی م
كردند .ببینید چه
تمرینات کاردیو
ه��م انجام
پش��ت سر
زی��ادی را
کمکتان میکند نتیجه بهتری ذخیره انرژی میکند.
بدن دبه
لوندستروم
رس��اند ،تيم
بدن به اثبات
برخ��الف تصور
اس��ت و
برخ��الف
س��الخورده اس��ت و
به وقت گرينويچ از ايس��تگاه فضاي��ي بينالمللي جدا
رحيمی،المللي جدا
فضاي��ي بين
متخصص تغذيه گفت:
به وقت گرينويچ از ايس��تگاه رضا
رضا رحيمی ،متخصص تغذيه گفت:
مي
داش��ت:
لوندس��تروم
شود .اين پد
انس��ان بررس��ي
روي
پديدهیرا بر
اين
ناخوشايند
افرادو
ش��دت
اظهارميزان
عمومي،
ناخوشايند
عمومي ،ميزان ش��دت و
تمرینات
دهی��د.
فضاپيماي 
از تمرینات تان بگیرید:
ش��دت
ب��ا
تمرینشان تمام
وقتی
و
دهند
م
تمرین
طوالنی
دوم اینکه ،جلسات
شده و راهي زمين شد تا مأموريت نخستين
فضاپيمايپرکالری مانند
نخستينحاوی مواد
مأموريتس��فيد
شده و راهي زمين شد تا توت
توت س��فيد حاوی مواد پرکالری مانند
تشخيصي
قابل
بوي
داراي
سالخورده
سنگین،س��ني از كرد.
كرد.
گروه
هایاين
ب��دن
بوي
ب��ودن
از
س��ني
گروه
اين
ب��دن
بوي
ب��ودن
شودً.
ی��ک
متر
یو
پال
مثل
ب��اال
اص
ش��ود
ی
م
ال احساس خستگی استفاده از وزنه
را
ش��ما
عضالنی
حج��م
ه��وازی
خصوصي جهان تكميل
خصوصي جهان تكميل شود.
پروتئينهای گياهی ،کلسيم ،چربی
انواع
ه�اي
نسبتاً
جوان وجوانتر
نظر افراد
كمتر است .خرابي در
ميانسال
در آزمايشات آنها بوهاي بدن سه هستند كه ازافراد
چربیجوان و ميانسال كمتر است.
انواع پروتئينهای گياهی ،کلسيم،افراد
جو
از
كپس��ول
عبور
از
پس
امريكا
هوس��تون
در
دراگون
مأموريت
كنترل
مركز
جو
از
كپس��ول
عبور
از
پس
امريكا
هوس��تون
در
دراگون
مأموريت
كنترل
مركز
نیز
پرش��ی
ی��ا
تمرین��ات
های
از
استف��اده
کنن��د.
ه
وزن
ی
نم
اهمیت
عضالنی
حجم
شکند.
ی
م
کند.
ی
م
بیشتر
را
حجمم
درمورد
ها
من
خا
نادرست
باورهای
که
افرادی
داد:
ادام��ه
وی
اس��ت.
آهن
و
که
افرادی
داد:
ادام��ه
وی
اس��ت.
آهن
و
ساكن
گيرم.
مي
«بويامر
ان��د .اين
كمترنامطبوع
در انس��انها «بوي فرد مسن» در گروه سني جمعآوري شد و  12تا  16خنث��ي و
فرد مسن» در گروه س
انس��انها
در
تواندبه
دراگون
س��فيد
چتر نجات قرمز و
ايس��تگاه فضايي اطالع داد كه
زمين به
دراگون
خونس��فيد
یا و
قرمز
انرژیكه چتر نجات
اطالع داد
خدمه
یکند زمين به
معم��والً
دارند بهبه جای مصرف
باالي��ی
قند
مصرف
دارند به جای
خون وباالي��ی
قند
خدمهن��وع
اینتروال
تکراره��ای زیاد
سبک با
فضاييآنها
ايس��تگاهحفظ
دارد زیرا
زی��ادی
نگران
ه��ا
تصور خانم
چاقشان م
ورزش که
مترین
لوله
خیل��ی با
نامطبوع
خصوص
عم��وم در
جوانان می با
تركيدگينفر در
قرار داده شدند:
دیگ��ری در هر گروه
تش��خيص نفر
تش��خيص
قابل
مختلف
فرهنگهاي
فرهنگهاي مختلف قابل
وضوح قابل مشاهده است .كپسول دراگون ساعت  15:42دقيقه به وقت
وضوح قابل مشاهده است .كپسول دراگون ساعت  15:42دقيقه به وقت گرينويچ در
توتراسفيد
بهتر است
های مضر
شيرينی
محوطه را
کار اما
تمرین��ات
گرينويچاما
ببرد
(45باال
شمارا
عضالنی
استفاده بیشتری نیاز دارد و درنتیجه حتی
کنند
اگر
مس��نکه
ش��وند
شد.دربويمی
«چاق»
کلم��ه
اینکه
از
است.
تضاد
در
افراد
بودن
(20بهت
ميانسال
استقامت افراد
( 20تا  30سال)،
پذيرفته
وزنه نيز
دربا ژاپن
پديده
اين
است.
سفيد اين پديده در ژاپن نيزازپذيرفته
شيرينیهای مضر بهتر است توتاست.
ساحل باجا كاليفرنيا با موفقيت فرود آمد و بالفاصله به لسآنجلس انتقال داده
شد.
انتقال داده
آنجلس
ساحل باجا كاليفرنيا با موفقيت فرود آمد و بالفاصله به لس
اکس��يدان
آنتی
همچنين
کنند،
مصرف
اکس��يدان
آنتی
همچنين
کنند،
مصرف
55ص
توصيفمحوطهتا به
کنند.براي اين
س��اير
اس��ت كه
قدرت ب��ا
افزایش95
سالخوردگان ( 75تا
هیچو
است 55سال)
هوازی تا
kareishu
ممكنلغت
هیکلیو
شمااين حالشده
شده و لغت  kareishuبراي توصيف
ً
روددر
تاثیری
بیشتری
کالری
استراحت،
زمان
در
پیدا
مردانه
خواهیم
ی
م
معذرت
ا
واقع��
کردیم
نخستينرباتغريقنجات،تابستانبهدريامي
نخستينرباتغريقنجات،تابستانبهدرياميرود موج��ود در آن (ت��وت س��فيد) ازآنبروز
موج��ود در آن (ت��وت س��فيد) از بروز
پوست
جمله
بدن از
قدرت نقاط
سال).
بردنپنج شب
برایبهباالمدت
ش��خص
مورد استفاده قرار ميگيرد .ک��ه سال) .هر
گيرد.
مي
اینقرار
استفاده
بويمورد
منش��أآن
عضالنی
ندارد.
همچنین
سوزاند.
باشید ،باز خواهد
نیست.
ممکن
خوشبختانه
اما
سایز S
حتی اگر
اما
عروقی جلوگيری
قلب��ی و
جاريهای
بيماری
عروقیهمجلوگيری
قلب��ی و
بيماریهای
توس��ط
ميالدي
جاري
س��ال
تابس��تان
Emily
نام
به
نجات
غريق
ربات
يك
توس��ط
ميالدي
حالتتابس��تان س��ال
نامازEmily
غريق نجات به
يك ربات
شك
دردس�ر
هاي متفاوت از
و تنفس داراي كيفيت
در تي
«يوه��ان لوندس��تروم» متخصص در تيشرتهاي فاقد بو خوابيدند.
لوندس��تروم» متخصص
«يوه��ان
یس��ت
می با
عنوانکند.
جلوگیری می
ممکن اس��ت درصد باالیی چربی شل
حجیم
عل��ومبرای
باشند.مها
زيربغل خان
جديدترين وس��يلهمیکند.
میکند.
آب
ش��ناگران در
نجات
وس��يله
بوه��اجديدترين
آنجل��س» به عنوان
«امداد
نجات ش��ناگران در آب
بدنآنجل��س» به
شدگیلس
«امدادرس��اني
نشس��ت
منزل
عضالتیدر در
بو
جوان
ارزي��اب
توس��ط 41
مون��ل
اینکهحس��ي
اعص��اب
رس��انيدرلسمون��ل
حس��ي
عل��وم اعص��اب
توت
کرد:
تأکي��د
پايان
در
رحيم��ی
توت
کرد:
تأکي��د
پايان
در
رحيم��ی
ساعت
در
مايل
40
سرعت
با
است
قادر
كيلوگرمي
11
ربات
اين
ش��ود.
مي
آزمايش
ساعت
در
مايل
40
سرعت
با
است
قادر
كيلوگرمي
11
ربات
اين
ش��ود.
مي
آزمايش
نهه��ا
ز
و
ی
تمرین
طوالنی
جلسات
هورمون
کاف��ی
اندازه
به
بس��ازند
شود
باعث
همین
و
باشید
داشته
اینکه،
آخر
ملك
20
كالنتري
تش��خيص
گويد:هدف
مطالع��اتميآتي با
توانند عالئمي ( 2تا
ميگويد :انس��انها ميتوانند عالئمي ( 2تا  30س��اله) س��نجيده شدند .به
انس��انها مي
نفرفيبر
حاوی
ی توت
مصرف
حاوی
س��فيد
كند.
نعمل
نفر
شش
ظرفبراي
دوشناور
ابزاري
ميان امواج
عمل كند.
س��فيدشش
ابزاري شناور براي نجات
کننده به عنوان
حركت كرده و
هوازیامواج
خواهید در ميان
صبح
ندارند .شده
استفاده
اساس��ي
تری را
سنگی
گفتند فردااي��ن
بدن
نجاتبوي
ح��اوي
عنوانافراد
كرده و بهاي��ن
شناس��اييفقط
درعوض،
اس��ت،اگر م
نظرفيبرنرسید.
خوب به
خواهند بود
خس��ته
كنند
بدن
تستوسترونبوي
بيوماركرهايرا از روي
حركتكنند
شناس��ايي
توتروي بويدربدن
اس��ت ،مصرفرا از
در
شود،
می
وزن
کاهش
موجب
س��فيد
در
شود،
می
وزن
کاهش
موجب
س��فيد
به
و
اس��ت
رنگ
س��فيد
صليبي
و
زردنگ
نوارهاي
داراي
Emily
نجات
غريق
ربات
به
و
اس��ت
رنگ
س��فيد
صليبي
و
زردنگ
نوارهاي
داراي
Emily
نجات
غريق
ربات
من
بوهاي
شناسايي
براي
توسط ارزيابها
گفت 9ت
گرفته و در
خواس��ته
ك��ه به آنها امكان تش��خيص س��ن در  9تركي��ب داده و از
س��ن
یآنها
ك��ه مبه
دقیقاً
تکراره��ای
آنها آبدر
تش��خيصهمان
امكانکه
ش��وند
الغرتر
اندام به
مؤثرخوش
خونیهم
کم مایو
حتیدر
در دست
ش��ود
باعث
نجات است
ممکن
علت نظر و
علت
به
اس��ت،
مؤثر
خونی
کم
درم��ان
به
اس��ت،
درم��ان
شود.
مي
انداخته
درون
بالگرد
از
اقيانوس
در
افتاده
گير
شناگران
نجات
منظور
شود.
مي
انداخته
آب
درون
بالگرد
از
اقيانوس
افتاده
گير
شناگران
منظور
تا
بدهيد
من
به
کهازتعيين
همچني��ن
مرتب��ط با س��ن و
تمييز شد تش
متعلق
کمتر كدام بو
بيولوژيكي ،پرهيز از بيماري و تمييز شد تش��خيص دهند
بيماريً و
پرهيز
بيولوژيكي،
کنید .باید
استف��اده
ش��ما
اس��ت
چی��زی
برسید و
تمرینتان
قدرت ازاينبرنامه
گ��روه  Bدر
ه��ای
اضطراري قادر است  12بار سريعتر ازوج��ود
سالمتدرورفع
احساسگ��روه B
ويتامينه��ای
وج��ود
اس��ت.غريق
سريعتر از
است  12بار
اضطراريبهقادر
رفعخويشاونداناينازربات در مواقع
انساني
ويتامينهاي
غريق نجات
ربات در مواقع
ك��ردم
احتماال را
قادر به
دادنمغ��ز چگونه
انسانيموضوع كه
نجاتهاي اي��ن
افرا
مطرح به
ارزيابها
س��الخورده
افراد
غيرخويشاوندان
خويشاوندان از
غيرخويشاوندان
دادن
و
بیاورید
فش��ار
عضله
روی
آن
پس
است؟
درست
آنید،
دنبال
به
نس��بت
طرزفکرتان
باید
کنید،
.
بکش��ید
است
مؤثر
عصبانيت
و
اضطراب
استرس،
است
مؤثر
عصبانيت
و
اضطراب
استرس،
به
تواند
مي
ساعت
در
مايل
5
س��رعت
در
همچنين
وس��يله
اين
كند.
حركت
آب
در
به
تواند
مي
ساعت
در
مايل
5
س��رعت
در
همچنين
وس��يله
اين
كند.
حركت
آب
در
حرف
دهد.اي��ن اطالعات
ارزياب��ي
شنيدن اينهمچن
همچنين ش��دت و مطب��وع بودن هر شناس��ايي ورا مي
را ميدهد.
و در تقويت بينايی مفيد است.
تغییرمفيد
تقويترابينايی
و در
بوهاي بدنمدت
دقيقه شارژ شود.
است.این باورهای مدت
آنها ب��ه آن
شارژايشود .بو را س��نجيدند و در نهاي��ت ازبعد
بگذارید
انس��انکنار
سبک را
دمبل
دهید.
ورزش
 500ی
ب��ر ا
رفتار
گرفت.
خواهند
است ،صورت
كنيدراكس
اي مي بو
حاوي آرايه
ه��ایبدن
بوهاي
دقيقهآرايه
500حاوي
انس��ان
گوش��ي را به دس
استراح��ت
از
ها
م
خان
میان
در
متداول
اشتباه
این
ح��ل
 }30به دادسرا م
{>> ادامه در صفحه :ابتدا
يک جدول با دو شرح
يک جدول با دو شرح
كرده و  50هزار
پنجره دانش

باورهای اشتباه

سالمت...

5093

بعضی
خامن ها در تمرینات

اهش
ک وزن

5093

حيوانات حل کرده و
دنياي را با مداد
پدري ازدرشرحها
ابتدا يکی
ايرانکرده و
مداد حل
روزنامه
جدولرا با
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها
دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرحمهر
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

جانباز  50د
و جانباز  50درص
جدول ويژه
جدول ويژهجدول عادي
حل در صفحه 34
نامه دارم .براي
به داد ما نميرس
انباش��ته 4شده  -7 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5خرمي ،پاكدامني -انباش��ته شده
افقي -7 15 14 13 :خرمي ،پاكدامني-
3 2 1
12 11 10 9 8
روي هم -خورشيد
به روي هم -خورشيد
 -1آنچ��ه از اثاث خان��ه كه بههمراه
مالق�ات با
1
بانو -خوراك سفر -نااميد
-8
بفرس��تند-
عروس ب��ه خانه داماد
 -8بانو -خوراك سفر -نااميد حضوري با رئيس
آرزو2 -چي��ن خوردگ��ي زمي��ن-
كسي كه ظاهراً آرام و باطناً -9
 -9آرزو -چي��ن خوردگ��ي زمي��ن-
موذي
سوار
سوار
است
بچههاي معل
3
هواينشانه فعل استمراري -بيباك-
 -2عب��ث و بيه��وده -آب و -10
 -10نشانه فعل استمراري -بيباك-
معلوليت باال) هس
جمع نادر4
جمع نادر
مرطوب -بازسازي
اين مركز وابسته
ش��هر
س��نتي
هاي
ش��يريني
 -3سازي كه با لب نواخته مي-11
ش��هر
س��نتي
هاي
ش��يريني
از
-11
شود-از 5
قرار اس��ت از
تبريز -گذاشتن -بخار
تبريز -گذاشتن -بخار
سپاسگزار -مقصد رود
درصورت امكانبس
حرارت -خود
داشتن خانواده
بس��ياري از انس��انها مايل به محافظت و نزديك نگه
-12پا-درجه 6حرارت -سرش��ار -غنچه
سرش��ار -غنچه
 -12درجه
 -4نوعي مار ب��زرگ -گام يك
هس��مر
معلول در اين
فرزندان
رس��انده و
هس��تند اما آرواره ماهي خالدار اين نزديكي را به حداكثر
غار رسالت
رسالت
صورت -غار
صورت7 -
بيآبرو -خسيس
خود
خود را در دهان حمل ميكند.
آس��ماني-ش��هر بهارنارنج -پس��ر يعقوب
-13
 -13ش��هر بهارنارنج -پس��ر يعقوب
 -5خ��ون -گردن��ده
8
مطالب�اتاي�با
ول��يهايك عكاس
نبي -از ميوهها
پردازداز ميوه
اي��ن ماهي ب��ه ندرت به انج��ام چني��ن كاري مينبي-
نقشها
توجه ب��ه تأكيد
9
فلوريد
بكشد
به وتصوير
پدر را
فلوريدايي در يك فرصت نادر توانس��ته يك آروارهماهي
ع��دد و نم��ره -م��وزه پاريس-
 -6از وسايل ارتباط جمعي-14 -
م��وزه پاريس-
نم��ره-
ع��دد
-14
بهشت
ك��هاز
كشوري پس
آفريقايي
آفريقايي
وورثالگون
كشوردرياچه
ك��ه خانواده خود را ب��راي تفريح در دهان گذاش��ته و در
كشور 10
گيالن -من و شما
 -15قهرم��ان جنگلهاي ش��روود-
طوريگر
 -15قهرم��ان جنگلهاي ش��روود-همان مي
ميگرداند.
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فرمايند .تخمه
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برابر
نجار!-
بل��ه
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هرچه س��ريعتر
«آندره 14
«آندره مارلو»
مارلو»
طول
بفروش��ان از خد
 -2ع��ذر بيج��ا -مج��روح -اثري از
 -2ع��ذر15بيج��ا -مج��روح -اثري از
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-3
مصنوعيافقي:
افقي:
مكنده -فراوان
جان��ور مرادف
مص
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درد
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بزرگ
پرداز
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-7
بزرگ
پرداز
نظريه
شده است اما هياي
آزمايشگاه
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فلزي
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مرواريد
انگليسي-
اقتصاد
گفتند مبلغ  8م
«جا
اس��تاد
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پرتاب
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فيزي
نيوي��ورك
دانش��گاه
مخفف
عروس-
به
اي
هديه
روستا-
فيزي��ك -5
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شايس��تهتر -ضمير اس��تان هم��دان -از تأثيرگذارتري��نمن كه يك ك
ع��دس-
 -6آش
ضمير
شايس��تهتر-
 -6آش ع��دس-
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حل جدول عادی شماره 5092
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دريافت ميكنند
بقچه 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 151 14 13
كم اعرض-
 -3پارچه
بافت
متعدد
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افقي:
 -1آنچ��ه از اثاث خان��ه كه همراه
عروس ب��ه خانه داماد بفرس��تند-
كسي كه ظاهراً آرام و باطناً موذي 2
است
3
 -2عب��ث و بيه��وده -آب و هواي
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مرطوب -بازسازي
 -3سازي كه با لب نواخته ميشود5 -
سپاسگزار -مقصد رود
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 -4نوعي مار ب��زرگ -گام يك پا-
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بيآبرو -خسيس
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نقشها
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 -10پول��ي كه هن��گام ديدن عروس
منجمد
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 -12غرش ابر -پنب��ه دانه -چپاول-
كارمند را گويند
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خداشناس
شبيه به قرهني -راهبندان
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پزشکی...

THREE SEEDS

نقشکلیدیویتامینثدربدن

مبارزه با عفونت را برای بدن فراهم
کنند.
اگ��ر از آن گروه افرادی هس��تید
ک��ه در فصل زمس��تان م��دام به
سرماخوردگی دچار میشوید و از
دست آن خالصی ندارید ،مصرف
غذاه��ای ح��اوی ویتامی��ن ث یا
مکملهای این ویتامین میتواند به
شما کمک کند.


نقش ویتامین ث در بهبود سریع
زخمها

قرنه�ای متم�ادی ،ملوانانی که
به مدت طوالنی س�وار بر عرشه
کشتی در حال مسافرت روی دریا
بودن�د دچار بیماری کش�ندهای
میشدند که بعدها "اسکوروی"
نام گرفت؛ بیماریای که س�الها
بعد و به صورت تجربی مشخص
شد با اس�تفاده از س�بزیجات و
میوههای تازه قابل پیش�گیری و
درمان است.

در سال  1927می�لادی ،آلبرت
سن��ت گیورگ��ی مجارستانی که
ده سال بعد جایزه نوبل پزش��کی
را از آن خ��ود کرد ،مولکول اسید
اسکوربیک یا هم��ان ویتامین ث
را ب��ا جداسازی آن از کلم ،پرتقال
و فلفل سبز کش��ف ک��رد .امروزه
میتوان گفت تقریباً هیچ واکنشی
در بدن انس��ان وجود ن��دارد که
ویتامین ث در آن نقش��ی نداشته
باشد .ما به طور متوسط برای انجام
حدود  300فعالی��ت مختلف در
بدنمان به این ویتامین نیازمندیم
و طبیعی است ب��ا این اوصاف در
صورت کمب��ود آن دچار عوارض
مختلف و متنوعی خواهیم شد.در
این برنامه به تعدادی از اعمالی که
ویتامی��ن ث در انجام آنها نقش
دارد اشاره خواهیم کرد.

نقش آنتیاکسیدانی ویتامین ث

ویتامینثمهمترینآنتیاکسیدان
در بدن ما است.
در حقیقت بدن ما از این ویتامین
به عنوان اولین سد دفاعی در برابر
رادیکالهای آزاد استفاده میکند.
رادیکالهای آزاد همان مواد جانبی
و ضایع��ات حاصل از واکنشهای
مختلف هس��تند ک��ه در صورت
تجم��ع در داخل ب��دن میتوانند
منجر به آسیب به سلولها و ایجاد
انواع بیماریها و به ویژه اش��کال
مختلف سرطانها شوند.
اولین وظیفه ویتامین ث به عنوان
یک ماده آنتیاکسیدان ،جذب این
رادیکالهای مضر و خنثی کردن
آنها قبل از هرگونه آسیبرسانی
به سلولهاست.
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یک��ی از نش��انههای مهم بیماری
"اسک��وروی" ناش��ی از کمب��ود
ویتامین ث ،زخمهایی هستند که
هیچگاهبهبودنمییابند.
دلیل این موضوع این است که بدن
برای ساخت ک�لاژن به ویتامین
ث نیازمند است .کالژن قویترین
بخش بافت پیوندی انسان است که
بافت اسکلتی را سرپا نگه میدارد،
ماهیچهها را به استخوانها پیوند
میدهد ،ساخت��ار رگهای خونی
را استحک��ام میبخش��د و
ویتامین ث باعث ثاب��ت ماندن پوست و
مهم ترین
ارگانهای مختل��ف بدن در
آنتیاکسیدان جایگاه اصلی خود میشود.
میتوان گفت کالژن چسبی
در بدن است
است که تمانی اعضای بدن را
به هم میچسباند .از آنجایی
مب��ارزه ب��ا اثرات
مخرب رادیکالهای آزاد از وطایف که بدن برای بهبود زخمها و ترمیم
اصل��ی سای��ر ویتامینه��ا و مواد بافتهای آسیبدیده خود به این
معدن��ی است ،اما دو ویژگی باعث ماده نیازمند است پس در صورت
میش��ود عملکرد آنتیاکسیدانی کمبود ویتامین ث ،کالژن ساخته
ویتامین ث بسیار حیاتی باشد.
نمیشود و زخمها بهبود نمییابند.
اول اینک�ه این ویتامی��ن در آب در صورت بروز بریدگی ،شکستگی
محلول است و در نتیجه میتواند و یا سوختگی در هر نقطه از بدن،
به همه جای بدن سرک بکشد ،از مص��رف مقدار بیش��تر از حد نیاز
غش��اهای سلولها عبور کند و به روزان��ه از این ویتامی��ن به بهبود
فضاهای بین سلولی نیز وارد شود .صدمات ذکر ش��ده کمک زیادی
در نتیجه حت��ی رادیکالهای آزاد میکند.
موج��ود در چنین فضاهایی نیز از 
دست ویتامین ث در امان نخواهند نقش حفاظتی در بروز بیماریهای
ماند.
قلبی عروقی
نکته مهم بعدی این است که سایر در م��ورد نق��ش ویتامی��ن ث در
آنتیاکسیدانها از جمله ویتامین جلوگیری از بروز بیماریهای قلبی
ای ب��ه تنهای��ی قادر ب��ه فعالیت عروقی ،مطالعات و آمارهای زیادی
آنتیاکسیدانی خود نیستند و برای وجود دارد که به دو نمونه از آنها
انجام ای��ن وظیفه به ویتامین ث اشاره میکنیم.
مطالعه آماری اول که توسط مرکز
نیازدارند.
ملی آمارهای سالمت آمریکا انجام

شده نشان میدهد که اگر هر فرد
تقویتکننده سیستم ایمنی بدن
سیستم ایمنی بدن ،از ما در برابر بزرگس��ال به صورت روزانه 500
عفونته��ای مختل��ف محافظت میلیگرم بیشتر از نیازهای پایهای
میکند .بدن ما برای انجام این کار خود از این ویتامین مصرف کند،
از اشکال مختلف گلبولهای سفید می��زان مرگ و می��ر ساالنه بر اثر
و همچنین پیامآورهای شیمیایی بیماریهای قلبی در این کشور به
پیچی��دهای استف��اده میکند که میزان  100هزار نفر کاهش خواهد
در حقیقت گلبوله��ای سفید را یافت .جدا از اینکه این  100هزار
نفر زنده خواهند ماند ،مبلغ زیادی
راهنماییمیکنند.
در انسان سالم حدود یک تریلیون هم در هزینهه��ای درمانی آنها
گلبول سفید ،وظیفه دفاع از بدن صرفهجویی خواهد شد.
را برعه��ده دارند ،اما در زمان بروز مطالعه دیگری ک��ه نتایج آن در
بیم��اری ،در هر ساعت میلیونها ژورنال معتبر پزش��کی "لنست"
گلب��ول سفی��د جدی��د در بدن در سال  2001منتش��ر شد نتایج
ساخته میشوند تادر برابر بیماری مشابهی در بر داشت.
از م��ا مراقبت کنن��د .تمامی این این مطالعه نش��ان م��یداد رژیم
گلبوله��ای سفید و پی��امآوران غذای��ی غن��ی از ویتامی��ن ث به
شیمیایی که به آنها اشاره کردیم صورت کلی خطر ب��روز مرگ به
برای انجام درست وظیفهش��ان به علل مختلف و به صورت ویژه مرگ
بر اثر بیماریهای قلبی را کاهش
ویتامین ث نیازمندند.
به همین دلیل است که پزشکان میدهد.
در موق��ع بروز ان��واع بیماریهای بر اساس این مطالعه مصرف مقدار
عفونی ازجمل��ه سرماخوردگی و بیش��تر ویتامین ث حدود  20تا
آنفلوانزا ویتامی��ن ث را به عنوان  50درص��د خطر بروز مرگ بر اثر
یک داروی مکمل تجویز میکنند بیماری قلبی را کاهش میدهد.
تا با تقویت سیستم ایمنی ،شرایط 
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سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

د اشنت سیستم ایمنی سالم و قوی
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
و درمان بیماری هاست!

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

تورونتو
Tel.: 905-709-2788
ونکورر
Tel.: 604-825-3603
برای سفارش جزئی و کلی
لس آجنلس
Tel.: 310-709-8334
با شماره ها ،ایمیل و
Fax: 514-323-2174
بگیرید:
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دکترپرویزقدیریان
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دانش��مندان می گويند به فرمول
های رياض��ی جديدی رسيده اند
که احتمال دارد در آينده نزديک
به پزشکان کمک کند تا با استفاده
از رايان��ه نحوه واکنش بيماران در
برابردرمان های مختلف را بادقتی
قابل قبول پيش بينی کنند.
اين پژوهشگران اعالم کرده اند که
در آزمايشی که بر روی ۱۲۱بيمار
مبتال به سرطان ري��ه انجام داده
اند ،ن��رم افزار فوق در پيش بينی
واکنش بيمار نسبت به روش های
مختلف درمانی «عملکردی بهتر
از انس��ان های متخصص داشته
است».
به نوش��ته روزنامه «ايندپندنت»،
در يکی از آزماي��ش های صورت
گرفته دانش��مندان با استفاده از
مدل رايانه ای مبتنی بر داده های
بالينی گروهی از بيماران مبتال به
سرط��ان ريه ،نحوه واکنش آنها را
در برابر روش های مختلف درمانی
پيش بينی و بهترين گزينه تجويز
را برای افراد فوق انتخاب کردند.
يافته ه��ای اين آزمايش نش��ان
داد که تش��خيص نرم افزار فوق از
پزشکانی که اين بيماران را تحت
نظر داشتند ،دقيق تر بوده است.
روزنامه اينديپندنت می نويس��د
نتاي��ج اين پژوه��ش نقش مهم و
رو به رش��د رياضي��ات در درمان
سرطان را نشان می دهد .در طی
اين بررسی علمی ،پژوهش��گران
موفق ش��دند با وارد ک��ردن داده
ه��ای مربوط به سوابق پزش��کی
بيماران و روند درمانی طی ش��ده
توسط آنها در نرم افزار پزش��کی
جديد ،با دقتی بهتر از روش های
سنتی مبتنی بر نظر پزشک معالج،
چگونگی واکنش بيماردربرابر يک
دوره درمانی دو ساله را پيش بينی
کنند.

دکت��ر ک��ری اوبريج ،از دانش��گاه
پزشکی ماستريخت هلند در اين
باره به این روزنامه بریتانیایی می
گويد« :اگر مدل های [رايانه ای] با
استفاده از داده های مربوط به يک
بيمار ،اعم از مش��خصات تومور و
جزئياتدرمانی او ،تشخيصیدقيق
تر از پزش��کان ارائه دهند ،در اين
صورت اتکای صرف به نظر پزشک
در درمان بيم��ار اخالقی نخواهد
بود .ما معتقدي��م که اين مدل ها
را باي��د در روند درمان بالينی وارد
کرد تا به عنوان راهنمای تصميم
پزشکان به کار گرفته شوند».
گروه پژوهشگران همچنين نشان
داد که توموره��ای سرطانی بين
افراد مختلف متفاوت بوده و بسته
به ترکيب ژنتيک فرد و نوع سرطان
و مرحله بيماری وی ،درمان های
متفاوتی را می طلبد - ،که به ظاهر
تش��خيص آن از طريق محاسبات
پيچيده رياضی امکان پذير است.
دکتر اوبريج و همکارانش با استفاده
از مدل رياضی ياد شده يک گروه
 ۱۲۱نف��ره از بيم��اران مبت�لا به
سرط��ان ريه را زي��ر نظر گرفته و
پيش بينی کردند که کدام افراد از

اي��ن گروه بعد از دو سال زنده می
مانند ،چند نفر از آنها با مشکالت
تنفسی مواجه خواهند شد و برای
چند نفر بلعيدن غذا دشوار خواهد
شد .برای هر کدام از اين سه حالت
احتمالی ،مدل رايانه ای پيش بينی
های بهت��ری از رقبای متخصص
انسان خود ارائه داد.
دکتر اوبريج توضيح می دهد« :به
باور م��ا ،روش درمان های فردی
تنها زمانی موفق می شود که مدل
های رياضی پيش بينی را به دوره
ه��ای بالينی کنونی وارد کنيم .ما
نش��ان داده ايم که اين مدل های
عملکردی بهتر از پزشکان دارند.
بنابراين ،يافته های اين پژوهش را
می توان به عنوان سندی محکم
برای استف��اده از مدل های پيش
بين��ی و نوعی تح��ول در درمان
بالينی بيماران به شمار آورد ».اگر
چه ،به رغم نتايج روشن آزمايش
اخير ،اوبريج تأکي��د می کند که
«اين مدل ها اب��زاری در خدمت
پزش��کان خواهند بود و جايگزين
آنها نخواهند شد».

تمام��ی نکات اش��اره ش��ده تنها
نمونهه��ای کوچک��ی از فوای��د و
وظایف ویتامین ث در بدن انسان
هستند ،اما بد نیست اشارهای هم
به منابع این ویتامینداشته باشیم.
از قدی��م از پرتقال به عنوان منبع
سرش��ار از ویتامین ث ن��ام برده
میشد ،اما ش��اید خیلیها ندانند
ک��ه میوه ک�یوی ه��م تقریباً به
ان��دازه پرتقال ویتامی��ن ث دارد.

باید بدانید تقریباً تمامی میوهها و
سبزیها از مقادیری از این ویتامین
برخوردارند.
در می��ان میوهه��ا ت��وت فرنگی،
طالبی و زغالاخته حاوی مقادیر
زی��ادی ویتامین ث هس��تند .در
میان سبزیها هم باید از اسفناج،
کلم بروکلی ،کلمپیچ و انواع فلفل
نام برد .میزان ویتامین ث مورد نیاز
برای یک فرد سالم به صورت روزانه
حدود  60تا  90میلیگرم است که

معادل ویتامین موجود در یک عدد
پرتقالاست.اگرچهپزشکانتوصیه
میکنند برای برخورداری از تمامی
ویژگیهای مثب��ت این ویتامین،
به ویژه اثرات پیشگیریکننده آن
در بروز بیماریهای قلبی عروقی،
مص��رف آن را حداقل به دو تا سه
برابر افزایشدهید.

منابع ویتامین ث

•

•
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با آغاز سال جدید ،اقتصاد بحران زدهی کشور
ب��ار دیگر با موج جدی��دی از گرانی کاالهای
ضروری مردم زنگه��ا را بهصدا درآورد و این
س��وال را در برابر مردم نگران از گرانی ،تورم و
بیکاری قرار داد که دیگر چه کاالیی را باید از
سبد خرید و هزینهها حذف کرد؟
و آی��ا مگر چیزی برای برداش��تن از این سبد
مانده است؟
تا دیروز مس��اله این بود که گوش��ت از سفره
کارگران و زحمتکشان پرکشیده و رفته است
اما با این وضعیت گویا قرار است سیبزمینی
و پیاز و روغن نی��ز که از جمله ضروریترین
نیازه��ای آنها برای تهی��ه سادهترین غذاها
هستند از این سفره به پرواز درآیند.
پی��ازی ک��ه در فروردین ماه سال گذش��ته
کیلویی ۶٢١تومان بود (آمار بانک مرکزی از
خرده فروشی در فروردین  ،)٩١در مهرماه به
 ١٠١٠توم��ان و در اوج گران�� 
ی پیاز در اواخر
بهمن که خ��ود رکوردی جدید بود به ١٨٠٠
تومان در مغازههای خردهفروش��ی رسید ،اما
بهیکباره در فروردین امس��ال تا  ٣۶٠٠تومان
نیز باال رفتو رک��وردی غیرقابل تصور از خود
بهجای گذاش��ت.حتا با رسی��دن پیاز بهاری
محصول جنوب ب��ه بازار ،هن��وز این کاال در
بس��یاری از ش��هرها کیلویی ٢۵٠٠تومان به
دس��ت مردم میرسد .سیبزمینی نیز که در
فروردین سال گذشته ۶۴٢تومان ودر مهرماه
 ٧٨٠توم��ان بود ،در فروردین ماه امس��ال به
 ١٨٠٠تا ٢۵٠٠تومان رسید .از گوجهفرنگی و
میوههایی چون پرتقال و سیب نیز میگذریم
ک��ه به قیمتهایی بین  ۵تا  ۶هزار تومان نیز
رسیدند.
افزایش قیمته�ا دیگر توان�ی برای
کارگران و زحمتکش�ان باقی نگذاشته
است.
آنها با خود میگویند کاش افزایش قیمتها
ب��ه همین کاالهامحدود ب��ود ،اما مگر چنین
چیزی ممکن است؟!
هماکنون تمامشواهد و حتا صداهاییکه از مراکز
رسان��های جمهوری اسالمی و از زبان مقامات
حکومتی بهگوش میرسدپیامآور چیزی جز
گرانی و فقر بیش��تر و هولناکتر کارگران در
اقتصادی ورشکس��ته و درهمریختهتر از سال
گذشتهنمیباشند.
مهدی سلیمان جاه��ی سرپرست "دفتر کل
نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذاو دارو"
روز  ٢٢فروردین در مصاحبهای با خبرگزاری
"ایسنا" با بیان اینکه دیگر ارز مرجع به هیچ
کاالی��ی اختصاص نخواهد یاف��ت ،از دو برابر
ش��دن قیمت داروهای وارداتی و افزایش ٢٠
تا  ٣٠درصدی داروهای تولید ایران خبر داد.
روزنامه "ته��ران امروز" در گزارش��ی که روز
ش��نبه  ٢۴فروردین به چ��اپ رساند ،افزایش
قیم��ت داروها را بیش��تر دانس��ته و افزایش
داروه��ای ساخت داخ��ل را  ۵٠درصد اعالم
نم��ود .روز  ٢١فروردین نیزنآآحس��ن امامی
رض��وی معاون وزارت بهداش��ت در ارتباط با
تصویب تعرفههای درمانی سال  ٩٢از افزایش
این تعرفهه��ا در گفتوگو با خبرنگاران خبر
داده ب��ود .با تعرفههای جدید هزینه تنها یک
روز تخ��ت در بیمارستانهای خصوصی (و نه
در بخشه��ای ویژه مانند سی سی یو) آنهم
بدون ویزیت دکتر و دارو به هفتصدهزار تومان
میرسد .بدین ترتیب در طی دو مرحله و در
کمتر از هش��ت ماه هزینه تخت بیمارستان
خصوص��ی  ۶٩درصد و تخت بیمارستانهای
دولتی  ۵٣درصد افزایش یافت.
با این حساب اگر کارگری که حداقل دستمزد
میگی��رد (و چه بس��یارند از ای��ن کارگران)
بخواه��د همس��ر و ی��ا فرزن��دش را در یک
بیمارستان خصوصی بستری کند ،تنها هزینه
 ٢روز بستری شدن برابر با سه ماه دستمزد او
خواهد بود .با این ترتیب میتوان خیلی راحت
حساب کرد که هزینه یک بیماری و بستری

ش��دن در بیمارستان خصوصی همراه با پول
دکتر ،هزینه اتاق عم��ل ،دارو و دیگر مخارج
معمول ،برای کارگر از دستمزد یک سال نیز
ممکن است تجاوز کند!!
روزنام��ه قان��ون روز ش��نبه  ١٧فروردی��ن
مصاحبهای با یک کارش��ناس مسکن و عضو
هیات علمی دانشگاه تهران ،انتشار داد .وی در
این مصاحبه با بیان اینکه قیمت ارز در سال
گذشته  ٢٠٠درصد افزایش یافت اما مسکن
ح��دود  ٣٠تا  ۴٠درصد از این افزایش قیمت
را جذب کرده اس��ت ،پیشبینی کرد که در
صورت پایدار ماندن به��ای ارزهای خارجی،
قیمت مس��کن در سال ج��اری حداقل ١۵٠
درصد افزایش پیدا کند.
وی مدعی ش��د که در ص��ورت افزایش بهای
کنونی ارز نمیتوان وضعیت بازار مس��کن را
پیشبینی کرد!! او رکود در بازار مسکن را نیز
نتیجهی همین بیثباتیدانسته و گفت :
"این فروش��ندگان هس��تند که بازار را راکد
کردهان��د و به دلیل ترس از آینده و انتظارات
تورمی خود  ،نسبت به فروش واحدهایشان
اقدامنمیکنند".
وی ب��ا بیان اینکه حدود چهار و نیم میلیون
نفر برای دریافت مسکن مهر ثبتنام کردهاند،
گفت:
"آمار تحویل مس��کن مهر به سختی به ٢٠٠
هزار واحد میرسد … از سوی دیگر در همین
دوره زمانی هر سال بی��ن  ۶٠٠تا  ٧٠٠هزار
ازدواج صورت گرفت��ه است .حال با توجه به
ضریب استهالک و تخریب میبینیم که تولید
مسکن اصال جوابگوی این تقاضا نیست".
براساس گزارش مرک��ز آمار ایران نیز قیمت
فروش زمی��ن (و خانههای کلنگی) در تهران
و در پاییز  ٩١نس��بت به سال قبل  ٨٢درصد
افزایش داش��ته است .براس��اس این گزارش
قیمت مس��کن نیز طی این مدت  ۵٣درصد
افزایش یافته است.
روزنامه جام جم  ١٩فروردین از قول نهاوندیان
رییس ات��اق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
مینویسد":قدرت خرید پول ملی به نصف یا
حتا ثلث کاهش یافته است".
وی در ادامه با تشریح چشمانداز اقتصاد ایران
در س��ال ج��اری میگوی��د" :در حال حاضر
کشور ش��اهد تکانه تورمی بیسابقهای است
که بر ای��ن اساس در سطح عمومی قیمتها
ش��اهد جهش بزرگی هس��تیم".پیش از این
احم��د توکلی نماینده مجلس و رئیس سابق
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در جریان یک
سخنرانی در انجمن اقتصاددانان در تاریخ ٢٩
دیماه از کاهش ارزش پول ملی به میزان ١١٣
درصد طی  ١٠ماه خبر داده بود.
طبیعیس��ت که کاه��ش ارزش پول تنها به
ارزه��ای خارج��ی محدود نخواه��د ماند و با
سرعت��ی کم و گاه زیاد این کاهش خود را در
باال رفتن بهای کاالهای دیگر نشان میدهد.
ابتدا ب��ه سرعت کاالهایی مانند کامپیوتر که
ارتباط مس��تقیمی با ارزه��ای خارجی دارند
متاثر میشوند و در ادامه به دیگر کاالها ،حتا
آنها که هیچ ارتباطی با ارز خارجی به صورت
مستقیم ندارند ،تسری مییابد که مواد غذایی
و محصوالت کشاورزی تولید داخل نیز یکی از
آنهاست .وقتی که ارزش پول داخلی کاهش
مییابد و دالر گران میشود ،آنگاه برای مثال
صادرات پیاز و سیبزمینی به کشوری مانند
عراق جذاب میشود ،فروش این کاالها با دالر،
دالری که بین ارز مرج��ع و ارزی که در بازار
خرید و فروش میشود یک فاصلهی  ٣برابری
وجود دارد ،برای صادرکننده سود سرش��اری
را بههمراه م��یآورد .آنگاه سرمایهدارانی که
در این بازار فعالی��ت میکنند ،به این دسته
کاالها هجوم میآورند و نتیجه این میش��ود
که بهیکباره پیاز همانطور که در باال آمد در
بهمن ماه سال گذش��ته به  ١٨٠٠تومان در
خرده فروشی میرسد ،یعنی درست بعد از ماه
شهریور و مهر سال گذشته که قیمت ارز
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بهشدت افزایش یافت.
هش��دار رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه
ی��ک روزه درب��ارهی احتمال تک��رار بحران
س��ال  ٩٠و  ٩١در صنع��ت مرغ که منجر به
گرانش��دن فاجعهبار گوشت مرغ گردید یک
نمون��هی دیگر از وضعیت کنون��ی است .وی
خواستار تعیین قیمت خرید تضمینی برای
جوجه یک روزه و گوش��ت مرغ بهمیزانی شد
که تولیدکنندگان بتوانند ادامهی کاری بدهند،
چرا که در غیراینصورت واحدهای فوق قادر
به ادامهی تولید نخواهند بود .وی در سخنان
خود از جمله به افزای��ش  ١٠تا  ٣٠درصدی
قیمت سویا و ذرت در ظرف تنها یک ماه اخیر
اشاره کرد.
خبرگزاری مه��ر در تاریخ  ٢٨بهمنماه سال
 ٩١مینویس��د" :روزانه  ٧٠تا  ٧۵هزار چک
در کش��ور برگش��ت میخورد که برای خود
رکوردی در سال  ٩١محسوب می شود .آمار
زندانی��ان نیز حاکی از افزایش تعداد زندانیان
چک است".
مواردی که بیان شد بهعنوان مشتی از خروار
نشانگر موج ادامهدار و فراگیر گرانی و عمق
بحران اقتصادی میباشدکه امروز تمامی ارکان
نظام سرمایهداری ایران را در بر گرفته است.
با ای��ن توضیحات اما س��وال این است کهآیا
میتوان��د معج��زهای در جمه��وری اسالمی
رخ بدهد تا جلوی این ش��تاب وحشتانگیز
تورم ،گرانی و بیکاری گرفته شود؟ آنهم در
حکومت��ی که سرتاپای آن غ��رق در بحران و
فساد است.
حکومت��ی ک��ه دستپروردهه��ایاش برای
دستیابی بر صندلی ریاستجمهوری و خیمه
زدن بر پول نفت از هماکنون یکدیگر را به باد
فحشگرفتهاند؟!!
مگر جمهوری اسالمی و مناسبات سرمایهداری
عامل این وضعیت وخیم اقتصادی نیستند؟! با
کدام برنامه و با کدام تحول اقتصادی قرار است
جلوی این شتاب گرفته شود؟!
با وعده وعید و شعارهای توخالی که نمیتوان
جلوی بحران اقتصادی را گرفت .اگر میش��د
ک��ه باید تاکنون احمدین��ژاد در این  ٨سال
کاری برای اقتصاد بحران زده کش��ور میکرد
نه آنکه وضع را به این مرحلهی وحش��تناک
برساند.
و باز مگر نه این ک��ه سیاستهای اقتصادی
دول��ت احمدین��ژاد چی��زی ج��ز ادام��هی
سیاستهای دولتهای قبل از او نیس��تند و
همهی جناحهای حکومتی از جمله خامنهای
پش��ت این سیاستها بودهان��د؟! اما حاال که
وض��ع به این نقط��ه رسیده همه ی��ا بدنبال
این هس��تند که وضعیت کنونی اقتصادی را
بهگردن یکدیگر انداخته و یا بهگردن دشمن
خارجی .بیهوده نیست که تمامی کاندیداهای
ریاستجمهوری مهمترین شعار تبلیغاتیشان
را به وضعیت وخیم اقتصادیاختصاص دادهاند.
اما واقعیت این است که هیچکدام از آنها فرقی
با یکدیگر نداش��ته و سیاستهای اقتصادی
هم��هی آنها با مختصر تفاوتهایی که البته
هیچ دردی را از کارگران و زحمتکش��ان کم
نمیکند ،مانند هم است.
نمونهی آن سیاست اقتصادی نئولیبرال است
که همهی جناحهای حکومتی در پیشبرد آن
سهیم بودن��د و حذف یارانهها یکی از جوانب
برجسته آن است که تاثیر مهمی در تشدید
رکود اقتصادی و افزایش تورم گذاشت.
نمون��هی دیگر بودجه ساالنهی کش��ور است
ک��ه بهرغم تمام دعواهایی ک��ه عموما بر سر
سهمخواه��ی در بودجه ش��کل میگیرد ،در
نهایت بودجهای تصویب و بهویژه اجرا میشود
که ریشهدر همان سیاست اقتصادی نئولیبرال
دارد.
تمامی این بودجهها ک��ه وظیفهی اصلی آن
تامین نیازه��ای مالی نظام حاک��م و تزریق
درآمده��ای نفتی ب��ه اقتصاد ب��ه نحوی که
سرمایهداران همهی آن را ببلعند میباش��د،
حاصلی جز تشدید بحران اقتصادی ،افزایش

حکومت اسالمی
در طول سالها
سلطهی خود
بر کشور ثابت
کرده است که نه
حق معاش برای
کارگران قایل
است و نه حق
زندگی.
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دمکراسیشورایی

ازتارنمایتلویزیوندمکراسی
شوراییدیدنکنید
تلویزیون دمکراسی شورایی

فریاد رسای کارگران و تمامی انسان های زحمتکش،
ش�ریف و س�تم دیده ای اس�ت ک�ه ب�رای آزادی و
سوسیالیسمپیکارمیکنند.
از این پس برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی بر
روی اینترنت در دسترستان خواهد بود.
از تارنمای تلویزیون دمکراس�ی ش�ورایی در شبکه
جهان�ی اینترنت دیدن کنید و آدرس آنرا در اختیار
دیگران نیز بگذارید .شماره تلفن برای تماس :
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷

تورم و بیکاری و در نهایت
افزایش فاصلهی طبقاتی
بههمراه نداشته است.
البت��ه بودج��ه از سویی
بازتابدهن��دهی بحران
اقتصادی نیز میباشد.
عملکرد بودجه عمرانی
در بودجه سالهای اخیر
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:
یک نمونهی آن میباشد.
http://tvshora.com
بودج��ه عمران��ی نقش
Email: shora.tv@gmail.com
مهمی در رونق اقتصادی،
ایج��اد زیرساخته��ای
اقتص��ادی ،و در نهای��ت
گران شدن کاالها بدنبال نخواهد آورد .بسیاری
همواره
ام��ا
کند،
ایفا
ایجاد ش��غل میتوان��د
از صنایع کشور به صورت مستقیم وابسته به
بودجههای عمرانی در قیاس با حجم بودجه واردات مواد اولیه هس��تند و باال رفتن هزینه
بهویژه بودجه جاری بس��یار ناچیز هستند .با ریال��ی واردات ،گران ش��دن کاالها را بدنبال
این وجود به همین میزان بودجه عمرانی نیز خواهد آورد .حتا کاالهایی که به نظر میآید
عمل نمیشود ،در سال  ٩٠از  ٣۴هزار میلیارد کامال تولید داخل هستند مانند مثالی که در
تومان بودجه عمرانی تنه��ا  ١٠هزار میلیارد مورد پیاز و سیبزمینی زده ش��د نیز متاثر از
تومان آن هزینه ش��د و در سال گذشته نیز از این وضعیت خواهند شد.
 ٣٨هزار میلیارد تومان تنها  ١۵هزار میلیارد از سوی دیگر ما با یک بحران اقتصادی عمیق
تومان تحقق یافت.
روبرو هستیم ،بهگونهای که حتا حکومتیها
ام��ا عملکرد کل بودجه باز از این هم مهمتر نیز به عدم رشد اقتصادی و یا حتا رشد منفی
است.
اقتصاد در سال جدید اعتراف کردهاند.
ه
گفت
به
کمیسیون
رئیس
مقدم
مصباحی
ی
سعید لیالز اقتصاددان نزدیک به اصالحطلبان
سال
مصوب
بودجه
میزان
بین
مجلس،
تلفیق
از جمل��ه کس��انیست که رش��د منفی  ٣تا
گذشته با عملکرد آن  ۴۵درصد اختالف وجود  ۴درص��دی اقتص��اد ایران در س��ال آینده را
دارد (که رقمی بیسابق��ه است) ،به گفتهی پیشبینی کرده است.
وی از بودج��ه  ١۶۴هزار میلیارد تومانی سال آخون��د مصباح��ی مق��دم نیز ک��ه ریاست
گذش��ته تنها حدود  ١٠٠ه��زار میلیارد آن کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق
تحقق یافته است .با توجه به شرایط اقتصادی مجلس را برعه��ده دارد روز  ١٨فروردین در
کنونی و چشمانداز آن ،بیشک همین معضل گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت" :نرخ رشد
را در بودجه سال  ٩٢نیز شاهد خواهیم بود.
اقتصادی صفر و یا زیر صفر و منفی است".
تصویبی
اگر عملکرد بودجه سال  ٩١با بودجه
تاثیر مستقیم رشد منفی اقتصادی در زندگی
 ۴۵درص��د اخت�لاف دارد ،بی��ش از هر چیز کارگران و زحمتکش��ان خ��ود را بیش از هر
بازتابدهندهی بحران عمیق اقتصادی است چیز در افزایش بیکاری نشان میدهد که باز
که حتا از نظر مالی نیزدولت را با ورشکستگی نتیجهای جز فقر بیش��تر ب��رای آنها بدنبال
روبرو ساخته است.
نخواهدداشت .رکود اقتصادیدر حالیست که
بهگفتهی قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق دولت هم به دلیل ناتوانی مالی و هم به دلیل
مجلس ،دولت از مابهتفاوت فروش ارز به نرخ وجود نقدینگی سرسامآور ،نه قادر به مقابله با
مرجع با نرخ مبادلهای در ماههای پایانی سال تورم است و نه برنامهای مشخص برای این کار
گذش��تهبرای پرداخت حقوق بازنشس��تگان دارد که الیحهی بودجهی  ٩٢و پیشنهادات و
استفاده کرده است.
نظراتی که در کمیسیون تلفیق مجلس حول
مسایلی
از
یکی
،٩٢
سال
در ارتباط با بودجه
ن روشن آن هستند.
آن مطرح شده بیا 
توافق
آن
بر
حکومتی
های
ح
که امروز همه جنا
با این ترتیب مشخص میشود که چشمانداز
است.
بودجه
در
دالر
قیم��ت
دارند باال رفتن
اقتصاد کش��ور در سال  ٩٢حتا بهمراتب بدتر
بهگفتهی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از سال  ٩١خواهد بود و در نتیجهی تش��دید
اسالمی ،پیش��نهاد دولت ت��ک نرخی کردن بحران اقتصادی ،افزایش تورم و بهویژه گرانی
دالر و تعیی��ن  ٢۵٠٠تومان برای هر دالر در نیازه��ای ضروری مردم ،وضعیت معیش��تی
بودجه است .اگرچه دولت بههیچ عنوان قادر کارگران و زحمتکشان وخیمتر خواهد گشت.
ب��ه تک نرخی کردن ارز و جم��ع کردن بازار حکومت اسالمی ن��ه راه حلی ب��رای بحران
غیررسمی ارز نیس��ت ،اما ح��ذف ارز مرجع کنون��ی دارد و ن��ه قادر است ب��رای مقابله با
و جایگزین ش��دن ارز بهاصط�لاح مبادالتی ،آن برنامهای ارایه کن��د .حکومت اسالمی در
مهمترین نتیج��هاش گران ش��دن کاالهای طول ساله��ا سلطهی خود بر کش��ور ثابت
ضروری برای کارگران و زحمتکش��ان است .کرده است که نه حق مع��اش برای کارگران
چ��را که بخش مهمی از ارز  ١٢٠٠تومانی به قای��ل است و نه حق زندگی .حکومتی که در
کاالهای اساسی اختص��اص مییافت .دولت سایهی قدرتاش کارگران و خانوادههایشان
برای جبران این موضوع پیشنهاد کرده است از تحصیل ،بهداشت ،درمان ،تفریح و خالصه
ی محروم شدهاند .حکومتی که
تا میزان سوبس��یدهای دارو و نان از  ١٣هزار هر نیاز انس��ان 
میلیارد تومان ب��ه  ٢٣هزار میلیارد تومان در هرگزنس��بت به فقر و فالکتیک��ه به اکثریت
بودجه سال ٩٢افزایش یابد کهدر جریان عمل بزرگ��ی از جامع��ه تحمیل کرده ،احس��اس
و در بهترین حالت تنها درصد ناچیزی از این مس��وولیتی نکرده و تنها با ایجاد بحرانهای
افزایش را جبران خواهد کرد.
مصنوعی ،تبلیغ ایدئول��وژی پوسیدهی خود
در
را
خود
تاثیر
چنین
گران شدن ارزدولتی هم
و مهمت��ر از همه با س�لاح و سرنیزهسعی در
و
تولیدی
واحدهای
نیاز
گران شدن مواد مورد
ادامهی حکومت داش��ته است .رهایی از این
جز
ای
نتیج
باز
که
گذاشت
کشاورزی خواهد
ه
وضعیت اقتصادی ،تغییراتی اساسی میطلبد

خ
ج
س
ت
ه
ب
ا
د
ا
و
ل
م
ا
ه
م
ه
ر
و
ز
ا
حت
ا
د
ب
ی
ن املللی کارگران

که جمهوری اسالمی در هیچ ش��کل و
شمایل خو د قا در به انجام آن نخواهد بو د.
نشریه کار شماره ۶۴۳
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

وست آیلند

برخی مشخصات مکتب ایرانی:
 در مکتب ایرانی دیدن موی سر
زنهای خارجی و بیگانه از تلویزیون
حالل است ولی زنهای هموطن و
خودی حرام!
 در مکت��ب ایرانی س��رود ملی
مقدسه ،ولی دیدن آلت موسیقی
که سرود با آن نواخته شده حرامه!
 در مکت��ب ایران��ی ،هنری مثل
موسیق��ی و رقص حرام است ولی
افیونی مثل تریاک حالل!
 در مکت��ب ایرانی کش��ورهای
مس��یحی و یه��ودی خداپرست،
دش��من و کافرند ،ولی کشورهای
کوبا و روسیه و چین کمونیست،
برادرند!
 در مکتب ایرانی خنده و رنگهای
شاد جلفه ،ولی گریه و رنگ سیاه
متانت!
 در مکتب ایران��ی ،روزهایی که
مردمدنیا تعطیلند ما کار میکنیم و
روزهایی که مردم دنیا کار میکنند
ماتعطیلیم!
 در مکتب ایرانی صورت نامرتب و
لباس و ظاهردلگیر کنندهداشتن،
ارزش��ه ،ولی صورت اصالح شده و
زیبایی و خوش تیپی ضد ارزش!
 در مکتب ایرانی فقر و پابرهنگی
فضیلته ،ولی رفاه و ثروت رذیلت!
 در مکت��ب ایرانی ه��ر کجا که
بخواهیم خصوصی سازی بکنیم و
از مردم پول بگیریم و نفع داشته
باش��یم ،اسم��ش رو میگذاری��م
"غیرانتفاعی!"
 در مکتب ایرانی اسم بانکداری رو
میگذارن "بدون ربا" ولی باالترین
بهره ها رو از مردم میگیرن و می
دن!
 مکت��ب ایرانی چی��ز جدیدی
نیس��ت ،از همان زمانهای قدیم،
پدرانمون اسم کچل رو میگذاشتن
زلفعلی!
 در مکت��ب ایران��ی اس��م پروژه
فراری دادن مزاحمین رو میگذارن
"فرار مغزها"!
 در مکاتب دیگهُ ،مبلغهای دینی
روابط جنس��ی رو برای خودشون
حرام میدونن ولی برای بقیه مردم
ح�لال ،اما در مکتب ایرانی روابط
جنسی برای ُمبلغدینی حالله ولی
برای بقیه مردم حرام!
 در مکتب ایرانی کثیفترین گناه
دنیا (دروغ) عادیه؛ ولی دست دادن
دختر و پسر غیرعادی!
 در مکتب ایران��ی قبل از اینکه
خبر مهمی رو پخ��ش کنن ،اول
تکذیبشمیکنن!
 در مکتب ایرانی مهم این نیست
ک��ه در داخل ،چقدر فس��اد غوغا
میکن��د ،مهم این است که ظواهر
مکت��ب در جامعه رو حفظ کنیم،
و مه��م اینس��ت که کش��ورهای
دوست ،در خ��ارج در مورد ما چه
فکرمیکنند! چون اگ��ر ظواهر رو
حفظ نکنی��م نمیتونی��م ادعای
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کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

رهبری مکاتب جهان رو داش��ته
باشیم!
 راست��ی خب��ر داری��ن در دنیا
یک کش��وری هس��ت که بستن
روسری برای همه مردها اجباریه
و اگ��ه مرده��ا سر و بدنش��ون رو
با پارچه نپوش��ونن توسط پلیس
دستگیر میش��ن؟! آیا شما جرات
و تمایل دارین به عنوان توریست
با همس��رتون به اون کش��ور سفر
کنین؟ یا بخواهین تو اون کش��ور
سرمای��ه گذاری کنی��ن؟ تعجب
نکنین ،اون کشور،کشور خودمونه
با مکتب ایرانی ،منتها از زاویه دید
بقیه مردم جهان!
 در مکت��ب ایران��ی دختری که
دنبال همس��ر مناسب میگرده ،و
در موقعیتی هست که به زیباییش
نیاز داره ،حق نداره موهای صورت
و کرک سبیلش رو قبل از ازدواج
برداره!
 در مکت��ب ایران��ی در مراس��م
(عروس��ی ،مهمانی ی��ا مذهبی)،
خانمها خودش��ون رو به ش��دت
آرایش میکنن ،ولی نه برای مردها
بلکه برای خانمهایدیگر!
 در مکتب ایرانی فاحش��ه خونه
ها رو با افتخ��ار جمع کردیم ولی
نمیدونیم چرا برای زنمون از محل
کار تا منزل صد ت��ا بوق میزنن؟!
نکنه بعض��ی وقتها غیرت زیاد بی
غیرتی میاره؟! ول��ش کن ظواهر
جامعهمهمتره!
 در مکتب ایرانی پلیس مخصوص
مجرمان رانندگ��ی (مجرمانی که
جان انس��انها را تهدید میکنند)،
اسلحه ندارد ،ولی پلیس مخصوص
کنترل پوشش موی سر و جدایی
دختر از پس��ر ،اسلحه دارد ،چون
این برای ظواهر جامعه خطرناکتر
است!
 در مکت��ب ایرانی رمز باال رفتن
از هِرم قدرت ،حفظ ظواهر است،
نه صداق��ت .برای همینه که فقط
ریاکارها میتونن از اون باال برن!
 مکتب ایرانی باالترین آمار صدقه
جهت دفع ب�لا در دنی��ا رو داره،
ول��ی نمیدونم چرا ه��م فقر غوغا
میکنه و هم آمار تصادفات و تلفات

جاده های ایران ده برابر میانگین
جهانیه؟!
 در مکتب ایرانی همه میگن علم
بهتر از ثروت��ه ،ولی در عمل همه
دنبال ثروتند نه علم!
 اون قدیم��ا ،چند نف��ر اومدند و
«بت»ها رو شکستند و گفتند خدا
را بپرستید! ولی بعد از مرگشون،در
مکتب ایرانی ،ما قبر خود اونها رو
بت کردیم و پرستیدیم! میگن خدا
از رگ گردن به ما نزدیکتره ،شاید
ما ،بین خودمون و رگ گردنمون
نیاز به یك نفر واسطه داریم! حتماً
همینطوره!
 در مکتب ایرانی جمعه ها عاشقانه
منتظر آمدن کسی هستیم که اگه
بیاد ،اولین کسانی که ازش اُردنگی
میخورنخودمونیم!
 در مکت��ب ایرانی اسم خرافه رو
میگذارن فرهنگ ،و اسم فرهنگ
رو میگذارن ابتذال!
 کی میگه استدالل های تمثیلی
ضعیفترین نوع استدالله؟ ما پایه
ه��ای استوار بن��ای عظیم مکتب
ایرانی خودم��ان را بر روی همین
تمثیلها و شعرها و شعارها بنا نهاده
ایم ،مث ً
ال:
"اگر برهنگی تم��دن است ،پس
حیوانات متمدن ترند!" و یا
"اگ��ر غیرت از ایم��ان است ،پس
خروسها مؤمن ترند!" و یا ...
 در مکتب ایرانی نزدیک ش��دن
دختر و پس��ر ب��ه همدیگر جهت
شناخت ،قبل از ازدواج ،عیب است
ولی جدا شدنشان با دو تا بچه بعد
از ازدواج عیب نیست!
 و در نهایت اینکه مکتب ایرانی
چیز بدی نیس��ت ،تنها بدی آن،
کلم��ه "ای��ران" درون این مکتب
است که اگر آن را برداریم و با چیز
دیگری جایگزین کنیم ،مثل بقیه
مفاهیم ،برای مس��ئولین دلس��وز
کش��ور قابل تحملتر خواهد ش��د
و خواهند فهمی��د که این مکتب
همان بچه  33ساله خودشونه!
آیا هنوز هم فکر نمی کنید مکتب
ایرانی یک مکتب جدید و مستقل
از سایر مکاتب است؟!

مژده مژده بزودیگشایشمییابد

ساندویچی و اغذیه فروشی ایرانی «اِلدا»

)755 ATWATER Tel.: 514-933-4726 (IRAN



باورهای اشتباه در مترینات ...
و اگر میخواهی��د نتیجه بهتری
بگیری��د ،وزنههایتان را سنگینتر
کنید.

برای کم کردن وزن ،هرچه بیشتر
ورزش کنیم ،بهتر است.

حاال که تمرینات با وزنه و هوازی
را ش��ناختید ،ب��رای اینکه سریع
وزن کم کنید ،باید هر روز سخت
تمرین کنید،درست است؟
احتماالً اینطور نیست.
باید بدانید که عض�لات در زمان
استراحت رشد میکنند ،نه وقتی
ک��ه وزنه میزنید .اگ��ر به بدنتان
زمان کافی برای استراحت ندهید،
قویتر نخواهید شد و ممکن است
عالئمی از تمرینزدگی را در خود
مش��اهده کنید (مثل خس��تگی،
بیاشتهایی ،مشکل در خوابیدن).
درمقابل ،باید بین روزهای تمرین
روی هر عضله بدنتان ۴۸ ،ساعت
استراحت بیندازید .میتوانید هر
روز هفته تمرین کنی��د اما نباید
روی یک عضله دو روز پش��ت سر
هم کار کنید.

برای مترین با وزنه حتمًا باید به
باشگاه برویم.

بعضی خانمها تصور میکنند که

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

>> ادامه از صفحه27 :
کردید ،اشتهایتان باال خواهد رفت.
به این طریق بدنتان نشان میدهد
که برای ریکاور ش��دن عضالتتان
و رشد آنها به تغذیهای خوب نیاز
دارید .تا  ۳۰دقیقه بعد از بدنسازی،
بد نیست یک نوشیدنی پروتئینی
مصرف کنید .پ��ودر پروتئین وی
( )wheyمخلوط با یک نصفه موز
ب��رای ریکاوری عضالتت��ان عالی
اس��ت .اگر هدفت��ان عضلهسازی
است ،باید  ۲۰۰-۳۰۰کالری بیشتر
از مق��دار مورد نیاز بدنتان مصرف
کنید .وقتی دچ��ار کمبود کالری
باشید ،قویتر نخواهید شد.
ب��رای ک��م ک��ردن چرب��ی بدن،
میتوانید کالریهای مصرفیتان را
با محدود کردن آنها برای چند روز
و ب��اال بردن آن برای چند روز بعد
آن ،چرخشی کنید.


بدون رفتن به باشگاه و دسترسی
بهدستگاههایبدنسازینمیتوانند
از فواید تمرینات قدرتی-استقامتی
بهره ببرند .بااینکه رفتن به باشگاه
بسیار خوب است زیرا این امکان را
فراهم میکند که بتوانید تمرینات
متنوع��ی انجام دهی��د ،اما الزامی
نیست.
درست کردن یک باشگاه کوچک
در خانه خودتان کار سختی نیست.
تمرینات��ی که با وزن ب��دن انجام
میشوند هم نیاز به هیچ تجهیزاتی
ندارن��د .اگ��ر دمبل ب��ا وزنهای
مختل��ف ،یک نیمکت و یک توپ
تمرین برای خود خریداری کنید،
میتوانید هر تمرینی را به راحتی
در خانه انجام دهی��د .برنامههای
آموزشی مختلفی هم وجود دارند
که میتوانید از آنها برای یاد گرفتن
حرکات استفاده کنید و دیگر نیاز
به مربی هم ندارید!
جمعبندی

اگ��ر طریق��ه تمرین کردنت��ان را
تغییر دهید ،میتوانید اندامتان را
کمخوری در حد توان رمز الغر
بهتر کنید .صبور باش��ید و بدانید
شدن است.
ش��اید این یک اشتباه تمرینی به اگر تمرینات هوازی را با تمرینات
حس��اب نیاید اما چ��ون اهمیت بدنس��ازی و ی��ک تغذی��ه خوب
زی��ادی داش��ت در این لیس��ت ترکیب کنید ،به نتیجهدلخواهتان
دست پیدا میکنید.
گنجانده شده است.
وقتی بدنسازی و کار با وزنه را شروع

•

کنسرت گروه
مستان و همای
یکشنبه  19می
در سالن
اسکارپیترسون
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آسیب دی��ده ،دسترسی
مسئولیتهرهای
شدن
(Mرا bert
u
را
تمايل پيدا کللرده بود
8
H
به
دسترسللی
4
t.
6
S
4
خنرانی شعله زمینی ،فعال حقوق زنان و حقوق
از کليلله حقوق بشر
3
4-619دارید 804 T،زنان مصیب��ت دیده را به
است که
معن��ایهرآن
ب��ه
راel.: 51
متمايل
مللردان
جهت
به
نزدمبارزه با سرطان پستان
جتربه
اگر
سطح
در
و
آموزش
واينکه ايللن امر
ر ،مناینده سازمان غیر دولتی سودویند در
منابع به شدت محدود و
زنان در جامعه همچنان
کرده.
آن
اطالعات يک
دولتها ،سازمان ملل
قسمت کنید.
موضوعدیگران
خود را با
مضر
صدای زنان را حذف می
ش��وند
می
دیده
کمرنگ
در ماده  12میثاق بین
رانس "چشم انداز تغییر در ایران"  -هامبورگ
زمان:توصيه می
 ب -محدوديت هر با اولويت تلقیگردد را
2013اعمال
ناشللی از
کند.ماه می
یکشنبه 5
کند و آنان را به حاش��یه
چندان
آنان
وفردبهيانیازهای
کنم
خواهم توجه تان را به اين جلب
افراد
از
گروهی
مدنی
حقوق
املللی
کنفرانسجهانی همچنين بر اهميت
سنتللی،
بعضللی از روشهللا و عاداتمی راند.
شود.
چندانیدرنمی
بهتوجه
تعريف
که زمانی که حاکميت قانون با
سطح
آمللوزش
ن و حاکمیت قانون چیست؟
است:
آمده
سیاسی
بعدازظهر
2
تا
صبح
11
يکپارچگی و مشارکت کامل زنان هم
افللراط گرائی
تبعيضللات فرهنگی و 
ن سيستمی است که روابط يک های باال در کشوری رعايت نمی شود -1  ،هللر کس قانونللا در سرزمين پايين تر (از 
گوییم.
می
خوشامد
شما
همه
به
بقيه)
آموزش
 )3از آنجا که خانه اغلببعنوانعامللان و هم بعنوان بهرهمند مذهبللی
کند .برنام��ه ه��ای
می در
بوجود آيللد تأکيد)17
ه را تنظيم می کند.
8043
St. Hubert
)Jarry
(Metro:کرده
توسعه تأکيد
زنان و دختران اولين کسانی هستند دولتی مقيم باشللد حق عبور و مرور  ج -بللا توجه به مفاد ماده دو اين شوندگان مراحل
عمومی
مجمع
از
جهانللی
کنفرانس
بلند م��دت توسعه ،طرح
سيستمبزرگ
حفظه��ای
فاجع��ه
در
Tel.: 514-619-4648
خورند.
می
صدمه
مسئله
اين
از
که
يا
و
سازماندهی
ميثاق،
به
را
قانللون
للان ملل حاکميت
را
خود
مسکن
آزادانه
انتخاب
و
آزادانه
نابود می شود ،بسیاری ازو نيزاهللداف تعيين شللده در برنامه میخواهد پيشنويس اعاميه
مربوطبه بالیای طبیعی
واکنش
کدامشان
هيچ
باال
اساسی
حقللوق
از
برای
متفاوت
نهادهای
يا
و
آموزشللی
که
کند
می
حکومتی اطللاق
داشت.
خواهد
آنجا
در
خانواده ها مجبور به نقلاقدامات جهانللی برای زنان در جهت بهخشونللت عليلله زنللان راو تصويب
آمادگی پی��ش از وقوع
انتقال
را
پیام
یک
مختلف
های
رسانه
ايران
در
زنان
بللا
رابطه
در
که
نيست
افراد
از
هايی
گروه
يا
و
افراد
اشخاص
نهادها،
ن تمامللی افراد،
بايد
زن
ايران:
مدنی
قانون
1114
ماده
توسعهپويا
نمايد با
شوندو متساوی همانگونه که در نموده و کشورهللا
عدم هماهنگی بین
ترغيباست.
آن راضروری
هر موقت می
برایهای
پناهگاه
مکان به
ای
فاجعه
زنان،
علیه
«خشونت
دهد:
اين
تمامی
صورتللی
در
نشود
نقللض

شرايطی
آوردن
بوجود
د-
دولت،
انضمام
به
قی و يا حقوقی
کند
می
تعيين
شوهر
که
منزلللی
در
فصل ۲4
اعاميه
اردوگاهدستور کار  ۲1اعاميه ريو خشونتعليه زنان
طبیعی» و «برنامه
مفا دبالیای
مطابق به
«واکنش
بیشترینبا ساکنان
افرادعمل
ونللی پاسخگو هستنللد که به حقللوق اساسی در معاهللده نامه ها سکنی نمايد(اقامت کند) مگر آن که فللرد يا گروهی وازدر
کمپین
این
است».
پیش��گیری
قابل
تضاد
در
که
درجشده است تصريح میکند.
مزبور مبارزه کنند.
ه��ای بلند مدت توسع��ه» به مفهوم
های موقت را زنان تشکیل می
نسبت
رفتار مردان
نگرش و
وضعيللت تغییر
دهند .در
اع عموم رسانده شللده است ،به و ميثاق هايی که ايللران آنها را امضا امکان تعييللن منزل به زن داده شده کرامت انسانی باشد
حقوق
مسللاوی و
-37 
درگيری
شرايط
در
بشر
حقوق
نقض
آننبود امکانات برای کارهای به خش��ونت علیه زنان تاثیر بسزایی نوش��دارو پس از مرگ شباهت دارد.
طرفی،
بیانیه وین و از
عمل
برنامه
رت يکسان اجرا می شللود و به کرده وجود دارند و دولت ايران موظف باشد.
بشر زنللان میبايست با جريان اصلی
حقوق
اساسی
های زنان در سراسر
تشکل
اصولها و
مسلحانه ،نقضگروه
مفهوم
به
پز،
و
پخت
چون
روزانه
ساده
داشت.
:1۸
ماده

ت مستقل تصويب شده و با نرم هست که به تعهللدات خودش عمل 
کشوری
هر
است
آزاد
کس
هر
-۲
سيستمفعاليتهللای گسترده سازمان
انساندوستانه
المللیاند که بهترین راه
بينشده
متوجه
بشر وقوانين آمریکا
کارهای روزمره زنان
دخترانشدن
سنگین تر

ستانداردهای حقوق بشر جهانی کند.
غيرقابل
و
زنللان
بشر
حقوق
کند
ترک
را
خود
کشور
جمله
از
ملللل
حقوق
مللوارد
يکللی شللود .ايللن موضوعات اسللت.
منفی یک فاجعه،
نقضتاثیر
کاهش
اينگونه برای
غيرقابلاست که فش��ار
اینودر حالی
اس��ت.
۱۹۸۵
س��ال
زلزله
از
پ��س
)11
در
ميثاق
بشر،
حقوق
جهانی
اعاميه
در
وانیدارد.
اليتجزا
بخش
و
است
انکار
سالگی
40
تا
زنان
کلله
جديد
اليحه
میبايست
سيستماتيک
گونهبطورمرتب و سيستماتيک ازجمله قتل ،تجللاوز
آن ،است .زنان برای
آم��اده بودن برای
تشکيلامک��ان هر
بشر راهمزمان
اقتص��ادی
به
زنان
از
تش��کلی
سیتی،
مکزیک��و
سياسی،
و
مدنی
حقللوق
المللی
بين
حاکميت
ای
جامعه
در
اينکلله
جهانی
حقوق
تفکيک
ولی
به
احتياج
پاسپورت
گرفتن
برای
در ارگان
ایناجباری
بارداری
هللا و مکانيزمهللای مربوطه بهرهبرداری جنسی،
گون��ه،در سطح جامعه
اقدام��ات
جستجوی موقعیت و منبع
جابجایی و
آوری
فراهم
ب��رای
ماکیادوراس،
ن��ام
اقتصادی،
حقوق
المللی
بيللن
ميثاق
و
ساز
بايد
باشد
داشتلله
ن وجود
زنان
مساعدت
و
کامل
شرکت
دهد.
می
قوانين
از
ديگر
يکی
هم
باشند
داشته
سازمان
حامیانرا میطلبد.
گیرد.ملللل موردتوجه و رسيدگی بويژه يک واکنش مؤثر
قدرتمندی هستند .زیرا می
اقتصادی،آنان می
جایگزین را از
درآمد
«۱۹
نام
به
کمپینی
طی
پوش��اک
د
کنوانسيون
فرهنگللی،
و
اجتماعللی
اصل
از
تبعيت
تضمين
برای
ايی
،
مدنی
،
سياسی
حيات
در
دليل
به
که
است
ای
سليقه
مغايرتش
جهانللی
قرار گيرند .بويژه میبايست گامهايی  -39 کنفرانللس
است
دهند این
کههازنان بخش بزرگی به نتیجه های راهگشایی دست
امحللاءمعنی واقعیت هر
فاجعه به
دانند که
یافتهو 
اتحادیه
این
شدند.
بسیج
سپتمبیر»،
اشکوری:
فائقه
فروردین،
23
نامه
معاهده
ديگر
و
کودک
حقوق
برابری
قانون)،
قانون(برتری
ان
سطح
در
فرهنگی
اجتماعللی
،
ملی
ايران
تعهد
مورد
المللی
بين
قوانين
با
بمنظور
مخفيانه
تبعيض علنی
افزايشهمکاری و ارتقاء بيشتر کليه
از کاهش آث�ار
بالیای طبیع�ی را در ان��د .این یافته ها نه تنها در
مفهومی دارد.
زندگیوچه
اشکال روزه
کليهدهد هنگامی که
نشان می
مطالعه
«کاهش بين)4
شد
شناخته
رسمیت
به
دولت
سوی
از
برای
اس��ت
بدش�گونی
روزه��ای
بصورت
المللی
بين
های
کنوانسيون
و
قانون،
به
پاسخگويی
قانون،
قابل
امحاء
و
المللی
و
ای
منطقه
اين
که
گرچه
است.
غيرقانونی
عما
ائتاف بين
ترغيب میکند .سازمان
نمیمقاصد و اهداف کميسيون عليه زنانرا
کاما خرابه چهارچوب های تعریف شده جنسیتی و آثار فاجعه» پس از وقوع آن ارزشمند
اشتغال 
میازشود ،دیگر
اسللاسقطع
درآمد زنان
بهبود وضع
رایزنی
موقعيتزنان ،و در
سرگردان��ی
مردمانی ک��ه
در قوا،
استقال
ال عادالنه قانللون،
جنس
مشخص و اکثرا در بندهای اول اليحه با قانون اساسللی ايران هم در اشکللال تبعيض بر
برایبشر،
حقوق
کميسيون
جهانی
تصويب
هدف
بايست
می
ملل
حتا فرات�ر از
چهارچوب های عرفی به اند ،که در ایجاد آمادگی پیش از وقوع
 )18کارش��ناسان بر ای��ن باورند که
چرا
و
چون
خانه»
ر
«کا
درباره
توانند
ِ
برداشت.
موثری
های
گام
زنان
همس��ایه
حتا
آذربایجان
زلزله
کت در های
تبعيض
عدم
روی
بر
مشخص
تاکيد
يقين
ها،
گيری
تصميم
.
است
المللی
بين
جامعه
اهداف
اولويت
هست.
تضاد
کميتلله امحاء کليلله اشکال تبعيض
عهده م�ی گیرند و به فاجعه «پاسخ» بحران و واکنش به آندر هنگام بحران
تبعيضطبیعی از دیدگاه
اشکالبالیای
کليهبررسی
کنوانسيونامحاءبرای
براساسکنند

به
او
از
پتویی
ی��ا
نانی
که
ندارن��د
ای
شود.
می
جنسيتی
ای
سليقه
برخورد
ی ،اجتناب از
اشکال
کليه
و
جنس
خشونت
المللی
بين
تعهدات
از
موادی
ادامه
در
کشورها
عليه زنان( ،)CEDAW(، )UNIFEMعليه زنان از سوی تمامی
قرض بگیرند .چهره مرد مغرور آذری میدهند.
نیز مورد استفاده قرار می
به تاتحقیق و تجزیه و
جنس��یتی ،نیاز
گیرند.و آزار و 
ژوان
طوفان
از
پس
)12
نیکاراگوا،
در
بشر:
حقوق
جهانی
اعالمیه
در
آيين
و
حقوق
در
شفافيت
هايت
جمله
از
جنسی
استثمار
اذيت
قانون
در
مستمر
صورت
به
که
را
ايران
برنامه
هاییها و
نمايد .راه
توسعه سازمان ملل ( )UNDPسللال
شرمسار خانواده اش ،تصویری تکان بریژیت سورنسن ،در پژوهشنامه
دارند که مبتنی بر
تشويق داده
۲000را تحلیل
متعدد نش��ان می
پژوه��ش های
خودنقللض می شوند مشاهده اعمالی که ناشی)5
نام
به
ای
منطق��ه
در
زن��ان
تش��کل
و
حيثيللت
و
آزادی
بلله
اول
مللاده
شود.
گرفته
نظر
در
نيز
سی
فرهنگی
تعصبات
از
عمل
در
و
و
تحفظات
تفکیکدادن
سايرآژانسهللای سازمللان ملللل ،روشهای مخاطب قرار
می نویس��د« :ه��دف آن است که از چرا زنان آسیب پذیر تر اند؟
باشند .این داده ها
جنسیتی
کرامت وشرایطی خشونت
در چنین
دهند که
دیدند
ت��دارک
ای
برنامه
مولوکوت��و
مردم
باید
که
ای
چهره
است.
دهنده
در
انسان
وبرابللری
انسانللی
کرامللت
حاکميت
شاخص
جهانی،
عدالت
با
کلله
المللی
بين
قاچاق
و
کنيد.
می
برداشته
تحفظات
شود .در اين زمينه ،همکاری بويژهتعداد
کشورها
و سیاستگذاران را نیز شرمنده کند که تصویر معمول زنان ،به عنوان قربانیان زندر خانه می ماند و مرد به شکار
هاییدرآزمایشی ،نه فقط
پروژه
برایکثيرباید در
می های خانگی و جنسی پس از بالیای
قبالرا
بشرخان��واده
حقوقیک
تم��ام افراد
ن را در کشورهای مختلف سال به حقللوق شان مللی پللردازد و در ماده
ارزش بشر
فرهنگی،
حقوق
ساالر،مغاير است بايستی از بين وهماهنگللی بينکهمرکللز
بايست
می
مذکور
کنوانسيللون
جوامع مرد
بسیاری از
المللیدر
بين رود.
ميثاقچه
چرا برای فاجعه آمادگی نداشته اند و جنگ ،پ��ا را فراتر نهیم ودرببینیم
واکنش به بالهای طبیعی آماده کنند .پس از فاجع��ه و در مرحله بازسازی،
یابند
می
افزایش
طبیعی
می
بر مبنللای اطاعاتی که بدست دوم تاکيللد می شود که هر کس
اقدامات
طريق
از
تواند
می
امر
اين
برود.
است:
آمده
اقتصادی
اجتماعی،
و بخش مربللوط به پيشرفللت زنان تقويت
اگر قرار باش��د زن از خانه خارج شود
پس از آن نیز نتوانس��ته اند به حادثه نقشی در بازسازی ایفا کرده اند».
گللردد .ازکه در
امحاءاز آن ،در مرحله
کميتهپیش
جملهخالل و
ملی و 
از
بهتر
مولوکوتو
در
م��ردم
نتیجه
در
از
ويژه
ورد حساب می کند و برای ساده تواند بی هيچ گونه تمايزی ،به
در
المللی
بين
همکاری
و
قانونی

طرف
کشورهای
:۲
بند
۲
مللاده
میبايستتقويتشو د.
عليلله
کليلله اشکللال تبعيض
است که در کنار بی ش��مار باید مفهومدر خانه ماندن را با خودش
دیدگان ی��اری موثری برسانند که از اینگون��ه
زنانآمده باشند.
دست
پیشگیری به
های اصلی بهداشت
اقتصادیازو جنبه
توسعلله  )6یکی
مشابه
های
وضعیت
برای
نقاط
دیگر
دين،
زبان،
نللژاد ،رنگ ،جنس،
ن کللار حاکميت قانون را اينطور حيث
،
اجتماعی
زمينه
اعمال
که
شوند
می
متعهد
ميثاق
اين
-3۸ 
کنفرانللس جهانللی به ويژه ( )CEDAWمیبايست به کار بررسی
سر
به
«چادر»
همین
برای
کند.
حمل
به
که
هایی
گفته
و
تصاویر
ها،
نوشته
است
جنسی
بهداشت
زنان،
سالمت
و
بهبود
روند
و
دادن��د
نش��ان
آمادگی
رنج حادثه کمر راست کنند.
ديگر،
عقيده
هر
يا
و
سياسی
عقيللده
حمايت
و
بهداشت
،
پرورش
و
آموزش
بدون
را
ميثاق
دراين
مذکللور
حقوق
بر اهميللت
به تاش جهت از بين بردن تحفظات کشورها
ف می کند تفاوت��ی نمی کند که جامعه کوچک بازنمایی وحشت بحران می پردازند ،می کند تا حتا زمانی که بیرون است
قبالنهایت برای
در در
)19
کنوانسيونتحلیل اطالعات
شود.معیارهای اصلی امدادرسانی
حاصلکه از
از
پس
نیز
منطق��ه
این
در
وضعی��ت
اجتماعی،
يا
ملللی
منشا
همچنين
ميت قانون بر اساس چهارچوبی
اجتماعی
ل
رنگ
ل
نژاد
حيث
از
تبعيض
نوع
هيچ
خشونت
بايست ترغيب
عليه زنان در جامعه و زندگی ادامه دهد .کشورها می
حت��ا درویک جامعه به شمار کمی گزارش از تصاویر فعال همچنان مفهوم در خانه ماندن را القا
تفکیک جنس��یت باید
مبتن��ی ب��ر
اليتجزایهمه توجه به این
بخللشرود .با این
شمار می
بود.
تر
سریع
میچ
طوفان
پايللهبزرگ.
باش��د یا
از
ديگر،
وضعيت
هر
يا
والدت
ثروت،
گذاری
يللن و حقوق
زنان
بشللر
حقوق
سياسی
عقيده
ل
مذهب
ل
زبان
ل
جنس
خصوصی،
که در
خللود را
ناکافیامحاءکليه اشکال تهديدات شوند کلله تحفظات
میخونی به سادگی زنان بر می خوریم .زنانی که اتفاقا در کند .شاید به همین دلیل چادر در دو
وجود داشته باشد.
سازمانی
ظرفیت
معموال چنان
بشرکلیدی
موضوع

پیوندهای
که
بزرگتر
ذکر
های
آزادی
ی
همه
و
حقوق
تمام
خوشبختی
و
عادالنه
ملل
سازمان
حقللوق
فعاليتهای
منشاء
و
اصل
ل
ديگر
عقيدة
گونه
هر
يا
جنسی و
کنوانسيون
اگروهدف
سللوء استفادههای جنسی ،مغايرت با مقصود
که جامعه ردیاب��ی نمی ش��وند ،م��ا همچنان اقلیت نیستند و چهارچوب نقش های مفهوم به کار م��ی رود ،یکی خانه،
ظرفی��ت سازمانی برای
چنی��ن
بهداشت زنان معموال
مسئله
ارتقاءواسناداست که
گس��ترش
در
زنان
های
ت�لاش
)13
شده در اين اعاميه بهره مند گردد.
جود بياورد.
مربوط
بشر
حقوق
پوششیبرای
پوش��ش.يا هر
ثروت ل نسب
اجتماعی ل
ملی يا
استثمار و
قوانيللن
قرارمیقاچاق زنان ،امحاء تبعيض مزبللور بللوده و يا
که شبیه
دیگری
شکسته
بستگان یکدیگریم .در واقع این مردم سنتی را در ابعادی گسترده
معاهدات نداش��ته باشد،
داده ها وجود
تحلیل
مورد غفلت
دیگر قضایا
میاز
بیش
چون
هایی
زمینه
در
تازه،
مهارتهای
هست
سيستمی
قانللون
کنفرانس
دهد.
تشکيل
را
زنان
به
نمايند.
تضمين
ديگر
وضعيت
است:
آمده
16
ماده
در
مثال
یا
ناشی ازجنسيت در اجللرای عدالت ،بينالمللی
ميللت هستند که با چانه زنی های خود حقی اند ک��ه با در نظر گرفتن ابعاد تغییر ،خانه است .اما حتا عرف بس��یار خلل
گيرند.و روش های آن،
بازپسامدادی
ناسارگاراست های
زمینه ت�لاش
دولتها،گیرد.
کشاورزی ودیگر
طبیعی،
منابع
های
سازمان
و
نهادها
اينفاجعهجهانی
در آن هيچ شخللص (حقيقی يا هر مللرد و زن بالغی حللق دارند بی 
کشورهللایدرطرف
«زن مللاده
و از بين بللردن هر گونه اختافی که
سستازمی
شرایط
قربانی» : 3ناپذیر هم
را از همشهری یا هموطن سیاستگذار عالقه و اصرار به گزارش
}37کاهش رنج زنان
صفحه :برای
روش��نی را
{>> افق
که مردانه تعریف می
زا
درآم��د
های
ادامه در
که
خواهد
می
غيردولتی
و
الدولی
بين
تساوی
که
شونللد
می
متعهد
ميثاق
جایحيث نژاد،
ی) منجمله دولت باالتر از قانون هيچ محدوديتی از
ممکناست بين حقوق زنان و آثار
مليت،ولی از آن جایی شود.
ش��گفتی دارد.
شوند منجر به کسب سهم بزرگتر از آسی��ب دیده ترسیم نم��ی کنند .در
آورند .اما
زبان خود
ت و در قانونه��م
اساسیبههمه
حقوق
از
استفاده
در
را
زنان
و
مللردان
حقوق
و
کنند
زناشويی
همديگللر
میدين با
دست يا
دست کم در ایران به رنج زنان بحران که نقش ها در بحران به صورت واقعی زنان بیش��تر به خاطر نقش هایی که خالقیت های زنان در واکنش به
واقع در صورت نبو ِد داده های تفکیک
بازار کار می شود.
عدالت
همچنين
ر گرفته شده و
و
اجتماعی
ل
اقتصادی
حقوق
کليه
مدت
تمام
در
بدهند.
خانواده
تشکيل
انی (ابراهیم زاده)
صورت تخصصی پرداخته تری بازتعریف می شوند ،این گونه می عرف اجتماعی برایشان تعریف کرده بالهایطبیعی
جنسیتی ،نیازها و نگرانی های خاص
به
کمتر
زده
گرفت
خواهد
تيار همه قرار
تأمين
ميثاق
دراين
مقرر
فرهنگی
و
زن
آن،
انحللال
هنگام
و
زناشويی
شود که با تالش زنان در اروپای پس در حوادث طبیعی آسیب پذیرترین با تم��ام این اح��وال ،بالیای طبیعیراضیه غالمی شعب
ظرفی��ت آن ها برای آمادگی،
زنان و
ف و اندوه فراوان،
به 28
همان
از
ه��ا
آن
نیاز
و
زن��ان
و
ش��ده
پروژه
ايللن
که
جهانللی
همه ما ،روز دوشن
.
د
نماين
حقوق
ازدواج
به
مربوط
امور
در
شوهر
گوید:ایت تا
ار اصل ابتدا در سکوت به فراموش��ی سپرده از جنگ ،با تمام افت و خیزهایی که افراد ان��د .ال��ن انرسون م��ی
نه
گاهیسش��رایط را ط��وری به هم
در
رویاروی��ی و بازس��ازی در نظر گرفته
بررسیت عز
بالیاییزطبیعی از دیدگاه
می و دوس
تم شاخص بندی را بر مبنای آن برابردارند.
ن
فرصت در ایرا
مرزهایکه در رابطه
اند ،ماده 7
در طول جنگ داش��ته در
زن��انی زن
«حوادثبا وکاربالهای طبیعی در اجتماع
س
ی که
ریزند
یا
می یابند که جنسیتی قه ما را ترک کرد نمی شود .این مسئله ،رویکرد سازمان
س
ان
د
کرده
باور
ش��ود .گویی که ما هم
م کرده می
زن
عبارتند از
ن
زن
اسامی
جمهللوری
قوانين
طبق
لی
او
 11و سی دقی
آمده است:
می شود
یافت��هو شرح
ی ساکللن آلمان بللود
وقوع می
صحبت به
عادالنهشوند
قرار است سنتی پش��ت سر گذاشته می
ساعبهت
چالش
کلیشه2ای را
های
پیوندند ،همان اجتماعی چارچوب
«تفکی��ک جنس��یتی» برای
0
زده
زلزله
شرمسار
مرد
ک :دولللتایم
13

و
تمامی
و
(حکومت)
یه
غير
مرد
با
ازدواج
اجازه
ايرانی
مسلمان
نو
به
ژا
بکشند و نقش خود رادر اجتماعی که آورده است و
مساوی برای
مطالعهی تح
جنس��یت شکل گرفته
اجرتمبنای
منصفانلله وکه بر
مزد تری در
بهبود پس از حادثه را برای زنی که در و زن��ان نقش و حضور واقعی
طبیعی،را در کتاب
تطبیعی و پیامدهای آن
بالیای
فاجع��هی خود
ی��ک
از
پ��س
)14
گان
مبنای
بر
بايد
آن
ها و مسئولين
ند
ز
جديد
اليحه
طبق
و
ندارد
را
مسلمان
هميللن دليل،
زنانهيچنوع
اس��ت».بدون
کار با ارزش مسللاوی
کمتریلهبه غاممیللی
تصاویر زلزله رنج می کشد به ارمغان جامعه می یابند.
استاطکهرات يراکنهزن اي
دسترس��ی راضيل
شناسند از نو تعریف کنند.
ی»که اجتناب ناپذیر می
تنهارانمهم،
چی��زین «خ
اولین
«استب��داد»
باشند
ن پاسخگو
وا
مرد
با
ازدواج
برای
ايرانی
زن
خانواده،
ايللن فرزنللد عن
اينکللهو زنان
دهد ،بلله
زمان��ی که فاجعه رخ میتمايز
دارند وی (تبريز:
تضميناجتماعی
شبکه های
اولینويژه منابع
ت ..اين کتاب
شعبانلل
وردهاسکند
ببرد.
ل آاین
خ��رد،
در
کن��د.
م��ی
بروز
واضح،
کامللا
بايللد
قوانيللن
دو:
نگاهتفضي
دارد.
دادگاه
اجازه
به
احتياج
غيرايرانی
پسر «فراری» به
کمتریکارآنان
شرايللط
باشنللدازکه
داشتلله
دسترسیبهشللت
نفوذ
زدگی
کش��ور ما هر روز با بح��ران تازه ای واکنش انس��ان حیرت و بهت
برنامهنتشر
برخوردارند .ا ر د ي
موثر توسعه باید نیازهای
یکمان م
مقیاسدا در آل
وسدر
استبدادی است تکه
 )7زنان ثابت کرده اند که در برخورد همان
باشند
عادالنه
و
پايدار
و
شده
شر
ط نشر آي
حين
و
ازدواج
بلله
مربوط
قوانيللن
در
مورد
درتر از
پائين
استفادهنقل،
به حمل و
بسترشرايطآنان
مرداناطالعات4و
روبروست .غبار خاکس��تر لرزه های است .انس��ان گاهی آنچنان
مهارتدر شابانزده
اتفاقد.
خانوادهده ش
حوادث طبیع��ی توانایی غیر قابل
جداکوتاب
همسنگ نیازهای مردان
زنان
مي
نا
)1
ن،رااين
30
و
افتد
می
متاسفانهللبهش از آ
کنند
دفاع
(مردم)
اساسی
حقوق
از
شوهر
و
زن
نيز
طاق
قوانيللن
و
آن
ابراهيم شد اما پي
مساویمزد مساوی
نباشد و
برای کارهای
فراموش
آذربایجان تمام نشده ،سیل بهشهر را طبیعت آرام م��ی گیرد ،که
است وی همللراه
انک��اری دارند .پ��س از طوفان میچ
کند.نآمادگی اجتماعی در
خاطرضللا
بازشناسیک ز
ر
دارند.کاربردیدر اجتماع کمترسالگلل
مهمنتر«،خاطللرات ي
تمرکز بر روی مسائل
مين کننده امنيت و اموال مردم حقوق برابر
دريافت
مردان
نيستند.نامالیماتی را با
وا
لل
عن
چون
هایی
دارایی
بر
کمتری
کنترل
با
برخوردارکند چه
نباید می
بقایش
برای
او
و
گواتماال
در
زن��ان
،۱۹۹۸
س��ال
در
سر
ن
برابر
طبیعی و برنامه ای که در
بالهای
را
هم
ته
معم��وال دیده نمی ش��ود تا راه حلیدر تهللران نيز چاپ
ده،
به
به خاک سیاه می نشاند .ويااز یاد
زا
ده
وا
د.
خان
جهانی
اعاميه
۲3
مللاده
حق همه
ی گروه تللودهای»
به اقتصادی دارند.
مناب��ع
رابطهوبادیگر
مثاایدرکه تا به امروز تاب آورده .مللاده  13که درزمین
هندوراس بیل و کلنگ به دست می
فاجعه ،آسیب پذیری های
واکنش به
جا
ن
ضا
آ
که کمی
تازه
های
زلزله
ج��ز
به
که
برد
در
اع
سیاست
و
زنان
اگر
شود.
پیدا
برایش
از
و
آن
در
قوانين
اين
که
روندی
سه:
ت
شخصی
هر
است:
آمللده
بشر
حقوق
لل
و منتشللر شده بللود
سرپناه،کند :در
صحبت می
آموزش و
امنیت شغلی ورفآزادی
پروشآنان از
تکامل
در راه است ،احتمال وقوع جنگ نیز از یاد می برد که گونه ایس��ت
گیرندمو دست به کار ساخت خانه می
روانی،کاجتماعی و اقتصادی
گذارانوسازوم به
ضللا ابراهي
۵3فاجعه برای تغییر
ش��رایط
جسمی،آن با ي
م
آزادانه
یافتهکاراز خود
صويب ،اداره و سپس اجرا در می حق دارد کار کند،
ر
للا
از
گويد:
می
توانستهج
که بند
ب
س
پ
و
وع
و
برخوردارند
کمت��ری
ف��ردی
های
بدویت
انسانرااولیه
لل
من
م
می
حفر
آب
مج��رای
و
چاه
و
ش��وند
عد
جهبگی��رد ،در کاهش
نظ��ر
در
را
زن��ان
ب
در
که
(دسترسینیست .این مقاله
دور از ذهن
چندان
ده
بهره
جنسیتی
شده
تعریف
های
نقش
ت
ش
باشد
بايد قابل وصول
اس
للا
رضايت
و
منصفانه
فر
کمتریده آشن
ش و بازبينللی ل تو
ن
روند بايد به
ب��رعالی
پرداختنپرورش
آمللوزش و
کليهتاثیر زا
تصمیم ها
شرايللطپشت سر بگذارد ،بیش از
برگزيند ،که را
آنان آب را از خانه ها تخلیه می
می کنند.
آسیبقابها موثر خواهد بود .برنامه ای
راي
وي
اه
کسانی
برای
است
ای
دوباره
تایید
اش
تنها
که
تغییری
فرصت
واقع
در
نبرند،
ل
و
کارآمد
باشد)،
ن وجود داشتلله
ض
چه
ر
در
و
باشد
خواستار
کار
بللرای
بخشی
دوران
ود
معمول
بوسيله
مقتضی بويژه
ط نشر آيدا بکهازنبهشر شد.
همان
گذارند؛ حتا
وسايل تمام
پژوهش در احوال مش��ابه کشورهای ب��ه توانایی های غریزی و فردی
تصمیم هاییو بکهللادروج کنند و پناهگاه می سازند.
ش��ناخت توانایی زنان بسنده
وس
ت
می
دست
از
است
فاجعه
یک
دستاورد
طر
نه باشد
خا
ن،
حق
همه
شود.
حمايت
کاری
بی
برابر
پهلوی به
تس
نرا۲006
آمللوزش
تمدنتدريجللی
کللردن
فاجعه و وواکنش به سال
دروژوئ
کاهش آثار
دیگ��ر را موثر می دانند و از آن درس هم و غم خود را به کار گرفته تا
شعبانی
بحرانتفاو 
در فرایند امدادرسانی به
آنان
نکند
له
يل
ض
را
در
زنان
توسط
ک��ه
سازماندهی
رود.
نمايندگان
توسط
عدالت
چهللار:
ن
مقابل
در
تبعيضی،
هيچ
بی
که
دارند
عقا يد شللا
شمار می روند.به ميل خ)8ود با او
تسللاویبهکامل
مجانللی به
سبهبنياد
تعیین کننده
پللرورشکه
و جامعه ای بس��ازد .جامع��ه ای
کارکنفران
زنان اغلب بر خالف مردان مایل به
ش��ود،ميللن
رسمیت بشناسد تا در
بگیرد و
میهفده
گیرند.
می
انجام
ملی
و
جامعه
سطح
در
و
مستقل
اخاق،
به
پايبند
سته،
بگيرند.
مساوی
مزد
مساوی،
کار
دستگيللر و
نیازمند نهاددولت است .براساساستعدادهر کس در دسترس
ازدواج میکند.
باورهایران با عنوا
پذیرفتن نقش های فعالی هستند که
های زنان اي
جنسیتیندرباره توانایی زنان
های
پژوهش
کنار
در
نوش��ته
این
در
شکه
است؛وهچرا
ضروری
که
مفید
تنها
نه
دسترسی
با
کافی
تعداد
به
و
رف
پژ
طبق ماده  1117قانون
زندانی شدند .
عموم قرار
ولين
مدنی :بایس��ت ب��ه
دولت��ی که می
وجودانقا
زنانللیبهاز اطور
هزینهگيرد )1.در تقس��یم جنس��یتی کار،او يک
کللوبهالر،
برویکرد مبتنی بر
آورد.
تغییر
نیازهاللم س
بازگویی
سنتی «مردانه» به شمار می بررسی و پاسخگویی
مناسب«فبهمينيس
بسیاری وازدر انعکاس
مامی منابللع الزم
را
خود
زن
تواند
شوهر مللی
نویسندگان کهدرازايران
آمده
کودک
حقللوق
کنوانسيون
در
با
که
ت
ت
ش��هروندان ،مس��ولیت پاسداری از مطلقا قربانی به ش��مار م��ی
نگران��یی اس
روندنو ايرانی
جنسیت،چالشها
باقیاز اوليون کسان
خود
روند.اسمردان اغلب در نقش
ضرورییترین اهرمی است
زنا
وط ازه ،شرايط و
يه
به
و
نهاده
فراتر
را
پا
بحران،
وحش��ت
دیده
آسی��ب
زنان
های
ض
نمايندگی
را
آن
ت جامعه ای که
را
زنانللراش ،ار
منافی
از حرفه يا صنعتی که
ضو کمپين يک مشر
است:
مبارزات
تشکیل
ماده  ۲بیشترین نیروی کار ارزان را
بر عهده
مصالحآن��ان را
بالندگی
زندگ��ی و
میطللر
پژوهشل وکانادا به
چنین
نیز بوادار به
مانند و
له به خا
امکان پذیردر شکه
بررسی بالیای طبیعی
ع
ه،
کل
هر مونترا
اني
بحران
در
زنان
نقش
بازتعریف
گزارش
بي
زنان
دست
به
تنها
فاجعه
ی
شود.
نند اجرا می
ضا
ام
باشد
بشر يا زن
گیرد.خود
خانوادگی يا حيثيت
به سرعت کنونی»
میطرف
کشورهای
کنند.للا زندان
کنوانسيون،در کارهایی چون
دهن��د .آن��ان
ير ومیسال ه
-1لعاب
اتکای رنگ و
گاهی به
زنان
ی تمایل
تصمیم و
کاری
برای تغییر باورهای
وسیل��هتهایشد.
لد و
تگ
دس
شل
چنینن برگرازيبهده شناخ
للا
ضا
جستار
از
همه،
از
بیش
اند،
پرداخته
ها
ه
دستاورد
تنها
البته
این
است.
ام
سال
قانون
حکومت
رسی جهانی
ن
يو
نقشساهالمی ميل
مساوی در
منع کند .دستمزد
کنوانسيون
دور رامیکلله در ايللن
حقوقی
بازتعریفی -
اش��تغالی و فعالیت
کشاورزی ،خود
تمدن است
همی��ن
مقابلکه بال را
ب��رای دستگير
ک مالی
نیست .برای عنوان ز جنسیتی بدل می کند.
ن
لل
ولي
توانددادبری امضا و کم
(ا
بهره
امریکن»
«پان
بهداشت
سازمان
ده
سازماندهی
بررسی
کلله
کشللوری
 ،۲از 97
بو
خارجیازندارد.
کار مساوی
نقش زنانتع
بللرای تمللام
شللده،
پیش در
جامعهدانازش را
غیررسمی بادرآمدهای
اقتصادی
نظرگرفتلله های
آسیب پذیر می
وجودو بیش
شرایطعماپندارد
تعریفاز فرزن
نویسنده این گزارش نیز چون بسیاری
رویيکللی
پژوهش
از
خود
که
شده
گرفته
و
)1

حقوق
کاتگوری
در
ايللران
ه اند،
3۲
۵
تاثیررستاد.
مللاده  ۲6می گويد:
شرایطآنها
حللوزهدرقضائی
کودکانللی
عدم امنیت شغلی
گذشتهکه دراندک و
حقمقایسه با
شخصیدر
هرامروز که
ش��ود؛
باشد.
رار از زندان به دنيا آن ف  )15اگر بررسی پیامدهای یک فاجعه از نویس��ندگان اقلیت ک��ه از پوسته
گذارام ف
کشور
چندین
در
طبیعی
های
بحران
يز در هنگ
است.
داشته
را
رده
ترين
پايين
ی
بهرهنهمند
دارد که از آموزش و
هيچگونللهو خدماتی ن
کننللد بللدون
زندگی
کاره��ای روزم��زد
مینه و
دارد
چشم شکار
پرورشاش،
غارنشینی
چون 
طبیعی از دقت و عمق کافی برخوردار ظاهری حادثه ،به جستجوی مفهوم
«تفکیک
های
داده
مبن��ای
بر
دنی��ا،
بررس�ی
این
در
اساس�ی
ق
شود.
خدماترنگ،
پرورش ،و دست کم تبعيضی از جهت نژاد،
پرست��اری
آمللوزش وپای فرار.
جنس،و مدیریت گروه  )9زنان در بسیج جامعه برای واکنش نباش��د ،تنها به جنبه های فیزیکی عمیق تری در آن می پردازند ،عقیده
است؛
تند از :جنسیی شده» به دست آمده
رايگان
بايد
پايلله
و
ابتدايی
آمللوزش
،
مليت
،
عقايدسياسی
،
زبللان
،
مذهب
اساس تفکیک جنسیتی سی��ل ،آتش س��وزی ،زلزل��ه ،رانش و انجم��ن بیش��تر دیده می ش��وند .ب��ه
فعالیت اجتناب ناپذیر زنان به
برگزاردارد
اطالعات بر
نیمادیگر
فرهنگیو بار
پرداختهدمی ش��ود
میکهکند
حادثه تاثیرگذارترن��د .آنان گروه ماجرا بنیا
تبعيض
رخورد برابر و بدون
اجباریو است.
باشد.
اجتماعی،و مال،
خشکسالیجايگاه
کارهایعدمغیر رسمی بخش اهاسوــ
قومللیوکشاورزی
همگی به
ابتدايیقحطی
آمللوزش زمین،
ش��بکهــ
تشکیل می دهند نگرانی های جنسیتی به حاشیه رانده عنوان آسیب پذیرترین قشر ،ویژگی
هاییکی
تنها
نه
دارد
تاکید
آن
بر
نویسنده
حللق که
و
زندگللی
از
برخللورداری
حرفه ای
شخصيه
ساير احوال
چاز
بیشترین آسیب را
هستند که
تولد و ياهایی
توانايی،اندازه
همگانی که تا چه
بايدمی کنند
یادآوری
کارگشا ،که ضروری است.آموزش فنی و ما
ت��ا به اصل��ی
سخنـــــرانیای انعطاف پذی��ر و مقاوم در
>>گونه ،زنان ناعادالنه از جامعه
ها
ترین نیازه��ای جامعه می شوند .این
ر
تشهروندان
ش
نب
آموزش
شود و دست يابی به
شمردهبینند و ابهگللردنبال حادث��هه ها
حوادثمحترم
عالی بايد والدين و يا قيم قانونی
دیدهی
طبیعی می
پذیریم.
آسیب
پاسخما زنا
گویند.ن
تش��کیل فاجعه سهم بزرگتری خواهندداشت .بالیای طبیعی و بحران هاست .جامعه
و
کش��د
می
رن��ج
که
زن��ی
چه��ره
م
لل
و
دادرسی
آييللن
دقيق
جللرای
ی
خو
اه
امکانبهپذير
با تساوی کامل برای
خواهند نمود.
تضمين
تاثیر و
چنینيللد از
بح��ران بیکاری ناش��ی از آنساز ،زنان
سازمانزمستا
همهتوجه
ام��روزه
طبیعی
بالیای
خودجوش��ی در مگ��ر آن ک��ه نهادهایی ب��رای درک ای که پیش از حادثه آماده است ،در
هاین هللای اين
همان
یعنی
کند
می
گریه
که
کودکی
رز
مي
متهمان
حقوق
ت
ن
لذ
بنا به
باشد ،تا هر کسبربتواند
196۸
ميثاقهر گروه دیگری ت ببري
شدهبهبیش از
سالکار
ايللران در بی
آمادگید،وهر چه
مثا تازه ای
استعدادبه مرحله
بش��ر گام
زندگی
کاهشارشن
ضروری موقعیت شکننده تر آنان وجودداشته حین آن هوش��یار و پس از آن مبتکر
آثاربه ميت
فاجعهوانيد
رسانه
در
طبیعی
بالیای
تصویرمعمول
در
بيان
و
عقيده
آزادی
پي
ست
نهادهگردد.
خود از آن بهره مند
پيوسته
تبعيللض در
 )۱بررسی دیدگاه های
آموزش می
درگیر ماجرا
برعليهدیدگاه
است .پژوهش هایی در
ش��وند( .نیروی کارهایوزيبا واقع در
انکارنشدنیيکسا
احمدآثار فاجعه.
آلزدودن
جاللدر
رابطللهبر
در فاجعه
گویای آن است که
آزادی اعتقادهاوشاید
است.عتی مونترال
باشند و به طور ویژه به مسائل و آسیب
مذهب
ا
سک
لل
عالی
آموزش
در
تبعيض
ی
تعريف
در
آن
اول
بنللد
همان
در
که
کل
لر
ده
و
گذاردبا ه��ا و حوزه های مختل��ف انجام می ارزان زنان در بیش��تر موارد در کشور
از ا
_______________
لنینیسم
 )۲نقدی
نمی
یکس��ان
تاثیر
همه
روی
بپردازند و
ه��ای زنان از فاجعه
بر تالش
خصوصی
زندگی
حللق داشتللن
می کند).کللاس اسکی و ب مکانات کرايلله وسائل
تاکنوناز من
حسينی قبل
برای زنان،
صدقاين
نويسد ،در
آموزش می
تبعيض در
ایران نیز
روشنی ما،
هرگز به این
تعاریفخانمشوند که
افزایش میزان
ب��ه
واکن��ش
 )10دراالبر با

قي
مت
ها
ی
و
ها
ویژگی
خاطر
ب��ه
زنان
دخالت و
فیزیکی
ابعاد
از
را
رسانی
کمک
های
من
اس
ب
سيستم
صحبللت کردند
به تفصيل
شنبه  16فوریه 2013
ميثاق،حوزه
نگرفت��ه اند.
بررسی قرار
سهم مورد
تبعيض شامل هرگونه تمايز ،بهره مند شويد:
(شهروندیار)
جنس��یت،
از
اجتماع
و
ع��رف
خشونت جنسیتی در نیکاراگوئه پس صرف به مسائل دقیق تری مناسب با
ها
انجمن
و
تجمعات
زادی
گذاشتن سهميه
فعلی دانشگاه ها با
ارجحيت
محدوديتآنو يا
محروميت،
بیشترین 3311,
جایی که
این  )2از
ساعت  6بعدازظهر
جنس��یتی در شمار
بررسی های
7-60
طوف��ان میچ،
مسئولیت 0-از
این نوشتار ،از مقاله سازمان بهداشت «پان
تمام
این
اما
دارند.
فاجعه
از
بیشتری
سازم��انBمردم-نهاد موقعیت زنان گسترشدهد.
کار
اساسی
حقوق
elle Neige: 87
بومی
مردان،
خانه وجنس،
رنللگ،
مبنللای ،نژاد،
گزينیکه که بر
m
کودکان و
نگهداری از
کارهای
تاکنون چند
تازه است
های
تا  40درصد برایشیوه
کتابخانه نيما ۵۲06 :بولوار دکاری
 lleاو)
(ige.coانneجی
امریکن» بهره گرفته است .اصل مقاله به زبان
نسبتانیست.
داستان
انکوئنتروgr،کمپین اطالع 
oups@be
از اين مقدمه
جداسازی
همينطللور
طوالنی می جنسيتللی
يا
و
سياسی
عقيللده
مذهب،
زبللان،
نمی و نویس��نده با تحلیل فجایع و ابعاد آن سالخوردگان برعهده زنان گذاشته می
انگلیسی است.
تصویری که رسانه ها پوش��ش
رسانی تاسیس کرد ت��ا با استفاده از  )16بیش��تر ت�لاش ه��ای امدادی
شود ،پس از یک فاجعه نیز آنان آزادی

وانینمربوطبهزناندرایران
رتضادباتعهداتبینالمللی

تنها امید پس از فاجعه،

بازتعریفنقشهایزنانهدربحرانهاوبالیا

دکتر سهراب شیراوند:
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الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

ازنازی بپرس!...
اگر سفر نكنی،
اگر كتابی نخوانی،
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،
اگر از خودت قدردانی نكنی.
به آرامی آغاز به مردن میكنی
زمانی كه خودباوری را در خودت بكشی،
وقتی نگذاری دیگران به تو كمك كنند.
به آرامی آغاز به مردن میكنی

اشتباهم 
ی
که اشتباه کنندبعض 
یها
نم 
یکنند!
ب
ايد راه افتاد،
مثل
بعض رودها که بع
ض
ی
ب
ه
د
ر
يا م 
ی هم ب
یرسند
رفتن ،هي هدريا نم 
یرسند.
چ
سید علی ربطی به رس
يدن ندارد!
ال
ح
ص ی

اگر برده عادات خود شوی،
اگر همیشه از یك راه تكراری بروی،
اگر روزم ّرگی را تغییر ندهی،
اگر رنگهای متفاوت به تن نكنی،
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نكنی.
تو به آرامی آغاز به مردن میكنی
اگر از شور و حرارت،
از احساسات سركش،
و از چیزهایی كه چشمانت را به درخشش
وامیدارند،
و ضربان قلبت را تندتر میكنند،
دوری كنی.
تو به آرامی آغاز به مردن میكنی
اگر هنگامی كه با شغل 
ت یا عشقت شاد نیستی،
آن را عوض نكنی،
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نكنی،
اگر ورای رویاها نروی،
اگر به خودت اجازه ندهی،
كه حداقل یك بار در تمام زندگیت ورای
مصلحتاندیشیبروی.
امروز زندگی را آغاز كن!
امروز مخاطره كن!
امروز كاری كن!
نگذار كه به آرامی بمیری!
شادی را فراموش نكن

LIFE: LITTLE THINGS
Too often we don't realize
What we have until it's gone.
Too often we wait too late to say
""I'm sorry - I was wrong.
Sometimes it seems we hurt the ones
We hold dearest to our hearts.
And we allow foolish things
To tear our lives apart.
Far too many times we let
Unimportant things into our minds.
And then it's usually too late
To see what made us blind.
So be sure that you let people know
How much they mean to you.
Take that time to say the words
Before your time is through.
Be sure that you appreciate
Everything you've got.
And be thankful for the little things in life...
that mean a lot.
___________________
"If you try, you may not win...
" !!!But if you don't, you will definitely lose

خامنهای روزهای سختی را میگذراند...

«اصولگرا» که خ��ود را در اطاعت
ب��دون چ��ون و چ��را از از رهبری
تعریف میکرد همه ارکان حکومت
را در دست داشت.
دوران «طالیی» حکومت خامنهای
ش��روع ش��ده بود و او میتوانست
ب��دون دغدغه سیاس��ت داخلی و
خارجی کش��ور را دیکت��ه کند و
مطیعان اصولگرا به اجرای آن کمر
ببندند .دغدغه بازگش��ت جناح
اصالحطلب ب��ه حکومت کامال از
بین رفته بود ،و پس از این قدرت
در بین اصولگرای��ان میچرخید.
رؤیای حکومت بالمنازع ولی فقیه
مس��لمین به تحقق پیوسته بود
و ولی فقی��ه فرو رفته در توهمات
خود در ش��رایطی که تحریمهای
بینالملل��ی و خطرجن��گ مردم
کشور را در فقر و بیم فرو برده بود
با جرأت اعالم میکرد که «کشور
در هی��چ زمانی مانند امروز در اوج
قدرت نبوده است».
این رؤیا اما طولی نکشید.
از یک سو تحریمهای کمرش��کن
بینالملل��ی روز به روز با ش��دت
بیشتری زندگی مردم را تحت تأثیر
قرار میداد ،و از سوی دیگر رییس
جمهوربرگزیدهولیفقیهنغمههای

جدی��د سر داده بود و در برابر ولی
فقیه به نافرمانی برخاست.
در آغاز ،خامن��های این تمردهای
احمدینژاد را در برابر اطاعتهای
پیش��ین او نادی��ده گرف��ت ،ولی
احمدینژاد که پایان دوره خود را
نزدیک میدید و در اندیشه «باقی
ماندن» در ق��درت به سر میبرد
از مخالفت ب��ا خامنهای به عنوان
وسیلهای برای کس��ب محبوبیت
استفاده کرد و به تجلیل از موقعیت
رییس جمه��ور به عنوان منتخب
مس��تقیم مردم و تحقیر موقعیت
ولی فقیه پرداخت .عالوه بر این ،او
گروهی همنظر را حول خود جمع
آورده بود و به رغم مخالفت صریح
خامنهای با آنان او حاضر نشده بود
که آنان را ترک کند.
به عکس ،او اسفندیار رحیم مشایی
را که از سوی خامنهای طرد شده
بود و اطرافیان خامنهای او را رییس
«جریان انحرافی» لقب داده بودند
ارج داد و بر صدر نشاند و در مدح
او سخنها گفت و عالیترین نشان
کشور را به او داد.
احمدینژاد از این موضعگیریهای
ضد ولی فقیه و تخطئه و تهدید و
«افشاگری» در مورد نزدیکان علی

>> ادامه از صفحه7 :
خامنهای ظاهرا دو هدف عمده را
دنبال میکرد.
اول این کهدر بین مردم محبوبیت
پیدا کن��د و برای نام��زد مطلوب
خود در انتخابات رأی جمعآوری
کن��د (مخالفت با خامن��های رأی
میآورد).
دوم ،اذهان مردم را از مس��ئولیت
خود در قبال بحرانهای فاجعهبار
و س��وء سیاست اقتص��ادی دولت
و تحریمهای بینالمللی منحرف
کن��د و باند خامنهای را مس��ئول
آنها بشناسد («نگذاشتند چنین و
چنان کنیم»).
به این ترتیب ،هرچه زمان گذشت
و هر چه که به انتخابات نزدیکتر
ش��دیم (و هر چه که بحرانهای
سیاس��ی و اقتصادی ش��دیدتر و
کمرشکنتر شد) لحن احمدینژاد
علیه خامنهای و اطرافیان او تندتر
ش��ده است و اکنون کمتر روزی
است که حرف تندی علیه آنان (و
ظاهرا در حمایت از «حق مردم»)
از او شنیده نشود.
او به رغم این که خامنهای چنین
اظهاراتی را خیانت و مخالف شرع
و قانون و اخالق دانس��ته است به
آن ادام��ه میدهد و از آن فروگذار

خوش تیپی زیادی کار دست مردان اماراتی داد!
صدای آمریک��ا :قابل توجه مردان
ج��وان خوش تیپ :اگر قصد سفر
به عربستان سعودی دارید ،شاید
بخواهیددر تصمیمتان تجدید نظر
کنید.
پیشتر در ماه آوریل ،پلیس امر به
معروف و نهی از منکر عربس��تان
سعودی ،سه مرد جوان اهل امارات
متح��ده عربی را به خاطر «خوش
تیپی بیش از حد» اخراج کرد.
سه جوان خوش قیافه برای شرکت
در جشنواره فرهنگی جنادریه به
ریاض سفر کرده بودند و سرشان
ب��ه کار خود گرم بود که پلیس به
محل جشن ریخت و آنان را با خود

برد.
به گفته روزنامه عربی ایالف ،ظاهرا
پلیس امر به معروف نگران بوده که
مبادا زنان نتوانن��د در مقابل آنان
مقاومتکنند.
ایالف نوشت« :به گفته یک مقام
جشنواره سه مرد اماراتی بیش از
حد خوش تیپ بودن��د و اعضای
کمیس��یون نگران بودند که زنان
دلباخته شان شوند».
پ��س از این اقدام ب��ود که امارات
متحده عربی با انتش��ار بیانیه ای
گف��ت احتم��اال پلی��س مذهبی
عربس��تان از آن جه��ت در حالت
هشدار قرار داشت که یک هنرمند

زن ،ب��دون اعالم قبل��ی به محل
برگزاری جشن وارد شد .مشخص
نیس��ت که آیا ورود او و بازداشت
مردان جوان به هم ارتباط داشته
یا نه.
یکی از ای��ن مردان اخراج ش��ده
اماراتی به نام عمر الغال ،در اینترنت
به شهرت رسیده و عکس های او
همه جا به اش��تراک گذاشته می
شود .در صفحه فیسبوک عمر ،او
به عنوان «عکاس مد ،مدل ،بازیگر،
و شاعر» اهل دبی معرفی می شود.
________________

نیست.
اظه��ارات اخی��ر او در خوزستان
واکنش تن��د اطرافیان خامنهای و
از جمله حسین شریعتمداری (در
کیه��ان) و فیروزآبادی رییس کل
نیروهای مس��لح را به دنبال آورده
است .بسیاریدر اندیشه استیضاح
و عزل او از طریق مجلسند (که با
یک اشاره خامنهای عملی است).
ولی خامنهای در مخمصه عجیبی
گرفتار ش��ده و هنوز حاضر نشده
است که هزینه سنگین این کار را
بپردازد.
او ب��ا ع��زل احمدین��ژاد در واقع
خطای بزرگ و «بی بصیرتی» خود
را در دف��اع بی چون و چرا از او در
گذشته عمال نشان خواهدداد.
و چنین کاریدر فاصله چند هفته
ب��ه انتخابات جدی��د و پایان دوره
احمدینژاد بحران جدیدی برای او
ایجاد خواهد کرد .او تصور میکرد
ک��ه دوره دوم احمدینژاد با صلح
و صفا و خوش��ی به پایان میرسد
و نامب��رده ک��ه از چنین حمایت
بیدری��غ و پر هزین��ه او برخوردار
شده بود برای همیشه سپاسگزار و
ق��دردان باقی خواهد ماند .به طور
قطع ،او هیچگاه نمیتوانست تصور
کند که این رییس جمهور برگزیده
او چنین «نمک ناش��ناس» از کار

درآید و این قدر ب��رای او درد سر
بیافریند.
خامنهای اکن��ون در سختترین
و بدتری��ن موقعیت سیاسی خود
قرار گرفته است .انتخابات ریاست
جمهوری در پیش است و او نه با
دو جناح و بلک��ه سه جناح روبرو
است .اصولگرایان اطراف او که فکر
کردهاند رقیب��ی از دو جناح دیگر
ندارند تا کنون بیست نامزد دادهاند.
احمدین��ژاد میخواهد از «حلقه
انحرافی» نامزد بدهد (ظاهرا رحیم
مشایی) و او را وارد صحنه انتخابات
بکند .اصالحطلبان هم میخواهند
از موض��ع ضعف خامن��های بهره
بگیرن��د و به نحوی به این صحنه
وارد شوند.
ایندو جناح تاکتیکهای مختلفی
را پی��ش گرفتهان��د .احمدینژاد
روش ش��انتاژ را برگزی��ده اس��ت
(«افش��ا میکنم») و اصالحطلبان
راه استمالت را.
پذیرش هر یک از ایندو هزینههای
سنگینی ،از جمله ب��رای اعتبار و
«بصیرت» او ،به همراه خواهد آورد
و ممکن است کنترل انتخابات را
نیز از دس��ت او و عواملش بیرون
بیاورد.
رد ه��ر دو آنه��ا (و ب��ه خصوص
نامزد احمدینژاد) هم بدون خطر

نیست و عواقب نامعلوم و سنگینی
میتواندداشته باشد .یک انتخابات
محدود به اصولگرایان بله قربان گو
هم به سختی میتواند «پرش��ور»
بشود .او باید به سرعت در باره این
مسایل تصمیم بگیرد  -و در ضمن
آن شاهد تبلور خشم و نارضایتی
مردم فق��رزده و بیدارو و نگران از
حمله خارجی باشد که به تدریج
متوجه شخص او میشود و مردم
او را بیش از هر زمان دیگر مسئول
بحرانهای داخل��ی و بینالمللی
کشورمیشناسند.
علی خامنهای روزهای به
شدت سختی را میگذراند...
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برای آشنائی و است
و زیبای موسیق فاده از دنیای عظیم
یک
اینس�ت که در السیک ،بهترین راه
ک
ود
ک�
ی و جوانی چند
سال ساز زد .راه
دو
موسیقی کالسی م :با دقت و مرتبا به
ک
گوش داد .لذا برای
کسان�ی که عالقه
دا
رن
د
و
نمی دانند از
کجا شروع کنند را
راهگشا در روزن هنمائی های کوتاه و
امه
خواننده گرامی پیوند ارائه می دهم.
چ
بیش�تری الزم نانچه سوال و کمک
دار
 DIALOGUEت ی�د لطفا ب�ا آدرس
ما
س
ب
گی
رید:

موسیقی..
دوره موسیقی
رمانتیک در قرن 19

رمانتیک نام��ی است که به دوران
قرن  19فرهنگ و هنر اروپا اطالق
می شود.
برخ�لاف هنره��ای دوران باروک
(ق��رن  (17و کالسی��ک (ق��رن
 (18در ای��ن زمان هنرها تاکید بر
احساسات انسانیدارند.
در  20س��ال اول قرن  19ناپلئون
اروپ��ا را از نظر ایدئول��وژی تکان
شدیدی داد .وی با فتوحات خود از
یکطرفاحساساتناسیونالیستی
را جریح��ه دار کرد؛ از طرف دیگر
قهرمان پرستی رشد یافت.
تح��والت دیگر :صنعت به سرعت
پیش��رفت کرد ش��هرها بزرگتر و
پرجمعیت تر شدند.
در نتیج��ه به سالن ه��ای بزرگتر
نمای��ش و کنس��رت نی��از ب��ود،
ارکسترها بزرگتر شدند و باالخره
احساساتناسیونالیستیبسیاریاز
کشورها بیدار شد.
همه ی این جوانب در موسیقی و
سایر هنرها منعکس ش��ده است.
دیگ��ر ،آرزوی سفر ب��ه سرزمین
های دور دست ،عشق به طبیعت،
احس��اسات عاش��قانه ب��ه عالوه
گرایش به ش��عر و ادبیات ،افسانه
ه��ا و اسطوره ه��ا موسیقی به نام
 Programm Musikمتولد شد.
یعنی زبان موسیقیداستان و شعر
را تعریف می کند .مثال سمفونی
 Moldauاثر  Smetanaموسیقی،
داست��ان رودخان��ه  Moldauرا

ail.com

Sheida.g@hotm

تجسم می کند ،از چشمه ،سپس
پیوست��ن جویبارها به ه��م ،ورود
رودخان��ه عظیم به دش��ت ،رقص
دهقانان اط��راف ،سپس پیوستن
جویباره��ا به ه��م ،ورود رودخانه
عظیم به دش��ت ،رق��ص دهقانان
اطراف ،سپس گذش��تن از شهر و
خالصه صحنه پیوستن رود بهدریا
را بیان می کند.
در این دوران آهنگس��ازان تمایل
بیشتربهساختنموسیقیتفسیری
داشتند که نقطه مقابل Musique
( Absolutموسیقی مطلق) مانند
سونات (قرن  )18می باشد.
 4اُپرای اسطوره ای واگنر ،موسوم
ب��ه ،Ring des Nibelungen
اُپراهای سیاسی عاشقانه  Verdiو
 Pucciniهنوز خیلی مورد عالقه
می باشند و مرتب اجرا می شوند.
ام��روزه موسیقی فیل��م اغلب به
سب��ک موسیق��ی Romantique
ساخته می شود.

منونه های دیگر برای گوش دادن:

باله فندق شکن (افسانه)،
بال��ه دریاچ��ه ق��و (افس��انه)=
Tchaikowsky

شریعتمداری :خامتی مفسد فیاالرض است
معترضاندر سال  ۸۸اعالم پیروزی
محم��ود احمدین��ژاد را حاصل
"مهندس��ی و کودتای انتخاباتی"
میدانن��د ک��ه به گفت��هی آنها با
تایید رهبر جمهوری اسالمی برای
ادامهی کار دولت مورد حمایت او
انجام شد .علی خامنهای چند روز
پس از انتخابات  ۸۸احمدینژاد را
نزدیکترین رئیس دولت به خود
معرفی کرد.
آمدن و نیامدن خامتی
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«در حال حاضر فضا انتخاباتی نشده
زیرا وضعیت جریانهای سیاسی و
اصولگرایی از آش��فتگی برخوردار
بوده و جری��ان اصالحطلبی دچار
تشتت است و وحدت ندارد».
محمدرض��ا خباز ،نماین��ده دوره
هفتم مجلس معتقد است هاشمی
یا خاتم��ی میتوانند مش��کالت
داخلی و خارجی را بر طرف کنند
اما ش��رط حض��ور خاتمی تغییر
رویکردی است که به سر کار آمدن
احمدینژادانجامید.

همزم��ان ب��ا این تح��والت علی
یونس��ی ،وزی��ر اطالع��ات دولت رویکردی که احمدینژاد را بر
اصالحات در نخس��تین نشس��ت مسندنشاند
خبری حامیان کاندیداتوری حسن به گزارش سای��ت نامهنیوز خباز
روحان��ی گفت که به نظر او آمدن معتقد است« :دیدگاه آقای خاتمی
خاتمی منتفی شده و نامزدی اکبر برای حض��ور این اس��ت که باید
هاشمی رفسنجانی نیز بعید است .رویکرد کشور تغییر کند؛ معنای
به گزارش خبرگزاری مهر ،یونسی رویکرد ای��ن است ک��ه باید یک
در عین حال گفت��ه "بنده اعتقاد تحول ریشهای در کشور به وجود
دارم بیش��تر مردم به هاش��می و آی��د .از درون رویکرد سابق ،دولت
خاتمی ،اعتماد و رضایت دارند".
آقای احمدینژاد بیرون آمد؛ یعنی
وزیر سابق اطالعات معتقد است :این آقای احمدینژاد نبود که رای

Chopin= Nocturnes
والسها

Piano Concerto Nr. 2

=Mendelssohn
Violin Concerto
Schubert= Lieder
پیانو +آواز با اشعار ادبی
--------( Johann Straussپس��ر) معروف
ب��ه سلطان وال��س -پدیده جالب
ای��ن قرن اس��ت؛ در وین سال ها
ش��هروندان ب��ا ن��وای والس های
متعدد اشتراوس رقصیده و هنوز
می رقصند .آم��وزش رقص والس
برای جوانان اطریشی سنت شده
است.
 Operetteوینی نیز پدیده چشم
گیر این دوره اس��ت که اغلب در
داستان های مردمی ساخته شده
است ،مثل اوپرا.داستان با موسیقی
و آواز و رقص تعریف می ش��ود و
معموال پر طنز و شوخی است.
اوپرت خف��اش  Fledermausاثر
معروف یوهان اشتراس ماه آوریل
در اوپرای مونترال اجرا شد.
شیدا قره چه داغی
تا شماره آینده

>> ادامه از صفحه13 :
آورد ،بلکه آن رویکرد بود که آقای
احمدین��ژاد را بر مس��ند قدرت
نشاند».
ظاه��را اش��اره خب��از ب��ه نقش
خامن��های در ب��ر سر ک��ار آمدن
دول��ت احمدین��ژاد اس��ت .او در
مورد حض��ور احتمالی هاش��می
و خاتمی در انتخاب��ات میگوید:
«این دو باید قبل از اعالم نامزدی
با رهبری جلساتی داشته باشند و
موافقت ضمنی ایشان را به دست
آورند ،چون رفع مش��کالت فعلی
کش��ور بدون حمایتهای رهبری
امکانپذیر نخواهد بود».
به نظر میرسد خب��از چندان به
موفقیت این سناریو امید ندارد زیرا
رهبر جمهوری اسالمی همچنان
حاضر به قبول مسئولیت خود در
حمایت از احمدینژاد نیست« :آن
رویکرد هنوز از عمل  ۸سال پیش
خود پشیمان نیست ،اگرچه انتقاد
میکنند ،اما حاضر نیستند بگویند
ما اشتباه کردیم».

مژده مژده
بزودیگشایشمییابد

ساندویچی و
اغذیه فروشی ایرانی «اِلدا»
755 ATWATER
)Tel.: 514-933-4726 (IRAN

•

شازده کوچولو
 ۷۰ساله شد!

امسال روايت شازده کوچولو ،گل
سرخ و دوست روباهش ۷۰ ،ساله
میشود« .ش��ازده کوچولو» رمان
کوتاهی است که به قلم آنتوان دو
سنت اگزوپری ،هوانورد و نويسنده
فرانس��وی در تاريخ ششم آوريل
سال  ۱۹۴۳ميالدی منتشر شد.
س��ال  ،۱۹۳۵هواپيم��ای سنت
اگزوپری  -که برای شکستن رکورد
پرواز بين پاريس و سايگون تالش
میکرد ،در صحرای بزرگ آفريقا
دچار نقص فنی شد و به ناچار در
همان جا فرود آمد.
همي��ن سانح��ه دستماي��ه الهام
«شازده کوچولو» ش��د که در آن
شخصيت قهرمانداستان ،خلبانی
بینام ،پس از فرود در بيابان با پسر
کوچکی آشنا میشود.
پس��رک به خلبان میگويد که از
اخترکی دوردست میآيد و آنقدر
آنجا زندگی کرده که روزی تصميم
میگيرد برای اکتشاف اخترکهای
ديگر خانه را ترک کند.
او همچني��ن برای خلب��ان از گل
سرخ محبوب��ش میگويد که دل
در گ��رو عش��ق او دارد ،از ديگ��ر
اخترکه��ا تعريف میکن��د و از
روباه��ی ک��ه او را اين ج��ا ،روی
زمين ،مالقات کرده است .خلبان
و شازده چاهی را میيابند
که آنها را از تش��نگی
نج��ات میدهد اما
کوچولو
در نهاي��ت ش��ازده

خلبان رادر جريان تصميم خود
قرار میدهد و میگويد تصميم
گرفته ب��ه اخت��رک خانه اش
بازگردد.
«ش��ازده کوچول��و» يک��ی از
پرفروشترين کتابهای تاريخ
ب��وده و در ي��ک نظرسنجی در
سال  ۲۰۰۰به عنوان «بهترين
اثر ادب��ی قرن بيس��تم به قلم
نويسندهای فرانسوی» شناخته
شد.

بنابر اعالم بنياد سنت اگزوپری،
اين رمان کوت�اه ،پس از اجنيل
(کتاب مقدس مس�یحیان) ،به
بيش�ترين تعداد زبانهای دنيا
ترجمه شده است.

ماجرای شازده کوچولو تا به امروز
به دفعات در قالب فيلم ،نمايش و
اجرای راديويی بازسازی شده است.
در  ۱۹۵۶ش��بکه «سی بی اس»

ا

ز

کرد و

اقتباس خود
اين داستان
را پخش
در سال
۲۰۰۰
شبکه
«ب��ی بی
سی »
نيز

روايت

خ��ود

از

ش��ازده کوچولو را بر روی
آنتن فرستاد.
از ميان اجراهای برجسته
اي��ن داست��ان ،میتوان
به نس��خه موزيکال سال
 ۱۹۷۴ب��ا ش��رکت جین
وايل��در در نق��ش روباه،
باب ف��وس ،در نقش مار
و ريچارد کايلی در نقش
خلبان اشاره کرد.
ش��اهکار سنت اگزوپری
به دفع��ات در قالب تئاتر،
اجراهای موزيکال و اوپرا
ارائه شده است.
گرگوری مگوآير ،نويسنده
ای که نوشتن پيشگفتار
چاپ جدي��د کتاب را عه��ده دار
بوده ،میگويد به باور او اين رمان
کم حجم بسيار بيش��تر از تعداد
صفحات کم ش��مارش تأثير گذار
بوده:
«ش��ازده کوچولو کتاب کوچکی
است ،اما چه عظمت کوچکی را در
خود نهفته دارد »،مگوآير در ادامه
میافزايد« ،اين داستان نه افسانه
است ،نه حکايت است ،نه خيالی
است و نه لطيف��ه ،اما اين همه را
يکجا در خود دارد ...بايد بگويم به
عنوان يک نويسنده ،هميشه برايم
جالب بوده به سراغ داستانهايی
ب��روم که در کودک��ی خواندهام تا
ببينم امروز برايم چه پيامی دارند،
و به عنوان يک خواننده نيز ،باز هم
همين کار را تکرار میکنم».
------------------------منبع:روزنامهکريستين
ساينسمانيتور

www.paivand.ca

طراحی وب سایت

Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-500-1188

فال قهوه
توسط شادی

________________

514-224-4986

678-6451

azmar15U

Nikpourpdsep12

ایرانی
ب
خرید!

بيروت كيتـرينگ

مدرسهفارسیزبان

فرزانگانمونتریال

سرویس دی.جی.

با مدیریت و همکاری تعدادی از فارغ التحصیالن و معلمین
مدارس تیزهوشان ایران (مدارس عالمه حلی و فرزانگان)
آموزش زبان فارسی با روشهای آموزشی
نوین برای کودکان و نوجوانان
آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان
تک درس ریاضی  -فیزیک  -شیمی
و سایردروسدر تمام مقاطع تحصیلی
و دروس مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان
مشاوره و کمکدر حل مشکالت تحصیلیدانش آموزان
3333 Cavendish Blvd., Suite 250

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

Montreal, QC, H4B 2M5

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

استخــدام
ساندویچــی

جویای

شـر یـک

سالن زیبایی و آرایش
معروف ایرانی در مونتریال
با سابقه چندین ساله
با مشتری دائمی
جویای شریک می باشد:

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

Tel.: 514-933-4726
kakbasar

Tel.: 514-291-0175
eveazdec15free

Construction
امورساختمانی

شادترین دی جی

شهــر:

لطفا برای سفارشات کیترینگ یا مراسم خود،
با ما متاس بگیرید:
Website: www.marjancatering.com

با نازل ترین قیمت

درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476

انـجام امور آشپزی
حرفــــه ای
چند روز در هفته
>> در منزل شما
(خامن سالی)

754-4592

)(514

514-887-5195

r.nazari60@gmail.com

عکاسیرز
since
1990

فــال

تاروت
ورق بازی
قهوه ترک
ستاره شناسی
 20دالر






حمل و نقــل اسباب
اثاثيهشما
با نازل ترين قيمت
(514) 442-8056
(514) 804-8397
azdec'12up

مترجم رمسی

خاطرهحتویلدارییکتا
عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
خدمات مربوط به ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694

5301 Queen Mary Montreal, H3X 1T9
 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
سیتی زنی و ، pc carکارت اقامت دائمی فوری و غیرفوری
 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
 تبدیل نوار موزیک به CD

azsept'11

باایرانی

رستوران شیراز
514-485-2929

 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها  Hi8, Mini DV, VHSبه DVD

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

از صفحه 27

کــار
کنید!

کافه
صوفی
____________

– واحد سنجش شدت جريان
برق
 -3از فلزات نمكي! – ش��هري
در استان زنجان – متابعت
 -4من و شما – نسبشناس –
عادت ،منش – بهشت شداد
 -5پيامب��ر ش��وش – م��رد
خداشناس – هزار كيلو
 -6واحد س��نجش س��طح –
ساحل – ناگزير ،اجباري
 -7ميگذارند تا دربند كشند –
شهري در ازبكستان – آئينها
 -8پنهان شدن – گاو تبتي –
از حبوب خوراكي
 -9رانن��ده اتومبي��ل – نوعي
خوراك��ي محب��وب – فانوس
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

مترجم رسمی ،عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک ،انتاریو و ایران،
مترجم رسمیدادگستری
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
ارگان های
دولتی کبک و کانادا
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
استانداردهای  PCRCو MCC
 تنظیمدعوتنامه رسمی

Tel:(514) 781-1942

نبش دکاری

Call: Hady Karbasfrooshan,

آرزو حتویلداری یکتا

حملونقل

>>فعالیت های هنری وفرهنگی جامعه ایرانیان مونتریال

BUSINESS
!OPPORTUNITIES

دارالترجمهرمسییکتــا

azmay2012

facebook:Tapesh digital

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

azjan15u

Natural Born Psychic
Ramon
(438) 992-8323

azmai15salimi

514-488-7121

514-619-2403

برای شما که فرصت آشپزی ندارید،
با ما تماس بگیرید و غذای مورد عالقه خود را
در طول هفته سفارش دهید

کلیه امور ساختمانی

(تیمور)

آشپـزی

مستغالتاستیجاری
ـــ و ـــ
فروشسرقفلی

برا ی خامن ها و آقایان

غذاسرای مرجان

Renovation

 DJالکاپون

شریف

azfeb51up atimanafi@gmail.com

Pd>june13

فال قهوه

تدریـس
خصوصی

Tel.: 514-641-1703
Tel.: 514-803-1845

ارز

به چند نفر آشپز
برای کار در یک ساندویچی
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

azjan’12paid60+120ak

ray.goodarzi@hotmail.com

)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.

2070
Maisonneuve
W.

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل انواع فرم ها و ارائه خدمات مربوطه
>> ختفیف
ویژه برای
دانشجویان
با ارائه
کارت
دانشجویی

Tel.: 514-

989-8383
مجری
مراسم
عقد
ایرانی

514825-3170

4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

T: 514-439-8501
C: 514-730-7462
Metro: Atwater
)(Exit: Alexis Nihon
 West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

مترجم رمسی

مترجم رمسی

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an
appointment

عضوجامعه مترجمین کبک

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

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.com

شهریاربخشی

(آرش کشوری)

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

514-624-5609
514-889-3243

ا
ا یرانی
ستخ
دام
کنید!

>> کلیه مقاطع:

College،University
High-Shool

با سابقه  tutoringدرمدارس
مونترال و تدریس در موسسات
کنکور تهران
*درصورتعدمرضایتجلسه
اولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255

سالن آرایش
toendofmay2010P

با بیش از  20سال سابقه

	• کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
	• بند صورت 12 :دالر
	• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	• رنگ،فر،هایالیت،
	• مش و...
>> کالس آموزش آرایشگری
در مدت 3ماه ،با تضمین

در همان كوهس��تان باقي ماند
تا ارتفاعات هيماليا مدفن ابدي
وي باشد.
گفتني اس��ت خب��ر صعود
بان��وي كوهن��ورد ايران��ي ب��ه
قلههاي اورست و لوتسه بازتاب
گس��تردهاي در رس��انههاي
خارجي داشته است .همچنين
منص��وره گرج��ي نايب رئيس
بانوان فدراس��يون كوهنوردي
در پيام��ي به پروان��ه كاظمي
نخس��تين بانوي كوهنورد دنيا
كه موفق به صع��ود به دو قله
ب��االي  ۸۰۰۰مت��ر در ي��ك
فصل صعود شده است تبريك
گفت.

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034

514-585-8081

فیزیک و ریاضی
(کلیهمقاطعتحصیلی)
با حداقل  3سال سابقه کار
فارسی ،انگلیسی و فرانسه
>> توسط اساتید مجرب

Tel.: (514) 775-6508

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

________________
azmay1U

p>end>feb13

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

براى هرنوع مجلس و ميهمانى
اعم از خانوادگى و يا جشنهاى گروهى
كپه بلغور ،كباب كفته (كوبيده) ،جوجه كباب بى استخوان،
لحم بالعجين ،زعتر ،سمبوسه چرخ كرده،
سمبوسه اسفناج و پنير  ،دلمه برگ و...
انواع ساالدهاى متنوع لبنانى مانند ت ّبوله و فتّوش و غيره
براى آگاهی بيشتر و يا سفارش
با شماره تلفن زیر (محمد) تماس بگيريد:

 تبدیل سیستم های
ویدئویی
 فروش جدیدترین
آلبومهای ایرانی

)(514

خدماتمالیاتی

انواع غذاهاى لبنانى

دیجیتال

ALL RESIDENTIAL
RAY FARGOOD
درخدمتهموطنانگرامی
Cell.: 514-996-6984
Home.: 514-453-1657

و ورق

استاتیک و داینامیک
 فروش آنالین

تپش

JR RENOVATIONS

قابلتوجهخامنها

طراحی وب سایت

نیازمندیهای

تعمیرات ساختمان

Coiffure
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997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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 -9گون
پرنده ب
 -10م
ضمير
-11
قهرم��
انگلي
 -12ا
آذري
چشم
 -13د
پياده
 -14ت
حالي
 -15م
در اند
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فصلاسبابکشینزدیکاست!
سرویس حمل و نقل

ال بفکر
از حا

MontrealMovers@hotmail.com

قبولکلیهکارهایساختمانیشما
از قبلی ،جناری ،نقاشی ،کاشیکاری،
حمام و آشپزخانه ،و مسکونی کردن بیسمنت
با  20سال سابقه کار در کانادا
محمد ملت دوست

514-575-3405

تدریسخصوصی
توسطخانمفوقلیسانس
آموزشزبانانگلیسی
از پایه تا IELTS
تماس بعداز 7شب
ویکشنبهها

Tak- Renovation co.

سالماسممنمحمداست!

514-586-9393

فــروش

کارواش

زبانانگلیسی

وسائل اتاق پذیرایی ،میز
تحریر،مبلمان،تختخواب
و غیرو..
تلفناطالعات:

کارواش دستی
تدریسمکالمهزبان
در قلب وست آیلند
انگلیسیازسطحمبتدی
با اجاره مناسب
تاپیشرفته(TOEFL,
و لیز درازمدت
)IELTSتوسطمدرس
بفروش می رسد:
مجرب با بیش از  ۱۸سال
سابقهتدریس(اکبرزائری) برای اطالعات بیشتر با
ٔ
شماره زیر تماس بگیرید:

514-467-4772

Tel.: 514-582-1210

zaeriakbar@yahoo.com

وسـائلمنزل

azapr15free

514-952-7344

روبروی 3

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده
514-585-6178
tilMar'10P

مترجم رمسی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune2011

بل سنتر

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

514-933-0-933

514-623-7075

شیرینی
سـرو

tillnov1Pd

آموزشگیتار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

آموزش سنتور

سینابطحایی

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

رضارضـائی

آرایشـــــگاه

481-6765 ........................................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ..........................................
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................
696-5983.............................. SpaConcept

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
مینا تراول647-499-6392...........................
آریا تراول866-236-1258 ...........................
یونایتد 416-225-5509 ............................

آموزش رانندگی

نین��ا 513-5752 ..............................................

آموزش موسیقی

سیامکنصر653-5107...................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

حمیرامرتضوی938-8066 .........................

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسهفرزانگان775-6508............................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ........... Pieces D’auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

www.accesasie.com

استخدام
اخوانوستآیلند

>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
Tel.: 514-620-5551

استخدام

AKHAVAN FOOD

از 8صبح تا 8شب

گیتاریست برگزیده کشور و فارغ
التحصیل فوق لیسانس موسیقی از
دانشگاهچایکوفسکی
(514) 482-0705
(514) 677-8358

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

MONTRÉAL QC H4B 1L8

ازدواج

ش��یخ صال��ح 366-1509 .......................
لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

ارز

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
844-4492................................. Export-FX

امالک و مسکن

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 ....................................
جوادنوشینروان 594-9622........................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نصر،مسعود571-6592...................................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
حقوق بش��ر 299-1787 ............................
249-4684 ........................................ IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000.......................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 690-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

Fax:514-500-1188
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

Tel.: 514-739-4888

English, German,
Math, Neuroscience,
Statistics, Database & Computer
Programming C,
Python, Perl, PHP,
ASP, Matlab, SQL

Rezwan Ghassemi
Tel: 438 8242002
rezwang@yahoo.com
azfeb1Up

سفرروزانه
بـــــه
تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

> همچنین ارسال ودریافت
روزانه بسته های پستی
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

علیپاکنژاد296-9071....................................

پزشک

آلفامدیککلینیک933-8383......................
دکتر بیتا 999-2482 ...................................
بنفشهحجازی288-4864...............................

تابلوسازی

931-7779 ............................. PLEXI Sign

تاکسی

اطلس 485-8585 .............................................

تبلیغات

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
و...

آنـان را استخدام کنید!
----------------

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر 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؟...

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

•
•
•
•
•

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

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

info@paivand.ca

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

514.621.2757
Ptoendofjune12

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

 مبتدی تا پیشرفته
 مکالمات روزمره-اداری-تجاری
 متنوع ترین و کامل ترین
متد های تدریس
saeid_mr2003@yahoo.com

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

5200 De La Savane

نیـازمنـدی هـای پیوند

azjuly15Up zagros

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

in Farsi & English

Québec
Tel.: (514) 523-1047

نیازمنــدیها



Private
Tutoring

کــار
کنید!

رستورانکبابسرا

از مبتدی تا پیشرفته
توسط استاد دانشگاه
متخصصآمادگی
آزمون های
TCFQ ،TEFaQ، TFI

||Bazar Du Tapis

باایرانی

استخدام

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

قالیشوییبازارفرش

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند  پخش وسیع

www.paivand.ca

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

انصاری ،حسن 735-0452 ............................
حسینخردبین242-6034...........................

حمل و نقل

مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکس��پرس 889-7392 .................................

خیاطی (آلتریشن)

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر بیت��ا 999-2482 ................................

سوپر و فروشگاه

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551............................... W. Isl.
نیـلو)450( 812-9991...................................
مارشهآریا450-812-7369...........................
کوهنور)450(672-2324................................
ماهیسنلوران369-3474.............................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................
خورشیدخانم(بیات)341-5194..................

یو--ان س��ات 571-6564 ............................

سروران ،نغمه 889-8765 .............................
یکتا،آرزو439-8501.........................................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،شهریار624-5609.............................

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریفنائینی 731-1443................................
انوشیروانعندلیبی270-0077......................

271-7750.................. Rayamond&Heller
342-3000 ........................... Bazar du Tapis

هادی ،افخم 737-6363 ..................................

شادی 678-6451 .............................................

ساختمان و دکور داخلی

10دات دیزاین 910-6643 .........................
ست��ون 919-6858 .........................................

جواهری

نیکآذین939-2700.......................................

چاپ

( LITH COMصمیم��ی)951-4721...
384-8043 ...................................... CLICK

حسابداریومالیاتی

عباسشفیعی806-0060..............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
صدر ،س��رور 777-3604 .............................

ست؟

گان پیوند )

لوئیزداداشزاده288-4864............................

ترجمه

شماره
شما در این لیست نی

(رای با ما متاس بگیرید.
گا
ن برای آگهی دهند

پیوند 996-9692 ...............................................

تدریس رقص

مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجان ،شیراز ،کوپلی2:و،1
فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا،
آلفامدیک ،ارزخضر ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،جواهری
آذین ،صادق ،کافه صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،و...
ریوسود :آدونیس ،کوه نور ،دابل پیتزا ،وطن ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...

بی��ژن 419-1039 ...........................................

تدریس خصوصی

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

mai1&15Usendinv

Montréal،

aznov15free

آمـــوزش
زبانفرانسه

Tel 514-573-8388 Service
Handymanservicebm@gmail.com
rapide

1200، de Bleury #9

کامبیزازجوالی 15فری

کاندولوکس

Rénovation cuisine /salle de bain sous-sol
Fabrication patios & deck tout grandeur
Assemblage et installation
de tout mobilier et armoire

تنها قالی شویی در مونتریال
به روش سنتی
شستشوی فرش با آب فراوان
خاک گیری کامل فرش
ترمیم فرش و...

sarafreeazaug2012

azapr15UP300yrU

MMUNITY

>> petit ou grand

زبانانگلیسی

514-501-3966

PARTICIPATE in our
CO

Expert en rénovation

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

 با کامیون بزرگ و ون
 با کارکنان مجرب

Tak- Renovation co.

کلبــه
عموجان

اشید!
ب

>> شخصی ،جتاری و صنعتی
با مدیریت ایرانی

کلیه امور ساختمانی
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داروخانه

دیش و ساتالیت
دندانپزشک

دندانسازی(کلینیک)
رستــوران

بیبلوس523-9596...........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
صوفی 989-8383 ..........................................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
ش��یراز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
اغذیه الدا 933-4726 .....................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

شیرینی پزی و قنادی

کاپ کی��ک439-4903 ................................
سروین 562-6453............................................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121...............................................

فـرش
فـال

کامپیوتر

224-0-224.................................... KamNic
1-855-462-0932 ................... A+WEB

کارواش

هما 484-2644 ..................................................

کایروپرکتیک

حملونقل

حمل و نقــل اسباب
اثاثيهشما
با نازل ترين قيمت
(514) 442-8056
(514) 804-8397
azdec'12p6months

انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............

گاراژ (درب)

249-4684 ............................. UNI-TECK

گرافیک و طراحی

پیوند996-9692.................................................

عینک سازی

فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................

وکیل دعاوی

امیرکفشداران303-2977..............................
مهساابراهیم نژاد 849-9696 .......................

ویدیو

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................

محضر

وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

کلینیکابنسینا288-4864.........................

مهاجرت

تپش 223-3336 .............................................
زاگرس 690-6343............................................

موسیقی (جشن ها)

کتابفروشی
کلیسا

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
مهساابراهیم نژاد 849-9696 .......................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................

36
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As of May 4, 2013, Citizenship and Immigration Canada
(CIC) is re-opening the Federal Skilled Worker Program
(FSWP) to 24 eligible occupations:
 CIC will accept 5,000 applications in total from May 4,
2013 to April 30, 2014, in the
eligible occupations stream.
 Within the 5,000 applications, we will only accept 300
in each priority occupation.
 In the PhD stream, we will
accept 1,000 applications from
May 4, 2013 to April 30, 2014.
 There is no cap on applications with a qualifying job
offer.
 As of May 4, applicants
must use the new application
kit and meet the new requirements in order to apply.
 Applications received by
CIC on or after May 4 that
do NOT include the necessary Educational Credential
Assessment (ECA) or do not
meet the minimum language
threshold requirements will be
returned as incomplete.
A pause on the intake of most
new FSWP applications has
been in place since July 1,
2012, except for those with a
qualifying job offer and those
who applying under the PhD
stream. The pause will be
lifted and an eligible occupations stream re-established on
May 4, 2013.
While Citizenship and Immigration Canada (CIC) will
not be accepting applications
for the 24 eligible occupations
until May 4, 2013, there are
some new requirements that
applicants can start preparing
for, such as language tests and
foreign educational credential
assessments.
All individuals who are con-

Iridology

In the past few
weeks we have
been getting calls
about Naturopath/Iridology,
asking what
is Iridology,
Iridology is an
extensive study
of the Iris. The
Iris will show us
the predispositions we were
born with, our
strengths and
our weaknesses
concerning our
overall health.
Pictures of the
Iris is taken with a
special high tech
camera.
There are many
nerve endings in
the eye, all linked
to the body’s
organs, Iridologists
assert that examination of the eye,

sidering applying on or after
May 4 should be aware that
if their application does not
meet the new criteria, it will
not be processed. A prospective applicant should ensure
they meet at least one of the
following requirements:
 They have at least one year
of continuous work experience in one of the 24 eligible
occupations;
 They have a qualifying offer of arranged employment.
 They are eligible to apply
through the PhD stream.
If prospective applicants are
confident that they meet at
least one of the above requirements, they must also meet the
minimum language threshold
and obtain an educational
credential assessment (if submitting a foreign educational
credential).
Eligible Occupations List
The eligible occupations
stream will have an overall
cap of 5,000 new applications
and sub-caps of 300 applications in each of the 24 occupations on the list.
Eligible occupations
 0211 Engineering managers
 1112 Financial and investment analysts
 2113 Geoscientists and
oceanographers
 2131 Civil engineers
 2132 Mechanical engineers
 2134 Chemical engineers
 2143 Mining engineers
 2144 Geological engineers
 2145 Petroleum engineers
 2146 Aerospace engineers
 2147 Computer engineers
(except software engineers/
designers)
 2154 Land surveyors
 2174 Computer programmers and interactive media
developers
 2243 Industrial instrument
technicians and mechanics
 2263 Inspectors in public
and environmental health and
occupational health and safety
 3141 Audiologists and

especially the
iris, its colour
and markings,
can indicate
problems in
other parts of
the body and
reveal weaknesses and
strengths in
general health,
such as tendency
towards a particular
disease.
Iridology is not a
restorative therapy,
it doesn’t cure. It
pinpoints particular
health issues and
problems that can
be avoided.
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speech-language pathologists
 3142 Physiotherapists
 3143 Occupational Therapists
 3211 Medical laboratory
technologists
 3212 Medical laboratory
technicians and pathologists'
assistants
 3214 Respiratory therapists, clinical perfusionists and
cardiopulmonary technologists
 3215 Medical radiation
technologists
 3216 Medical sonographers
 3217 Cardiology technicians and electrophysiological
diagnostic technologists, n.e.c.
(not elsewhere classified)
Educational Credential Assessment (ECA)
 Another important change
that takes effect on May 4,
2013, is the introduction of
the educational credential assessment (ECA). Prospective
applicants may start the process of getting an ECA before
May 4 if they are planning to
submit a foreign educational
credential. and if they meet the
minimum language threshold
through a designated thirdparty test. Applicants who
have Canadian educational
credentials do not need to get
an ECA, unless they are also
submitting a foreign educational credential in support of
their application.
 The ECA process will help
determine if the foreign educational credential is authentic
and equivalent to a completed
credential in Canada. For
prospective applicants, the
ECA can provide a realistic
understanding of how their
foreign educational credentials
are likely to be recognized in
Canada.
 As of April 17, 2013,
four organizations have been
designated by the Minister
to provide ECA reports for
purposes of immigrating to
Canada under the FSWP.
Additional organizations may
be designated by CIC in the
future.
So this is the list that potential
newcomers have been waiting
for, the above information can
be found on the CIC website.
Please do not hesitate to
contact our office for further
information.

For example, if the
pancreas is seen
to be underactive,
it could indicate
a condition like
diabeties. Iridology also recognizes
where toxins and
inflammation could
be, as well as certain chemical deficiencies to determine your general
state of health and
constitution.
Iridology is the
science and practice that reveals
inflammation,
where located and
in what stage it is

manifesting.
The iris reveals
body constitution, inherent
weaknesses,
levels of health
and transitions
that take place
in a person’s
body according to
the way one lives.
Iridology is the
science of analyzing the delicate
structures of the iris
of the eye.
Keep safe, stay
healthy and make
sure laughter is in
your everyday life.
_________
Maria Cottone
Certified Canadian
Immigration
Consultant
www.mariacottone.
com
mariacottone@
hotmail.com

Island, Oakville, Niagara قیم��ت پای��ه اینon-the-lake
 میلیون تا۱ قبیل امالک بی��ن
 میلیون دالر برای مس��احتی۲
 فوت مربع۲۵۰۰  تا۳۸۰۰ بی��ن
.متفاوتمیباشد
 حد اقل،بر اساس این مطالع��ه
قیمت خانه ویالی��ی لوکس در
Whistler, sun منطق تفریح��ی
 بی��نMont-tremblant  وPeaks
 میلی��ون دالر متفاوت بود۲  تا۱
 میلیون دالر۲  ب��اWhistler ک��ه
گرانترین قیمت این نوع ملک رادر
مناطق تفریحی به خود اختصاص
.داد
خری��داران این ن��وع امالک نیز از
ش��هری به ش��هر دیگر متفاوت
ی بیش��ترین ای��ن
 �� ول،هس��تند
ی نظیر
 خریداران دارای ش��غلهای
، سرمایه گذاران بانکی،امور مالی
 صاحبان کسب و،پزشکان و وکال
کارهای کالن و شرکتهای بزرگ
.میباشند
همچنی��ن ای��ن تحقیق نش��ان
میدهد که اغلب ای��ن خریداران
ی ندارند
 تمایلی به گرفتن وام بانک
و این نوع مل��ک را به صورت نقد
.خریداریمینمایند

پررونقترینشهرکانادا،مونترال
*درمعامالتامالکلوکس

لوکس مینمایند
از کش��ورهایی
،نظی��ر چی��ن
 انگلیس و،روسیه
.آمریکاهستند
نس��بت خری��داران محل��ی ب��ه
ی خانههای ویالیی
 خریداران خارج
۴۰  درصد به۶۰ لوکس در ونکوور
 درصد به۷۵  در تورنت��و،درص��د
 درصد به۸۵  کلگری، درص��د۲۵
۹۰  درصد و در شهر ویکتوریا۱۵
. درصد میباشد۱۰ درصد به
 حداقل قیمت،بر اساس این تحقیق
۳.۵ ملک لوکس در شهر مونترال
میلیون دالر میباشد که گرانترین
.در کل کانادا میباشد
 میلیون۲.۸ در ونکوور این قیمت
 میلی��ون دالر۲ دالر و تورنت��و
.میباشد
همچنین کمترین مس��احت یک
خانه ویالیی لوکس فروخته شده
۳۵۰۰ در ونکوور و تورنتو و کلگری
 و شمال۵۰۰۰  مونترال،فوت مربع
. فوت مربع بود۸۰۰۰ تورنتو
Salt spring ،در شهرهای ویکتوریا

امیر سام

ی که به تازگی
 ب��ر اساس تحقیقات
Sotheby's توسط آژانس ام�لاک
 خریداران،کانادا انجام شده است
ی از موثرترین عوامل
 ��ی یک
 خارج
در رون��ق معامالت امالک لوکس
در شهرهای مهم کانادا به خصوص
.مونترالمیباشند
در حال��ی ک��ه پدیده خری��داران
ی و قیم��ت امالک لوکس
 خارج
بیش��تر در ونکوور مورد بحث قرار
 در حال حاضر ش��هر،میگرفت��ه
مونترال به مرکز توجه تبدیل شده
.است
 نس��بت،ب��ر اساس ای��ن مطالعه
خری��داران محلی به خری��داران
 خارج
ی خانهه��ای لوکس در این
 درصد۴۹  درص��د ب��ه۵۱ ش��هر
میباش��د ک��ه بیش��ترین آنها را
، سوریه،خریداران کشورهای چین
 روسیه و آمریکا تشکیل،مکزیک
.میدهند
در کل کانادا نیز اغلب خارجیهایی
که اقدام به خرید خانههای ویالیی

کانادایی ها؛ باالترین رتبه در سرمایه گذاری
*ی در امالک فلوریدا
 خارج
باعث افزایش قیمت امالک در این
.منطقه شده اند
کان��ادا همچنی��ن در رتب��ه اول
ی امالک فلوریدا
 خریداران خارج
.قرار دارند
با وجود افزای��ش قیمتها و پیدا
Multiple( شدن حالت مزایدهای
ی امالک که
 ) ب��ر روی برخoffers
باعث ش��ده تعدادی از کاناداییها
از سرمایه گ��ذاری در این منطقه
 هنوز کاناداییها در،دلسرد شوند
ی امالک
 رتبه اول خریداران خارج
.فلوریدا قرار دارند
شاد و سربلند باشید
_____________
*بر گرفته از مجله اینترنتی امالک
و مستغالت کانادا

 عامل مهم دیگر.کانادا میباش��د
ارزشدالر کانادا میباشد که تقریبا
ی آن
  درصد باالتر از ارزش واقع۱۰
نسبت به دالر آمریکا میباشد که
این امر به کاناداییها قدرت خرید
.ی را میدهد
 باالی
ای��ن تحلی��ل نش��ان میدهد که
قیم��ت امالک مس��کونی ویالیی
South ) درsingle family(
۲۰۱۱  نس��بت به آوریلFlorida
ک��ه قیمته��ا در پایینترین حد
 درصد افزایش۱۲ خود قرار داشت
.داشته است
همچنی��ن این گ��زارش نمایانگر
تقاضای رو به افزایش برای خرید
،ملک در فلوریدا توسط خارجیها
 میباشد که،به خصوص کاناداییها

ب��ر اساس گ��زارش جدی��د بانک
 بازار ام�لاک فلوریدا در،مونت��رال
آمریکا در حال بازگشت به شرایط
پر رونق خود میباش��د و سرمایه
ی ب��ه خصوص
 ��گ��ذاران خارج
کانادایی ها کمک به سزایی به این
.امر نموده اند
فراتر از جاذبههای آش��کار فلوریدا
نظیر آب و هوی خ��وب در طول
 دو عامل دیگر،سال و سواحل زیبا
کاناداییها را در مورد سرمایه گذاری
در امالک این منطقه تشویق نموده
ی از آنه��ا قیمت امالک
  یک.است
در فلوریدا میباش��د که نسبت به
.ی ارزانتر میباشد
 امالک کانادا خیل
قیمت میانگین امالک در فلوریدا
تقریبا نصف قیم��ت میانگین در
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.هشت ارتقادهند
از میان شرکتهای سازنده
،کامپیوتره��ای ش��خصی
۲۴  ح��دودHP ش��رکت
درص��د از فروش خ��ود را
از دس��ت داده ول��ی با این
وجود هنوز هم با در دست
 درصد۱۵ داش��تن ح��دود
 بزرگترین سازنده،از ب��ازار
.کامپیوترهایشخصیاست
 ک��ه ب��هLenovo گ��روه
سرعت بر میزان فروش خود
 اکنون با فاصله،م��ی افزاید
بسیار ناچیزی در مقام دوم
قرار دارد و در ماههای اخیر
توانسته است میزان فروش
.خود را حفظ کند
»سایر شرکت ها مانند «دِل
ِ  «ا،)Dell(
) وAcer( »ِیس��ر
)Asustek( »ستِک
 «اِیسو
 درصد۱۰  همگی بیش از،
از میزان ف��روش خود را از
.دست دادهاند
 از ای��نApple ش��رکت
کاهش چشمگیر در میزان
ف��روش کامپیوتره��ای
ش��خصی در امان ب��وده و
به م��وازات کاهش فروش
 ب��ر تعداد فروش،کامپیوتر
آیپدهای محص��ول خود
.افزوده است
میزان فروش کامپیوترهای
ش��خصی محصول اپل در
آمریکا ح��دود هفت درصد
کاهش یافته است ولی هنوز
هم پس از شرکت های «اِچ
پی» و «دِل» در بازار آمریکا
مق��ام سوم خ��ود را حفظ
.کرده است
____________

•

•

کاهش بیسابقه فروش
کامپیوترهایشخصی

نتیجه رسیدهاند که خرید
کامپیوتره��ای مجه��ز به
سیس��تم لمس صفحه که
برای استفاده تمام و کمال
از ویندوز هش��ت ضروری
 یک هزین��ه اضافه،اس��ت
.است
در عین حال تعداد دیگری
از مصرف کنندگان نیز کار
با ویندوز هش��ت را دشوار
م
.یدانند
در گذش��ته اینطور بود که
ورود ه��ر محص��ول جدید
 فروش،مایکروسافت به بازار
کامپیوتره��ای ش��خصی
 ولی،را افزای��ش م��ی داد
بیعالقگی مردم به ویندوز
هش��ت به این معنا خواهد
ب��ود ک��ه در ادام��ه س��ال
ج��اری می�لادی کاهش
میزان فروش کامپیوترهای
.شخصی ادامه خواهد یافت
سیستم،بهگفتهکارشناسان
جدید مایکروسافت در عین
حالی که خدمات و سرعت
تبلت یا تلفنهای هوشمند
 روش،را ارائ��ه نمیده��د
ک��ار معمول��ی و استاندارد
کامپیوترهای ش��خصی را
پیچیده کرده است و مصرف
کنندگان چنی��ن ترکیبی
را نمیپس��ندند و بسیاری
از مراکز اداری و موسس��ات
تجاری نیزدلیلی نمیبینند
که ویندوز هفت را به ویندوز
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 (همبستگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از گروهی از مشاغل و شرکتهایIBNG
ایرانی است که به منظور توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویسهای حرفه ای و قابل
.اعتماد به جامعه ایرانی مونترال بزرگ به وجود آمده است
توضیحات مبس��وطی به حاض��ران ارائه
 تغییرات ایجاد شده نشان از سخت. دادند،در اولین جلسه تش�کیل شده ماه آوریل
.آقای علیرضا کمال��ی توضیحات کاملی تر شدن شرایطدریافت وام مسکنداشت
 اخذ، سال25 در خصوص نح��وه محافظت از اطالعات کاهش زمان باز پرداخت به
، ارزش مسکن%65 و سیستمهای کامپیوتری و نیز چگونگی وام حداکثر به اندازه
 ع��دم بیم��ه،Line of Credit از طری��ق
.خرید آنالین ارائه دادند
 که نمودن وام بیش از یک میلیوندالر توسطKamNik آقای کمال��ی از ش��رکت
 اشاره شرکتهای بیمه و تصمیم گیری بانک برای،طراحی وبسایت را انجام می دهد
ای به جدی��د ترین ویروسه��ای موجود آن از جمله تغییرات جدیدی بود که بدان
.بر روی سیس��تم های کامپیوتری کرده اشاره شد
و از اف��راد حاضر در جلس��ه را دعوت به در ادامه آقای باباخانی خبر از مش��کل تر
استفاده از آنتی ویروس مناسب و داشتن ش��دن دریافت وام توسط ش��رکت های
) دادند وSelf employed(  و خویش فرم��ا، از اطالع��ات ض��روری کردBack Up
از حاضرین خواست تا هنگام بروز مشکل نیز اش��اره داشتند که شرایط دریافت وام
 توسط ایرانیانی که اقامت دائم ندارند و یا.از کارشناسان و افراد خبره کمک بگیرند
ایشاندر بخشدیگری از صحبت هایشان ش��هروند کانادا نیستند مشکل تر از قبل
.به نحوه محافظ��ت از ایمیل ها و امنیت شده است
.ایمیل های مختلف پرداختند
خرید آنالین و امنیت پرداختها بخش آخر از ش��ما دعوت می ش��ود ب��ا مراجعه به
www.  به آدرسIBNG صحبتهای آقای کمالی بود که توصیه بر وبســــــــایت
 ویا با حضور در جلسات هفتگیibng.ca  که یک بانکPay Pal خری��د از طری��ق
 که بطور مرتب روزهای چهارشنبهIBNG  اس��ت داش��تند و تاکید کردندOnline
 صبح در9  ال��ی8 که در پرداختهای مستقیم توسط کارت ه��ر هفت��ه از ساعت
6710  واق��ع درEggsfrutti اعتب��اری امنیت باالئی ن��دارد و احتمال رست��وران
.سوءاستفاده در این روش وجود دارد
، تشکیل میشودSaint Jacques خیابان
با اعضاء این گروه آش��نا شده و نیازهای
. جلسه بعدی ماه آوریل اختصاص به آخرین خود را تامین نمائید
___________
قوانین وام مس��کن داشت که آقای بهروز
باباخان��ی به عنوان مش��اور وام مس��کن

•
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ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری
 بررسیهای موسسه،رویترز
 «آی،دادهه��ای بینالمللی
 ارزیاب��ی کرده،»دی س��ی
است ک��ه در سه ماهه اول
س��ال ج��اری ک��ل تعداد
کامپیوترهای شخصی که
در سراسر جهان به فروش
 میلیون۸۶ رفت��ه ح��دود
 این چهارمین.دستگاه است
س��ه ماه��ه پیاپ��ی است
که ف��روش کامپیوترهای
.شخصی کاهش مییابد
همزمان آمارها نش��ان می
دهند که مصرف کنندگان
ب��ه ج��ای کامپیوتره��ای
کوچک ب��ه سمت تبلت و
تلفنهای موبایل هوشمند
گرای��ش پی��دا کردهاند و
،از خری��د ویندوز هش��ت
محص��ول جدید ش��رکت
مایکروساف��ت پرهی��ز
.میکنند
«آی دی سی» میگوید که
ویژگیهای ویندوز هش��ت
محص��ول جدید ش��رکت
مایکروسافت یکی از دالیل
عدمتمایلمصرفکنندگان
ب��ه خری��د کامپیوترهای
.شخصی است
با وجودی که این سیستم
جدی��د ب��ه خوب��ی روی
کامپیوتره��ای معمول��ی
 بخش��ی از،ک��ار میکن��د
مص��رف کنندگ��ان به این

nadime93@yahoo.com
I really try to be optimistic
about things, man. I really
do. I try my best to wake up
every morning, Disney Cinderella style, opening the window
with the sun rising through the
horizon, singing a song of hope
and dreams coming true with my
talking mice and bird friends. I
wish I could look a person right
in the eye and tell him or her:
“Every thing is going to be okay.
Humans are good. Humanity is
not going down the toilet.”
But it's hard, dude. People keep
saying that humanity is good
and that good will overcome
evil. Note: please, don’t start
the whole philosophical debate
about the definition of Good
and Evil. Unfortunately, I do
not have the mental capacity or
patience for that right now. But
any other time, yes! Let’s just
say that, for argument’s sake, the
bad guys are those who bring
pain and suffering to the world,
whether or not they know their
actions cause this negativity.
And maybe it's because the media only covers depressing crap,
but have you ever wondered
that, hey, maybe there really is
no hope for humanity, huh? Yes,
there are amazing people in this
world doing amazing things,
but I always feel that the bad
outweighs the good.
Here are just a few examples:
The shootings last year alone in
the US; the execution of political prisoners in Iran; the BP oil
spill that has been completely
forgotten; the rape and torture of
Syrian refugee kids; the nuclear
war threats of North Korea; two
14 year old assholes murdering
a homeless guy on a dare a few
weeks ago; the rape cases in
India and the US (not to mention
the never ending slut shaming
culture among the youth); terrorist attacks in the name of God;
homophobia, racism, sexism,
and every kind of discrimination; the bombing in Iraq and the
Venezuelan fraud elections; the
bombing in the Boston marathon; the disgusting impact we
are putting on Mother Nature...
etc. etc. etc.
What's worse is the ignorance
and insensitivity of some (most)
people. Justin Bieber wanting
Anne Frank to be a "Belieber"
(and holy shit, there are actually people who don't know
who Frank is and are jealous of
her for what JB wrote); people
making memes of the Boston
Marathon bombing; people
saying that the rape victim of
Novia Scotia who killed herself
deserved to die and that it was
her fault that she was raped; our
culture caring more about how
fat Kim Kardashian has become
than world events; etc. etc.
And then, there's this godforsaken catastrophe that occurred
in Dakha, Bangladesh. Now, this

HOPE in

the
Heart of
Darknes
s!

is the epitome of capitalism. A
clothing factory in Dakha horrifically collapsed last week, killing
more than 350 people. And this
was no accident. It could've
been completely avoided. Safety
inspections and even the police
warned the fat-cat owners of
the company and building that
the infrastructure was highly
unstable and was prone to collapse at any second. But fat-cats
don't really care about human
lives, do they? Not when money
is in the equation. So these poor
workers, who get paid 38$ a
month doing work in conditions that I wouldn't wish on my
worst enemy, are either dead
or severely injured. The oddest
part of this story is that North
American shoppers are shocked
of the conditions of the workers that make their 5$ t-shirts at
Walmart. It boggles my mind
that there are some people who
have absolutely no idea what
is happening outside their own
home. Depressingly, nothing is
going to change. This is globalization, a subject even more
controversial and challenging to
explain than finding the answer
to: "Does God exist?" People
will vent, people will get angry,
people will protest... but in the
end, the fat-cats always win.
Where is the hope in that?
Am I overreacting if I think that
humanity is not going anywhere?
Are these the acts of some
people or is this what the majority of humans do? Is there hope
or should I just accept all this
bull-poop?
And here is another question for
you readers: do people really not
care about what is happening
in the world or is their apathy
hiding something else (and
I’m speaking of the majority
of people, not all)? Here’s the
thing: I do not want to care, but
sadly, I am human and I do have
feelings like compassion and
empathy. Don’t get me wrong: I
am not going to depress myself
over every sad story. I have more
important things to deal with:
paying rent, studying, going to
the gym, training for rugby. But
that does not mean that I have
forgotten those who are suffering. I am not ignoring what is
going on the world. I still read
the newspaper; I still watch the
news; I still read books about the
Middle East , etc. Yes, there are
times when I desperately need
to lock myself in my room, hide
under the covers, and feel sorry
for the pitiful of this world. But
then, when the tears are gone,

I slap myself on the face and
educate myself more. Because I
find this to be important. I cannot save the whole world, but
as long as I know, I feel like I
can make a difference, no matter
how small.
There are some people, however,
who do not know anything.
Nothing. Zero. Zilch. Some
people don’t know the difference
between Iran and Iraq . Some
people do not know that homosexuality and bisexuality are not
lifestyle choices. Some people
do not know that the women of
India are being oppressed by
their male population. Some
people don’t know that religion
is subtly, but surely destroying our world; that there is an
ongoing Revolution happening
in Arab countries; that the key
ingredient for making laptops
and cell-phones are being dugout by under-age mining slaves
in Africa; that rape is being used
as a weapon of war on women
and children in Third World
countries; that sharks and other
sea creatures are dying in our
oceans because of the shit we
dump into them…
More people watch Entertainment Tonight than BBC World
News. More people care about
the celebrity lives of complete strangers than what their
politicians are doing with their
money.
And then I ask myself: do
people really not know and not
care, or are things so unbearable
that they would rather listen to
Nikki Minaj talk about her ass
than listen to Christiane Amanpour deliver the latest news on
Malala Yousafzai?
No matter how bleak things
seem, I don’t want to lose
hope on humanity. I’ve always
believed that hope is irrational,
that hoping does not do or accomplish anything. But in times
like these, hope is all I have. It’s
the only thing that wakes me up
in the morning and makes life
worth living. Without it, bloody
hell, get me out of here.
___________
Bangladesh's economy
- Population: 150. million.
GDP in 2012: $110bn
- The ready-made garment industry makes up 80% of all exports, totalling more than $15bn
in 2012-13 financial year.
- 4 million people are directly
employed in this industry, most
of them women, earning salary
of less than $40/ month.
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فروشگاهکوهنور

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

کیفیت عالی و قیمت مناسب
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
ساعات کار:
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا  9صبح تا 10شب
همه روزه
در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...

انــواع
کارتتلفن

) 2550 Lapiniere (Brossard

نغمه سروران



Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

www.circumcisionmontreal.com
Metro: Guy

Tel.: (514) 933- 8383

مشاور رمسی وام مسکن

7روز
هفته

بدون
وقت
قبلی

 وام برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

Tel.: (514) 606-5626

1253 Rue Guy

تپـشدیجیتال

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،



Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: 450-934-7744

مترجم رمسی



info@paivand.ca www.paivand.ca

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

Tel.: 514-996-9692

Fax: 514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

بهروزآقاباباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

behrooz@babakhani.ca

www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

ترجمه و تأیید ترجمه رسمی
اسناد و مدارک
ترجمه شفاهی
تنظیمدعوتنامهوتکمیل
کلیه فرمهای رسمی
تأیید امضاء

کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن

مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

)Location: Downtown Montreal (La Cite
near Place des Arts Metro
Call, text or e-mail for an appointment

Tel.: 514-889-8765
nsarvaran@hotmail.com

Tel.: 514-624-2669
514-912-5651
www.sofrehaghd-montreal.com

تبدیل سیستم های ویدیوئی
ok:
FaceboSH
TAPE

کلیه
اطالعات
مربوط به
بر
نا
م
ه
ها
ی
هنری و
کنسرتها
را بر روی
س
ایت فیس
بوک تپش
ب
جو
ئید!

 USPو  SDجدید

لوازم جانبی تلفن با اشکال متفاوت و بسیار زیبا

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG،

Tel.: 514-223-3336

Tel.: 514-481-0671
وست آیلند

NDG

به پیشواز فصل زیبا و گرم...
کلیه اقالمپیک نیک
در سوپراخوان:

 NDGو وست آیلند

و جوجه،
واع کباب
ان
دبزن و..
منقل ،با

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

شیرینی جات ایران،
سوهان ،باقلوای یزد ،پشمک و...

www.akhavanfood.com

 انواع کباب،
جوجه کباب،
چلوکبابکوبیده
و...


فالوده اخ
وان رسید

بستنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
ه

کتان ،سی

با
طعم های

ه دان
ه و کنجد

گونا
گون رسید

6162 Sherbrooke w.

