شــریف

موسسه مالی

تبدیل ارز

1112

Sharif

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent، QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

Cote vertu، Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca
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به سوی خالفت
اسـالمی!

با انتشار نام  8نامزد تأیید صالحیت
ش��ده ب��ه اصط�لاح انتخاب��ات
یازدهمین دوره ریاست جمهوری
حکومت آخون��دی ،ازمیان 686
نفری ک��ه ثبت نام ک��رده بودند،
رابطه سیدعلی خامنه ای بامردم
ایران که بویژه در  16سال گذشته
پراز کش��مکش و تنش بوده ،وارد
مرحله تازه ای شد.
این مرحله ازیک س��و خبردهنده
از روزهایی س��خت و س��یاه است
که درآنها ولی مطلقه فقیه گزیری
نخواهد داشت جزاین که بر میزان
خشونت ،سرکوب ،خفقان و اعدام
بیفزاید و راه گریز از بن بست همه
جانبه را در تبعیت از شعار "النصر
بالرعب" بجوید .....................ص5 :

>> سعید جلیلی
موجودی ست بسیار
خطرناک؛خطرناکتر
از احمدی نژاد؛
خطرناکتر از آنکه بتوان
تصورش را کرد...

بهائیان ایران

 5سال زندان،
بدون یک روز
مرخصی...
 ص24 :

روز از نو
روزی
از نو:

•6170NDG:
Sherbrooke W.

 ص6 :

جهانیحقوقبشرانتخابشد

منکهمیرمرأیمیدم،

دفعه پیش گفته بودم
«من که دیگه رأی نمیدم»
نوشابه بهم دادن و گفتن
که شکر خورده بیدم
نمیدونین چی شنیدم،
نمیدونین چیا دیدم
واسه اینکه باز بهم نگن
«هالو» بفرما تو اوین
من که میرم رأی میدم،
فقط نمیدونم به کی بدم!»

شماهمبرینرأیبدین!

7

12
ب
د
ه
کا
رت
ری
ن
غ
و

ل
ها
ی
ا
قت
صا
د
دنیا...

شمار آوارگان سوری از مرز  ۱ / ۶میلیون نفر گذشت

مجید
محمدی

 ص11 :

«تاســف»

اسرائیلازرفتن
احمدینژاد!
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t
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روبروی 3

بل سنتر

صرافی  5ستاره

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

 ص37 :

>> 36

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

fhemmatiyan@sutton.com

Pars Plumbing
& Heating Inc.

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

Montreal, QC

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

Tel.: (514) 806-0060

Montrealvr@gmail.com

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

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

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

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

وحید خلجی

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY
اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


بهمدیریت:
بیژناحمدی

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

H4X 1Y9

Tax planning & preparation For:

ProFusion Realty RF

|

Tel.: 514-937-5192

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
Tel.:514-844-4492

18 Westminster N.Suite 20

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

Cell.: 514-944-3279

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


فارغ التحصیل McGill University

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

Tel: (514) 290-2959

GUY

عباسشفیعی

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

ان
تقـال ارز

حسابداریومالیات

>> 36

www.ParsPlumbing.ca

تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب
ارائه کلیه خدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
تعویض مخزن آب گرم

:خریدفرانچایز

امیرسام:
امالک

مهــاجرت

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

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

کـتنه
ماریا ُ

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

Cell: (514) 827-6364

>> 5

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

فیروزهمتیان

شهباز
خنعی

>> 9

renroc s'DAN
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ا
وبـاما :پایان جنگ
با تروریسم؛ بینشی
بلندپروازانه؟!

Tel.: 514-620-5551

عبدالکریمالهیجیبهریاستفدراسیون

کانادا متام روابط جتاری خود را با ایران قطع میکند 7

8

•15760 boul Pierrefonds

9

احمدی نژاد ۲

یادداشت محمد نوری زاد درباره ی هاشمی رفسنجانی

کیارستمی :هرگز
شرایط در ایران به این
تیرگی نبوده است!

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.

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

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

2
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2013 TOYOTA
YARIS HATCHBACK
five doors

www.alixtoyota.com
Tél.: 514.376.9191

STARTING AT

16 315

6807, boul. De Lorimier
Montréal، Qc H2G 2P8

$

transport, preparation included.

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

2013 TOYOTA RAV4
STARTING AT

25 525

$

transport, preparation
and tax for A/C included.

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Financing

%
0

Contact
Contact
AlexAlex
for certain
for for
additional
additional
rebates.
rebates. وام با نرخ بهرهcars only

2
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر
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در قلب مرکز شهر مونتریال cons begun
has
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

We build in Trust & Friendship
سازنده سازههای شما با اعتماد و دوستی

تیم مدیریتی با بیش از ده سال سابقه اجرا در کانادا
برآورد و مشاوره سرمایهگذاری در امور ساخت و ساز

PERMONT
General contractors Inc.

استفاده بهینه از فناوری روز در طراحی و اجرای ساختمان
طراحی و ساخت کلیه ساختمانهای تجاری ،صنعتی و مسکونی

Design Build
Value Engineering
Planning & Control
Construction Management

www.permont.ca
RBQ # 5639-5874-01

Info@permont.ca

514 738 0002

514 738 0006

5473 Ave Royalemount, Suite 214, Mont-Royal

3
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۲۰۱۲-۲۰۱۳

۱۶

۲۰۱۳

مژده

ژده گشایش یافت!
م

پاتوقعموجمال
با منوی جدید
با قیمت های عالی
در محیطی گرم،
زیبا و پرنشاط

انواع ساندویچ های
تنوری ،آبگوشت تنوری
نان داغ کباب چاق!
انواع غذاهای ایرانی
برای ذائقه ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

4
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انتخابات. .

ایران...
ایران به راهاندازی "شبکه
تروریستی" در آمریکای
جنوبی متهم شد

دادستانی که مسئول رسیدگی به
پرونده انفجار مرک��ز یهودیان در
آرژانتین است ،جمهوری اسالمی
را به ارس��ال مأم��وران مخفی به
کشورهای آمریکای جنوبی متهم
ک��رد .آرژانتین ایران را مس��ئول
انفجار در مرکز یهودیان این کشور
میداند.
آلبرتو نیسمان روز  ۲۹مه مدعی
وجود "سرنخهای روشنی" شد که
نش��ان میدهند ،مأموران امنیتی
جمه��وری اس�لامی از جمله در
برزیل ،پاراگوئه ،کلمبیا ،ش��یلی و
اروگوئه حضور فعال دارند .وی به
خبرگ��زاری آلمان گفت که نتایج
تحقیقات خود رادر اختیاردستگاه
قضایی کشورهای یادشده خواهد
گذاشت.
نیسمان ،دادستان ارشد آرژانتینی
و مس��ئول رس��یدگی به پرونده
انفج��ار مرکز همی��اری یهودیان
بوئنوس آی��رس (آمیا) اس��ت .او
"شبکه" یادشده را از جمله مسئول
بمبگذاری در "آمیا" و همچنین
حمله تروریستی ناکام به فرودگاه
جان اف کندی نیویورک در سال

بهنامآفریدگارعشق

 ۲۰۰۷برشمرده است.
در س��ال  ۱۹۹۲بر اثر انفجار بمب
در س��فارت اس��رائيل در بوئنوس
آیرس ،پایتخت آرژانتین ۲۹ ،نفر
کش��ته و  ۲۴۲نفر زخمی شدند.
دو سال بعد هم انفجاری در مرکز
همیاری یهودیان بوئنوس آیرس
 ۸۵کش��ته و حدود  ۳۰۰زخمی
برجای گذاشت.
مس��ئوالن انتظام��ی و قضای��ی
آرژانتین مدعی شدند که مقامهای
ارش��د جمهوری اسالمی ایران در
این بمبگذاری نقشداشتهاند.
اکب�ر هاش�می رفس�نجانی،
رئی�س جمه�وری پیش�ین
ایران ،به همراه علی فالحیان،
وزیر اطالع�ات ،و عل�ی اکبر
والیت�ی ،وزی�ر ام�ور خارجه
کابین�ه او ،و محس�ن رضایی
و احمد وحی�دی ،فرماندهان
پیشین سپاه پاسداران انقالب
اسالمی و س�پاه قدس (شاخه
برونمرزی سپاه پاسداران) ،از
جمله افرادی بودند که نامشان
در این پرونده به میان آمد.
وحيدی در خردادماه  ۱۳۹۰و در
کسوت وزیر دفاع دولت محمود

احمدینژاد به بولیوی سفر کرد تا
به دعوت همتای بوليويايی خود
در جشن فارغالتحصيلی خلبانان
ونزوئال و بوليوی شرکت کند ،اما
در پی اعتراض دولت آرژانتين به
بوليوی ،پس از تنها چند ساعت
مجبور به ترک این کشور شد.
آرژانتین تا کن��ون چندین بار از
ایران خواسته است که متهمان
ایرانی پرونده "آمیا" را به مقامهای
قضایی این کشور تحویل بدهد.
جمهوری اس�لامی همواره اتهام
دست داشتن در این انفجار را رد
کرده است.
آلبرتو نیسماندر حالی از فعالیت
مأموران امنیتی ایراندر آمریکای
جنوبی س��خن رانده که چندی
پی��ش وزی��ران خارجه ای��ران و
آرژانتین توافقنامهای با هدف حل
پرونده آرمیا امض��ا کردند .بر این
اساس یکی از قضات پرونده انفجار
"آمیا" به ایران سفر خواهد کرد تا
احمد وحیدی و هفت ایرانی دیگر
که حکم جلب آنها توسط پلیس
بینالملل صادر ش��ده ،در تهران
پاسخگوی سواالت او باشند.
توافقنامه یادشده با اعتراض شدید
اسرائیل و یهودیان آرژانتین روبهرو
ش��د .مع��اون وزیر ام��ور خارجه
اس��رائیل امضای این توافقنامه را
"دع��وت از قاتل برای حل پرونده
قتل" توصیف کرد .همزمان سفیر
آرژانتی��ن در تلآوی��و ب��رای ارائه
توضیحات احضار شد.

•

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170
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بهسویخالفتاسالمی!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.
com

با انتش��ار ن��ام  8نامزد
تأیید صالحیت ش��ده
به اصط�لاح انتخابات
یازدهمین دوره ریاست
جمه��وری حکوم��ت
آخوندی ،ازمیان 686
نفری که ثبت نام کرده
بودند ،رابطه سیدعلی
خامنه ای بامردم ایران که بویژه در
 16سال گذشته پراز کشمکش و
تنش بوده ،وارد مرحله تازه ای شد.
این مرحله ازیک س��و خبردهنده
از روزهایی س��خت و س��یاه است
که درآنها ولی مطلقه فقیه گرفتار
در دام خودکرده های بی تدبیر و
رودررو با انواع بحران های سیاسی،
اقتصادی ،سیاست خارجی و ...که
ازهرس��و محاصره اش ک��رده اند،

گزیری نخواهد داشت جزاین که
برمیزان خشونت ،سرکوب ،خفقان
و اع��دام بیفزای��د و راه گریز از بن
بس��ت همه جانبه را در تبعیت از
ش��عار "النصر بالرع��ب" بجوید و
ازسویدیگر از عیار فریبکاری
کاسته و تکلیفش را با مردم
روشن کند.
رس��یدن به مرحله کنونی
حاصل ی��ک روز ،یک ماه یا
یک س��ال نبوده و دستکم
س��ابقه ای  16س��اله دارد؛
 16س��الی که ب��رای مردم
به دلیل های گوناگون – ازجمله
سرس��پردگی "اصالح طلبان" به
نظام والیت مطلقه فقیه – بیشتر
حاوی نش��یب و برای ولی مطلقه
فقیه – ک��ه پول بی زب��ان نفت،
ابزاره��ای گوناگ��ون س��رکوب و
دستگاه های تبلیغاتی و مغزشویی
را دراختیاردارد – دربردارنده فراز
بوده است .دراین مرحله ،می باید
با نهایت تأس��ف پذیرفت که ولی

مطلقه فقیه دس��ت ب��اال را یافته
وتوانسته اس��ت به پایمال کردن
حقوق اساس��ی مردم رس��میت
بخش��د و حتی ازنظ��ر اقتصادی
شرایطی بوجود آورد که فکرکردن
به حقوق انسانی به امری لوکس و
تجملی تبدیل شود.
چه شد که کاربه اینجا کشید؟
درست شانزده سال پیش ،در روز
دوم خردادم��اه  ،1376اکثری��ت
چش��مگیری ازهم میهنان درپی
وع��ده ه��ای نویدبخش س��یدی
ش��یاد و حراف ،به دنبال س��راب
"اصالح��ات" دویدند و ب��ا ذوق و
ش��وقی وافر و خوش��باورانه پای
صندوق های رأی صف کشیدند تا
"خدا و خرما" را باهم داشته باشند
و طعم ش��یرین "مردم س��االری
دینی" که بنا بروعده ها در آن انواع
آزادی ها – ازجمله بیان ،مطبوعات
و انتخاب – به وفور وجود داشت را
بچشند .انبوه رأی های داده شده
به سید محمد خاتمی – بیش از
 70درصد مجموع آراء  ،-درحالی
{>> ادامه در صفحه}33 :

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

خدمات حسابداری و دفترداری

ارز FMS
انتقـال ارز

بامدیریت :کامبیز برقی

سرورصدر

انتقالفوری
ارز به ایران و برعکس
بابهتریننرخ
FMS:Financial
Management Services
3095 Halpern
St-Laurent Qc. H4S 1P5

cote
verrtu

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

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263، boul Cavendish،

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

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:
اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید،

نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
info@paivand.ca
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امریکا و جهان...

«جنگهایپلید»
شهالصمصامی

پرزیدنت اوباما اخیراً در سخنرانی
مهم��ی ب��ه تغیی��رات بزرگی در
سیاس��ت خارجی آمریکا اش��اره
کرد .س��خنان وی در مورد پایان
جنگ با تروریسم یکی از مهمترین
س��خنرانیهای او به شمار میآید
ک��ه در آن اوباما بینش جدیدی از
نق��ش آمریکا در جه��ان را عرضه
کرد .با این امید که بتواند یکی از
میراثهای موفقیت آمیز ریاست
جمهوریشباشد.
مفسران سیاسی این را یک بینش
بلندپروازانهمیبینند.
زیرا این سیاست خارجی بر اساس
س��لطهی ارتش و س��ازمانهای
جاسوس��ی و انتلیجنس��یا ،در
عین حال بکار بردن دیپلماس��ی
و مذاک��رات ب��ا ان��رژی بیش��تر،
کمکه��ای خارج��ی و دق��ت
بیش��تر در پاسخگویی به حمالت
تروریستی است .ولی پر از ریسک
و در گرو عوامل و نیروهای خارج از
کنترل است.
دنیای ام��روز در تالطم و غیرقابل
پیشبینی است .از جنگ داخلی
مرگبار در سوریه گرفته تا خطرات
نیروه��ای افراطی در یمن و روابط
پرتنش و ناپایدار آمریکا با پاکستان.
همچنین برنامه خروج از افغانستان
ب��دون هیچ اطمین��ان خاطری از
آنچه پیش خواهد آمد .نابسامانی
در کرهی ش��مالی و ادامه خطرات
اتمی شدن ایران و عواقب آن.
مفسرین معتقدند هدف پرزیدنت
ب��رای پایان دادن ب��ه جنگهای
اب��دی ،تنها میتوان��د یک هدف
باق��ی بمان��د .از نظ��ر داخلی ۱۲
س��ال جنگ ،بوروکراسی جنگی
ویژهای بوجود آورده است ،همراه
با نیروها و البیستهای پر قدرتی
که برخی از اعضای مهم کنگره را
در اختیار خود دارند .پایان دادن و
حتا کاستن از آنچه یک سیاست
خارجی میلیتاریستی شده است
مشکل بنظر میرسد.
پایان جنگ با تروریسم

سخنرانی اوباما شامل چند بخش
مهم بود که شاید با اهمیتترین و
مرکزیترین آنها اعالن پایان جنگ
با تروریسم باشد.
جن��گ با تروریس��م که از س��ال
 ۲۰۰۱پس از واقعه  ۱۱س��پتامبر
و تصوی��ب کنگ��ره مبن��ی ب��ر
حملهی به افغانستان و ریشه کن
کردن القاعده ش��روع ش��د ،یکی
از گس��تاخانهترین سیاس��تهای
خارج��ی بود ک��ه عملیاتی مانند

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

اوبـاما:
ن جنگ با
ا
پای م؛بینشی
ریس
ترو روازانه؟!
بلندپ

گروههای تروریستی
باید ادامه یابد ،ولی این جنگ مانند
تمام جنگهای دیگر باید خاتمه
یابد .این یک درس تاریخی است،
چیزی ک��ه دموکراس��ی خواهان
آنست».
اوباما با اش��اره ب��ه قانونی که پس
از  ۱۱س��پتامبر آمریکا را در حال
«جن��گ دائمی» ق��رار داد گفت:
«چنانچه ما به طرز فکر و طرز رفتار
خود نظم جدید ندهیم ،میتوانیم
بسوی جنگهای بیشتری که نیاز
نداریم کشیده شویم».
اوباما در اشاره مستقیم به حمالت
توس��ط هواپیماهای بدون خلبان
گفت« :اینه��ا عالج برای مقابله با
همه نوع تروریسم نیست و همیشه
عاقالنه و یا مطابق اصول اخالقی
نیزنمیباشد».
قتلهای نشانهگیری شده

ش��روع جنگ ،ش��کنجه و زندانی
ک��ردن افرادی ک��ه حتا محاکمه
نشده بودند ولی تروریست شناخته
میشدند را توجیه میکند.
بطور سنتی هر نوع عملیات جنگی
تنها با تصویب کنگ��رهی آمریکا
میتوانست باش��د .ولی در ۲۰۰۱
کنگ��ره عم ً
ال اختی��ارات بیحد و
خطرناکی را در جنگ با تروریسم
به رئیس جمهور داد.
حمالت آمریکا توسط هواپیماهای
بدون خلبان مع��روف به «درون»
( )Dronک��ه از زم��ان جرج بوش
آغاز ش��د ب��ا ریاس��ت جمهوری
اوباما افزای��ش یافت .این حمالت
که ب��ه «جنگهای پلید» معروف
شده است تروریس��تهای بنام و
همچنین مردم بیگن��اه را به قتل
رسانده است.
ای��ن حم�لات بوی��ژه از جان��ب
گروههای ض��د جنگ مورد انتقاد
ش��دید قرار گرفت و سکوت اوباما
در ای��ن زمینه به اعتب��ار و ادعای
وی برای طرفداری از حقوق بش��ر
صدمه وارد آورد.
یک��ی از مهمتری��ن وعدهه��ای
پرزیدنت اوباما بس��تن بازداشتگاه
«گوانتانام��و» بوده اس��ت ولی با
مخالفت شدید بویژه راست افراطی
و جمهوریخواه��ان در کنگره این
برنامه عملی نشد .با اعتصاب غذای
زندانی��ان که اخیراً س��ر و صدای
زی��ادی پیدا ک��رد و اینکه بزور به
زندانی��ان غ��ذا و آب میدادند ،بار
دیگ��ر این سیاس��ت یعنی جنگ
ابدی با تروریسم مورد سئوال قرار
گرفت.
کشته شدن «انوار ال ایواکی» یک
ش��هروند آمریکایی که چند سال
پیش به یمن بازگش��ت و از آنجا
اقدامات تروریستی علیه امریکا را
آغاز کرد ،مسئله مهم ادامه سیاست
جنگهای ب��ه اصطالح «پلید» را
بیشتر مطرح کرد .فشارهایی که از
سوی نیروهای ضد جنگ و مخالف
ادامه این سیاست خارجی آمریکا
وارد آمد در نهایت اوباما را مجبور
کرد در این زمینه آش��کارا سخن
گفته و سیاس��ت جدیدی را ارائه
دهد.
اوباما با قاطعی��ت گفت« :جنگی
که  ۱۲س��ال پیش آغاز شد برای
یکدموکراسی قابل ادامه نیست».
وی تاکید کرد ک��ه «از بین بردن
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برای نخستین بار «اوباما» اعتراف
کرد که دستور قتل یک شهروند
آمریکای��ی «ان��وار آل آلواک��ی»
« »Anwr al Alwakiو قت��ل غیر
عمدی  ۳نفر دیگر از جمله پس��ر
 ۱۶سالهی او را داده است.
همچنی��ن برای نخس��تین بار به
فعالیتهای این شهروند آمریکایی
اشاره کرد که وی تنها در اینترنت
جه��اد را تعلی��م نم��یداده بلکه
نقشهها و برنامههای معینی برای
حمالت تروریستیداشته است.
سیاس��تهای جدید به این گونه
اعالم ش��د که از این پس کشتن
ش��هروندان کش��ورهای دیگر در
محدودهی مس��تقل آنه��ا بدون
نظارت بخ��ش قضایی و یا کنگره
نباید صورت گیرد.
ب��رای آنچ��ه ک��ه ب��ه «قتلهای
نشانهگیری ش��ده» معروف است
اکن��ون هم��ان ش��رایطی که در
مورد ش��هروندان آمریکایی وجود
دارد گذاشته ش��ده است .به این
معن��ی که باید ثابت ش��ود خطر
جدی و فوری وجود داشته و جان
آمریکائیاندر خطر است.
اوباما همچنین اعالم کرد که وی
معتقد اس��ت کشتن ش��هروندان
آمریکایی توسطدولت چه با تفنگ
و یا هواپیماهای بدون خلبان مغایر
قانون اساس��ی است .این بخش از
سخنان وی در پاسخ ادعای برخی
از جمهوریخواهان از جمله سناتور
«راند پال» اس��ت که تئوریهای
توطئه را باور داشته و به آن دامن
میزنند .بر اس��اس این تئوریها
دول��ت اوبام��ا میخواه��د تمام
اسلحهها را از مردم بگیرد و آنگاه با
هواپیماهای بدون خلبان به مردم
بویژه مخالفان حمله کند.
این تئوریها ب��ا جنجال اخیر در
مورد اقدامات اداره مالیاتی آمریکا
علی��ه گروههای متعلق به «حزب
چای» باال گرفته است.
اداره مالیات��ی «سینس��یناتی»
مطالع��ه و تصمیم گیری در مورد
تقاضای برخی از گروههای «حزب
چای» را که میخواستند به عنوان
ی��ک گروه «خدم��ات اجتماعی»
معافیت مالیاتی بگیرند را به تأخیر
انداخته اس��ت .ای��ن یک تبعیض
علیه گروههای دس��ت راس��تی و
مخالف اوباما محس��وس میشود.
ادعا میشود که این تبعیض صرفاً
علیه گروههای «حزب چای» بوده
{>> ادامه در صفحه}32 :

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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عبدالکریمالهیجیبه
ریاستفدراسیونجهانی
حقوقبشرانتخابشد
اعضای فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر ،در سی و هشتمین کنگره
خود که در اس��تانبول ترکیه برگزار شد ،عبدالکریم الهیجی حقوقدان
ایرانی را به ریاست این فدراسیون انتخاب کردند.
این کنگره از  ۲۳تا  ۲۷مه و با حضور اعضای جوامع حقوق بشر کشورهای
مختلف جهان برگزار شد.
در کنگره امسال ،نمایندگان اعضای ایرانی فدراسیون یعنی جامعه دفاع
از حقوق بشر ایران به ریاست آقای الهیجی و کانون مدافعان حقوق بشر
به ریاست شیرین عبادی نیز حضورداشتند.
فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر ،در سال  ۱۹۲۲تاسیس شده و در
آن ،جوامع حقوق بشری بیش از  ۱۰۰کشور جهان عضویت دارند.
این فدراسیون ،فراگیرترین و قدیمی ترین سازمان حقوق بشری جهان
محسوب می شود و گزارش های آن در مورد کشورهای مختلف ،مورد
استناد سازمان ملل متحد قرار می گیرد.
خانم عبادی ،برنده جایزه صلح نوبل در س��ال  ،۲۰۰۳با صدور اطالعیه
ای ،از انتخاب عبدالکریم الهیجی به سمت ریاست فدراسیون بین المللی
جوامع حقوق بشر استقبال کرده است.
شیرین عبادی در اطالعیه خود انتخاب آقای الهیجی را به "تمام مردم
ای��ران و به ویژه مدافعان حقوق بش��ر" تبریک گفته و ب��رای او آرزوی
موفقیتدر "پیشبرد آرمانهای عالی حقوق بشری و تداوم فعالیتدر راه
آزادی ایران" را کرده است.
عبدالکریمالهیجیپیشازانتخاببهسمتریاست فدراسیونبینالمللی
جامعههای حقوق بشر ،به مدت  ۱۵سال نایب رئیس این فدراسیون بود.

ایرانی متهم به ترور سفیر عربستان
به  ۲۵سال زندان محکوم شد
یک دادگاه آمریکا شهروند ایرانی
 −آمریکایی منصور ارباب س��یر را
به  ۲۵س��ال زندان محکوم کرد.
وی متهم اس��ت ب��ه مأموریت از
سوی سپاه پاسداران قصد داشته
آدمکشان مافیای مکزیک را برای
قتل سفیر عربستان در واشنگتن
اجیر کند.
ارباب س��یر  ۵۸س��اله در اکتبر
 ۲۰۱۲اتهام خود را پذیرفت.
جان کیگان ،قاضی دادگاه ایالتی
نیویورک در جلس��ه رس��یدگی
دادگاه گفت که ارباب س��یر "به
عمل خود آگاهی کامل داشته و
او باید از آن درس بیاموزد .چنین
چیزی قابل تحمل نیست".
وکیل مدافع ارباب سیر ادعا کرد
که موکلش دچار پریش��انفکری
اس��ت ،ولی قاض��ی کیگان گفت
که متهم در سالمت کامل به سر
میبرد .قاضی بدین گونه تقاضای
وکیل مدافع برای کاهش مجازات
به  ۱۰سال را رد کرد.
پری��ت ب��ارارا ،دادس��تان فدرال
نیویورک از نتیجه دادگاه استقبال
کرد.
دادستان بارارا در دادخواست خود
منصور ارباب س��یر را "دش��منی
در میان م��ردم آمری��کا" نامید.
وی گفت که ارباب س��یر نقشی
کلیدیدر توطئهی نظامیان ایران
داشته است با این هدف که سفیر

عربستان سعودی در واشنگتن را
به قتل برسانند.
منصور ارباب سیر سپتامبر ۲۰۱۱
در ف��رودگاه "ج��ان اف کندی"
نیوی��ورک دس��تگیر ش��د .او که
س��الها در ایالت تکزاس آمریکا
اقامت داش��ت ،به ارتباط با سپاه
پاس��داران ،یک بان��د قاچاقچی
مکزیکی و طراح��ی چند قتل و
انفجار متهم شد.
مقامهای آمریکایی مدعی شدند
که ارباب س��ير قصد داش��ته تا با
پرداخ��ت  ۱ /۵ميلي��ون دالر به
"تبه��کاران" ،آنه��ا را مٔامور ترور
عادل الجبير ،س��فير عربس��تان
در آمری��کا کن��د و يک رش��ته
بمبگذاری نيزدر این کشور انجام
دهند .مقامهای امنیتی و قضایی
آمریکا اعالم کردند که اسنادی در
این مورد در اختیار دارند.
غالم ش��کوری ،دیگ��ر متهم این
پرون��ده و از اعضای س��پاه قدس
جمهوری اسالمی نیز متهم شد
که از قرار به ایران گریخته است.
منصور ارباب س��یر در نخستین
نشس��ت دادگاه ،خ��ود را بیگناه
خوانده بود .وی تم��ام اتهامها را
رد کرد و منکر کار با دستگاههای
اطالعات��ی جمهوری اس�لامی و
سپاه قدس شد.
DW.DE
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Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

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

■ توضیــح مهم:

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور
(که بصورت هفتگی منتشر می گردد)
تنظیم می شود.

•

_________
برای ما بنویسید اما...
کوتاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از  500کلمه
بیشترنشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
کنید.

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, South Shore, Laval,
West Island,
& all Surrounding suburbs...
& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

طرحرویجلد:رامینمهجوری

لوگــوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------خطاطی ها :احمد مصطفی لو
رامین مهجوری
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شعـروترانه...

هالو :یکی از شعرهایی کهدر بازجویی برایم مشکل آفرین
بود ش��عر «من که دیگه رای نمیدم» بود .من همان جا
قول دادم آن را جبران کنم و این هم وفای به عهد:
جون خودم ،جون شما ،جون تموم خوشگال،
جوم همه قلندرها ،جون همه سلندرها،
جون کتی ،جون کیا ،جون رضی ،جون ضیا،
جون حسن ،جون حسین ،جون شهین ،جون مهین،
من که میرم رأی میدم ،شما هم برین رأی بدین!
مرغ اگه قیمتش بشه ،کیلویی صدهزار تومن،
مرغ و دالر با همدیگه برن تو جنگ تن به تن
یعنی با یه دالر فقط یک کیلو مرغ بهت بدن
بگن گرونه ،نخرین ،بگن گرونه ،نخورین
من که میرم رای میدم ،شماهم برین رای بدین
زن اگه تو خونه بخواد با شوهرش تنها باشه
بایستی مانتو بپوشه ،مادرشهم ورش باشه
شبا باید تو رختخواب یه مقنعه سرش باشه
حتا توی حموم باید چادر و چاقچور بپوشین
من که میرم رای میدم ،شماهم برین رای بدین
اگر بیان تو هر خونه دو سه تا مامور بزارن
هر که بخواد عطسه ُکنه ،مامور سانسور بزارن
شب میخوابی ،صب پا میشی قانون ناجور بزارن
هیچی نخور ،هیچی نخواه ،هیچی نگو ،هیچی نبین
من که میرم رای میدم ،شماهم برین رای بدین
هر خونهی که دیش داره ،یکی یکی حساب کنن،
صاب خونه و همسایههاشو هی سوال جواب کنن
یه بولدزر بندازن ،از بیخ خونه رو خراب کنن
تا مطمئن بشن ،صدای «وی-اُ-ای» گوش نمی دین
من که میرم رای میدم ،شماهم برین رای بدین
ت تفتیش بکنن
هفته که هفت روزه بیان خونه ُ
یا باد و برف و بارونُ کارتی و پولیش بکنن
بگن که مردا نباید واستادنی جیش بکنن
اینجا نرو ،اونجا نیا ،اینجا نخواب ،اینجا نشین
من که میرم رای میدم ،شماهم برین رای بدین

دولت کانادا ،روز هشتم خرداد،
اعالم کرد به دلیل «بینتیجه
مان��دن گفتوگوهای اتمی»،
«ادام��ه نقض حقوق بش��ر»
و «حمای��ت از تروریس��م
بینالمللی» تمام روابط تجاری
خود را با ایران قطع میکند.
هرچن��د واردات از ای��ران
و ص��ادرات ای��ن کش��ور به
کانادا ،حجم بزرگ��ی را در بر
نمیگیرد و این کار از س��وی
رسانههای کانادایی بیشتر یک
عمل نمادین عنوان شده ،اما
تازهترین گامیست که دولت
کانادا علیه تهران برمیدارد.
قطع کامل رواب��ط تجاری با
ای��ران تقریب��ا  ۹م��اه پس از
آن صورت میگی��رد که اتاوا،
دیپلماتهای خود را از تهران

فرا خواند و روابط سیاسی خود
را با ایران قطع کرد.
کانادا چند هفت��ه پس از آن،
ای��ران را «بزرگتری��ن خطر
برای امنیت جهانی» نامید.
به گزارش «نش��نال پس��ت»
کان��ادا ،جان برد ،وزیر خارجه
آن کشور ،گفته است راهی که
ای��ران در مورد برنامه اتمیش
در پی��ش گرفته «تنها انزوای
بیش��تری ب��رای دیکتاتوری
نظامی-مذهب��ی آیتالل��ه
خامن��های در پ��ی خواه��د
داشت».
شبکه سیبیسی نیز از قول
او نوش��ته ،ام��روز زم��ان آن
اس��ت تا در براب��ر «حکومتی
که مس��ئولیتپذیر نیست»
گامهای فراتری

اگه بگن بچهی یک ساله باید ریش بزاره
واسهی بسیجی شدن از بچگی پاپیش بزاره
کالس عصمت و عفاف هم واسه آبجیش بزاره
جا سرسره االکلنگ ،بچها واس برن رو مین
من که میرم رای میدم ،شماهم برین رای بدین
تولید ملی َرپتو ،جنسا همه چینی بشه
بوجهی مملکت همش خرج فلستینی بشه
تمومدانشکده ها مدرسهیدینی بشه
بجا حساب و هندسه ،اصول دین ،فروع دین،
من که میرم رای میدم ،شماهم برین رای بدین
اگه بگن ،زنا بایستی بَتمرگن تو خونه،
اون هم نه تو هال خونه ،بلکه توی صندوق خونه
کی گفته دانشگاه برن یا تو اداره جاشونه،
زنا باید بچه بزان و شیر بدن ،فقط همین
من که میرم رای میدم ،شماهم برین رای بدین
{>> ادامه در صفحه}10 :

برداریم.
وزی��ر خارجه کانادا
میگوی��د دول��ت
متبوع��ش همچن��ان
راهکارهایی را جستوجو
میکند تا تحریمها ،تاثیر
سوء کمتری بر شهروندان
ایرانیداشته باشند.
قطع رواب��ط تجاری ،مواد
غذایی،دارویی یا سازوکارهایی
را که ب��ه ش��هروندان ایرانی
اجازه میدهد تا از سد سانسور
فض��ای مج��ازی در ای��ران
بگذرند،در بر نمیگیرد.
عالوه بر این ش��هروندانی که
ب��رای خانوادهه��ای خود در
ای��ران پول میفرس��تند -در
صورتی که که دریافتکننده
در فهرس��ت تحریمهای آن
کشور و تحریمهای بینالمللی
نباشد -همچنان میتوانند به
این کار ادامه دهند؛ به شرطی

که مبلغ ارسالی
بیش از  ۴۰هزار
دالر نباشد.
ارزش مبادلهه��ای تجاری
می��ان ای��ران و کان��ادا در
س��ال  ۲۰۱۲میالدی ۱۳۰
میلیون دالر بوده است.
تحریمهای یکجانبه کانادا
علیه ایران مدتیس��ت که
آغاز شده و نام شخصیتهای
حقیق��ی و حقوقی مختلفی
را در بر گرفته اس��ت .تاکنون
نزدی��ک به  ۶۰۰ش��خصیت
حقوق��ی و حقیق��ی ب��ه این
فهرست اضافه شدهاند.
کانادا در عی��ن حال از نقض
حقوق بشر در ایران نیز بارها
و به تندی انتقاد کرده است.
ایران نیز به گفتهها و عملکرد
کان��ادا واکن��ش نش��ان داده
است .وزیر خارجه این کشور
پس از قطع یکجانبه روابط

یک عمل منادین!

من که میرم رأی میدم،
شما هم برین رأی بدین!
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کاناداتمامروابطتجاری
خود را با ایران قطع میکند

دیپلماتیک اتاوا با تهران،دولت
آن کش��ور را «اف��راط گ��را و
نومحافظهکار»نامید.
در اردیبهشت ماه امسال نیز
کانادا خبر از بازداشت دو متهم
به انجام عملیات تروریس��تی
داد که ب��ا «عناصر القاعده در
ایران» مرتبط بودهاند.
ای��ران این اته��ام را رد کرد و
علی اکبر صالحی ،وزیر خارجه
جمه��وری اس�لامی ،آن را
«خندهدار ترین چیزی» نامید
که طی زندگی خود ش��نیده
است.
پلیس کانادا در آن زمان گفته
بود «عناص��ر القاعده در ایران
ای��ن دو مظن��ون را حمایت
میکردهاند ولی نش��انهای از
حمایت حکومت ایران از آنها
در دست نیست»(.راديو فردا)
_______

•

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ین
ک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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
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بی بی س��ی :محمود احمدی
ن��ژاد ،رئیس جمه��وری ایران،
هش��ت س��ال از ه��ر تریبونی
برای فش��ار بر نقاط حس��اس
اسرائیلیها استفاده کرد.
او کش��تار میلیونها یهودی به
دست آلمان نازی (هولوکاست)
را افسانه خواند و بارها وعده داد
که اسرائیل به زودی از صفحه
روزگار محو میشود.
موضع گیری ه��ای تند آقای
احمدی نژاد ،آن هم از تریبون
س��ازمان ملل متح��د ،بارها با
اعتراض جمعی دیپلمات های
غربی مواجه شد.
خش��م و انزجار اس��رائیلی ها
از ش��خصیت جنجال��ی آقای
احم��دی نژاد ام��ا به معنی آن
نیست که اکنون از کنار رفتنش از پایان دوره رئیس جمهوری او
متاسفیم".
خوشحالباشند.
دن ش��وفتان ،رئی��س مرک��ز
مطالعات امنیت ملی دانشگاه ایران برنامه امتی خود را صلح
حیفا به بی بی سی فارسی می آمیز می داند.
گوید:
مقام های جمهوری اس�لامی
"احمدی نژاد چهره زشت رژیم همچنین ترور چند دانش��مند
ایران اس��ت .بنابرای��ن از نظر هس��ته ای خود را به س��ازمان
اس��رائیل او برای نش��ان دادن جاسوسی موس��اد نسبت می
ماهیت رژیم به افرادی که شاید دهند.
ساده لوح باش��ند بسیار مفید نخست وزیر راستگرای اسرائیل
بوده است.
در چهار سال گذشته بی وقفه
او م��ی افزای��د" :اگر ش��خص درباره آن چه خطر ایران اتمی
باه��وش تری ج��ای او بود اما می خواند هشدار داده و تاکید
همچنان به ساخت بمب اتمی کرده که ب��رای مقابله با برنامه
ادام��ه م��ی داد ،از تروریس��م هسته ای ایران از هیچ اقدامی
در دنیا حمای��ت و با مردمش فروگذار نخواهد کرد.
وحشیانه برخورد می کرد ،کار خط قرمزی که بنیامین نتانیاهو
ما ب��رای متقاعد ک��ردن افکار در س��پتامبر س��ال  ۲۰۱۲در
عمومی جهان س��خت تر می مجمع عمومی س��ازمان ملل
ش��د .اما احمدی نژاد کار ما را متحد ب��رای برنامه اتمی ایران
راحت کرد .بنابراین ما به نوعی کشید ،اوج هشدارهایش ارزیابی

می شود.
به باور نخست وزیر اسرائیل،
برنامه اتمی ایران خطریست
قریب الوقوع علیه موجودیت
کش��ورش ،اما به نظر نمی
رسد که چنین هشدارهایی
باعث شده باشد که مساله
ایران مهم ترین اولویت اکثر
اسرائیلی ها شود.
تل اشنایدر ،روزنامه نگار و
وبالگ نویس اسرائیلی می
گوید" :بحث عمومی درباره
مسایل و مشکالت اقتصادی
آن قدر در اسرائیل داغ است
که تقریبا هیچ فرصتی برای
این که مردم درب��اره ایران
حرف بزنند وجود ندارد".
خانم اش��نایدر م��ی افزاید:
"مردم اینجا فکر نمی کنند که
موضوع ایران خیلی مهم است،
مس��اله اصلی برای آنها اقتصاد
اس��ت .بنیامی��ن نتانیاهو قادر
نیست که تمرکز افکار عمومی
را از مسائل اقتصادی به مسائل
امنیتی معطوف کند ،هرچند
سال گذشته تمام توانش را در
این باره به کار گرفت".
محمود احم��دی نژاد به زودی
عرص��ه قدرت را ترک می کند
ام��ا برنامه اتمی ای��ران جایی
نخواهد رفت.
صرف نظر از این که چه کسی
جانشین رئیس جمهوری ایران
می شود ،سانترفیوژهای ایران
تحت نظر آیت الله خامنه ای،
رهب��ر جمهوری اس�لامی ،به
احتمال زی��اد همچنان منبع
تنشی بین ایران و اسراییل باقی
خواهد ماند.
کامبیزفتاحی

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

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

  نیم

½ ½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
مشاورین فارسی زبان
اداری شما با کمک
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
V
AUXتحصیل
کاریابی و ادامه
 ½ ½ ARRIVAمشاوره در امور
EN AIDE
NOUVEAUX
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
AVEC PLUS DE 60
ANSکاری
 D'EXPERTمصاحبه
½ ½ تنظیمدعوتنامه
رسمیAUPRÈS DES
IMMIGRANTS
مدارک
gratuitsبرابر اصل
dansتایید اسناد و
½ ½ plusieurs la
offre
کردنdes
services
(با
اینترنت
از
استفاده
و
کامپیوتر
آموزش
کالس
½ ½farsi, créole, ser
(français, anglais, espagnol, arabe, dari,
پرداخت هزینه ناچیز)
Un seul numéro de téléphone : (514) 9
½ ½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
deدسته جمعی
)conversationهای
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش
• Francisation
(cours / ateliers
ساعات کار:
• Aide
à
la
recherche
de
logement
غیره
و
چینی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب
>>دوشنبه تا جمعه
بعدازظهر•
4ونیمAide
 rechercheتاà la
counselling,
رفت و آمد)
ateliers,هزینه ای ناچیز برای
)( placementبا پرداخت
 8 d'emploi (cv,و نیم صبح
• Orientation et référence / Conseils
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
• Aide à l'intégration à la société d'accueil
• Interprétariat et traduction
__________________________________ __________________________________
• Certificat
d'hébergement
Centre
Social D’Aide
Aux Immigrants
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
• Programme
d'accès Internet / Cours d'informatique
6201 rue Laurendeau
4400, boul. LaSalle
• 3 Commissaires
l'assermentationVerdun (Québec) H4G 2A8
Montreal، QC H4Eà3X8
• Cuisine collective
• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueillette de p

Tel.: (514) 362.0177
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'تاسف'اسرائیل از رفتن محمود احمدینژاد

>> خــدمات ما شامل:

مدارس:
شهریه
ن تومان آخرینهدیهاحمدینژادبه
 ۸میلیو

ه وقت

  
ر
ا
ی
گ
ا
ن

Tel.: (514) 932-2953

6201 rue Laurendeau, Montréal
)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
www.centrecsai.org
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آموزش و پرورش رایگان

با پای��ان یافتن فص��ل امتحانات
مدارس در ای��ران ،زمزمه افزایش
بهای شهریه مدارس نیز به دغدغه
های خان��واده هایی که با افزایش
 30ت��ا  50درصدی اج��اره خانه،
تورم  58درص��دی مواد قضایی و
رشد قیمت  70درصدی خدمات
درمان��ی روبه رو ش��ده اند ،افزوده
شد.
گ��زارش ه��ا از ته��ران حاکی از
شهریه های کالن  2تا  8میلیون
تومانی ب��رای تحصیل در مدارس
کشوری است که بر اساس قانون
اساس��ی اش  ،تحصیل و آموزش
و پ��رورش رای��گان اس��ت و هیچ
شهروندی نباید برای سواد آموزی
پولی پرداخت کند .زمزمه افزایش
بهای شهریه مدارس مدتی بود که
آغاز شده بود ،اما هیچکس گمان
نمی کرد که این افزایش قیمت با
ارقام نجومی همراه باشد .به ویژه
آنکه طی هفته های اخیر ،مقامات
وزارت آم��وزش و پرورش هرگونه
اخذ شهریه از شهروندان را به بهانه
ارائ��ه خدمات فوق برنامه و یا نرخ
غیر مصوب ش��هریه مدارس غیر
انتفاعی انکار کرده بودند.
روزنام��ه ش��رق ،در گزارش��ی
درب��اره افزایش به��ای آموزش در
ایران نوش��ت" :هماکنون از نقاط
مختلف شهر تهران خبر میرسد
ش��هریههای اعالمش��ده از سوی
مدارس غیردولتی ب��ه بهانههای
مختل��ف همچ��ون کالسه��ای
فوقبرنام��ه ب��ا رق��م مص��وب و
اع�لام ش��ده از س��وی وزارت
آموزشوپرورش متفاوت است .بر
اساس اطالعات موجود در سایت
س��ازمان آموزشوپ��رورش تهران
و بررسیهای «ش��رق» از شهریه
م��دارس در س��ال تحصیلی -92
 ،91ش��هریه مصوب صد مدرسه
پیشدبس��تانی و پیشدانشگاهی
ک��ه ورودی و خروجی سیس��تم
آموزش��ی کشور هس��تند ،نشان
میده��د از بی��ن  50مدرس��ه
پیشدانش��گاهی در شهر تهران،
شهریههای اخذشده از مردم برای
حضور فرزندانشان در این مدارس
ازدومیلیونتومان آغاز میشود و به
هشتمیلیونتومان نیز میرسد .از
سوی دیگر بررسی شهریه بیش از
 50مدرسه پیشدبستانی در شهر
تهران نیز نشان میدهد شهریهها
از مبل��غ  500هزارتوم��ان آغ��از
میش��ود و تا یکمیلیونو 200
هزارتومان میرس��د .شهریههایی

که براساس ش��هریههای مصوب
ش و پرورش برای این مدارس
آموز 
تعیین ش��ده با شهریه دریافتی از
سوی آنان اختالف معناداری دارد.
بهط��وری که بر اس��اس اطالعات
س��ازمان آموزشوپرورش ش��هر
ته��ران در منطقه  2ش��هر تهران
شهریهیکمدرسهپیشدانشگاهی
پنجمیلیونو300هزارتومانتصویب
و اعالم ش��ده است در حالی که با
تماس تلفنی با مسووالن مدرسه
آنها از شهریه هشتمیلیونتومانی
برای س��ال تحصیلی جدید خبر
دادن��د .ای��ن می��زان از قیمت در
حالی اس��ت که احتم��ال افزایش
 15تا 25درصدی شهریه مدارس
غیرانتفاعی نیز هنوز ابالغ نش��ده
است اما مدیران مدارس هماکنون
بدون در نظر داش��تن بخشهای
آموزشوپ��رورش اقدام به افزایش
شهریههای مدارس کردهاند".
این گزارش می افزاید" :میانگین
ش��هریههای مص��وب در مدارس
غیردولتی مناطق یک تا پنج شهر
تهران در مقطع پیشدانش��گاهی
ح��دود پنجمیلیونتوم��ان و
در مقط��ع پیشدبس��تانی
یکمیلیونوصدهزارتوماناست.
در حال��ی که در مناطق جنوبی و
جنوب غربی شهر تهران که شامل
مناطق  14تا  19میشود شهریه

داروخـانه

مدارس پیشدانش��گاهی به طور
میانگین یک تادومیلیون و شهریه
م��دارس پیشدبس��تانی ح��دود
 500هزارتومان اس��ت؛ مسالهای
که با میانگین درآمد و اختالفات
طبق��های میان مناطق ش��مال و
جنوب ش��هر ارتباط معناداری را
دارد و به طور قطع میزان خدمات
آموزشی و کیفیت آنها با توجه به
میزان باالی ش��هریهها در مناطق
ش��مالی با مناط��ق جنوبی قابل
قیاس نیست".
گفتنی س��ت ،ب��ر اس��اس آمار
ارایهش��ده از س��وی س��ازمان
آموزشوپ��رورش ش��هر ته��ران
هماکنون س��ههزارو 956مدرسه
در تهران فعال اس��ت که س��هم
م��دارس دولت��ی دوه��زارو233
معادل 56درصد مدارس و س��هم
مدارس غیردولتی و هیاتامنایی
که اقدام به اخذ ش��هریه میکنند
یکه��زارو 539مدرس��ه معادل
9/38درص��د کل مدارس ش��هر
تهران اس��ت که باق��ی را مدارس
ش��اهد ،نمونهدولتی ،تیزهوشان،
ایثارگ��ران و مدارس وابس��ته به
نهادهایمختلفتشکیلمیدهند.
همچنیندر سال تحصیلی-1391
 ،1390ی��ک میلی��ون و80هزار
{>> ادامه در صفحه}28 :

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

·I

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :صبح

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

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

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

کلیسا:
H Ä §H· ¨T I J
نشانی¶
£kt
/

Grace Ministry

» e q»Mtro:
H RCote¶Vertu
vÃ dÂ M I ¶ I Uµ It M §Ã o Äk

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

1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Tel.: 514-261-6886

.

L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431
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انتخابات...
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احمدی نژاد ۲

مجیدمحمدی دش��من در عرصهه��ای مختلفی «دلیلی ندارد مسلمانان
جامعه شناس تس��لیم قدرت نظام اسالمی ایران جه��ان را به پی��روی از
با اعالم ثبت نام و تایید صالحیت ش��ده اس��ت ».جلیلی نیز مانند اصول تصاح��ب قدرت
س��عید جلیلی برای نام��زدی در خامنهای از مخاط��ب میخواهد در جهان دعوت نکند».
انتخابات ریاست جمهوری اظهار ب��دون دلی��ل بدو اعتم��اد کند و (همانجا)
نظرهای وی در حوزهی سیاس��ت سخن وی را بپذیرد .بر اساس این ه��دف ای��ن تهدیده��ا
داخل��ی آغاز ش��د .وی تا پیش از نوع قدرت بخش��ی ،اسالمگرایان روشن است:
ای��ن عمدتا در ح��وزهی مذاکرات برخالف دههی شصت خورشیدی «ما این حقیق��ت را در
هستهای مواضع آیتالله خامنهای دیگر مظلومنمایی نمیکنند ،بلکه سیاس��ت خارجی خود
باره��ا اع�لام کردهای��م
را عینا تکرار میکرده اس��ت .او در از موضع قدرت سخن میگویند.
که در صدد گس��ترش
مصاحبههای خارج��ی نیز کمتر
نف��وذ اس�لام و کاهش
مجال مییافت س��خنان معمول کلیگویی و دروغ
مقامهای جمهوری اسالمی را در مفروض دیگ��ر -و ب��دون دلیل -نف��وذ س��لطه در جهان
حوزهی مسائلداخلی تکرار کند یا مقام��ات آن اس��ت ک��ه «نظامی هس��تیم( ».همانجا) در
تشخیص می داد که نباید در این که در ایران اس�لامی وجود دارد ،نتیجه هر ک��س که در
مبتنی بر اندیش��ه دینی است که حلق��ات تصمیم گیری
حوزه اظهار نظر کند.
کس��انی که هش��ت س��ال است موجب حمایت همه جانبه مردم و سیاستگزاری خارجی
دروغه��ا ،از آن میش��ود( ».سخنان جلیلی کش��ورهای غربی باشد
بیهودهگوییه��ا،
بزرگنماییها و سخنان پرهزینه و در ق��م) نظامی که در ایران حاکم ای��ن تهدیده��ا را ب��ه
بدون احساس مسئولیت محمود اس��ت صرفا بر اندیشهی دینی به روشنی دریافت می کند.
احمدی نژاد را در سیاست خارجی معنای خاص آن مبتنی نیس��ت ،مقامات امنیتی و نظامی
وداخلی شنیدند و تحمل کردند از بلکه مبتنی اس��ت بر قرائتهای رژی��م منعی نمی بینند
این به بعد اگر همای بخت بیت بر کمونیستی و فاشیستی از شریعت تا اه��داف جاهطلبانه و
بلن��د پروازان��هی خود
سر سعید جلیلی بنشیند ،او جای و تاریخ مذهب.
احمدی نژاد را برای آنها پر خواهد همچنین هیچ ارتباطی میان اتکای را اع�لام کنن��د« :حال
یک رژیم بر باوری خاص و حمایت اگ��ر آنه��ا این نکت��ه را
کرد.
مردم از آن وجود ندارد .در کشوری تش��کیل یک امپراتوری
که سیاستمداران یک طرفه سخن بزرگ میدانند ما باکی
«ما فرق داریم»
بخ��ش عم��دهای از ای��ن بیهوده میگویند کسی این گونه مسائل را نداریم و از آن اس��تقبال
گوییها ناشی از خود بزرگبینی به صورت س��وال در برابر آنها قرار میکنیم( ».همانجا) بر این اساس
س��لطهی غربیها نفی و سلطهی
اس��ت که دین ایدئولوژیک ،آن را نمیدهد.
اسالمگرایان تایید میشود.
چندین برابر تش��دید کرده است.
دشمنزایی و امپراطوری اسالمی وقتی مقامهای امنیتی یک رژیم
جلیلیدر سفر به قم میگوید:
«دموکراس��ی در بس��یاری از نزدیکان امنیتی و نظامی خامنهای به صراح��ت اع�لام میکنند که
کش��ورها وجود دارد ولی آنچه در همیشه با سیاس��ت تنش زدایی میخواهند امپراطوری تش��کیل
دهن��د و یک��ی از الزمهه��ای
ایران اس�لامی وجود دارد ،فراتر از خاتمی مخالف بودهاند.
جلیلی در این میان استثنا نیست :امپراط��وری در دنی��ای موج��ود
دموکراسی است».
او نمیگوی��د ای��ن «فرات��ر از «من با ای��ن تنشزدایی مخالفم .داش��تن بم��ب اتمی اس��ت ،آیا
دمکراس��ی» چیس��ت .جمهوری اصل برای ما تهدید زدایی است نه مقامه��ای غربی نبای��د به اهداف
اس�لامی چ��ه چی��زی بی��ش از تنش زدایی ...باید گفتمان مقاومت برنام��هی هس��تهای جمه��وری
دمکراس��ی دارد؟ آی��ا این چیزی را در جامعه و حکومت ،س��اری و سالمی با تردید نگاه کنند؟
ت
دولتی با ظرفی
Vol.را نه
آنها14خود
های
که بیش از
Mayاینرا جاری
چقدر
دمکراس��ی دارد ناقض جاری کنیم.
7 PAYVAND:
www.paivand.ca
 No.840
هر15,
2008
دمکراسی نیست؟ آیا میتوان بدان کنیم ،پیش��رفت خواهی��م کرد ».محدود بلکه قدرتیدارای نیروهای
هماوردی ب��ا ابرقدرتها اعالم می
افتخار کرد؟ رابطهی این چیزی که (فارس  ۳خرداد  )۱۳۹۲موسسه مالی
بیش از دمکراس��ی است با قرائت بدین ترتیب ،آنها برای بقای نظام کنند« :اکنون در سطح هماوردی
های رسمی و غیر رسمی از اسالم به ش��رایط عدم تهدید نیازمندند در براب��ر قدرتهای جه��ان قرار
ل ،بیشتر نمود
چیس��ت؟ اصوال کس��انی که آن اما از تنش استفاده میکنند تا در داری��م و اینها هم��ه حاصل این
�تمدار جوان
بخش «فراتر از دمکراسی» را می داخل س��رکوب کنند و در خارج گفتمان است( ».همانجا)
ارسال سریع ارز به ایران برعکس
در نظرداشت
خواهند چرا خود دمکراسی را می بترسانند و ارعاب ایجاد کنند.
صلواتی/مقاومتیمعتبر
اقتصادتبدیل ارزهای
اتی او ،تالش
پذیرند؟
اساس دشمن زایی و ایجاد شرایط
چ عنوان یک
بی ثباتی تهدید به حذف رقباست .س��پردن اقتصاد رو به ورشکستی
شان ندهند.
مقامات جمهوری اسالمی بدون آن کشور به دست کسی که از اقتصاد
آویزان کردن مدال به خود
ها را رد کرده و
Sharif
Exchange
دوران
صلوات��ی»
وجود ش��اگرد وفادار مکت��ب آیتالله که متوجه باشند چنین تهدیدی تنها «اقتص��اد
میقاً به او
259B Cote-Vertu
ش��لیک
خامن��های اس��ت .در این مکتب ،را ب��رای خ��ود بر میس��ازند؛ «ما جنگ را میفهمد عین
ثبات معتقد
St-Laurent,
1C8
QCاست.
H4Nخود
به پای
«قدرت بخش��ی» اغ��راق آمیز به درصدد خشکاندن ریشههای رژیم کردن
Bus 121 E
 Coteحوزه
vertu,در این
جلیل��ی
خود ،با دلیل و بدون دلیل ،بخشی صهیونیس��تی ،نظام سرمایهداری تعبیر دیگر
Tél.: (514) 22-6408
پیروان این و
نظ��ام کمونیس��تی هس��تیم و اقتصاد «مقاومتی» است.
زندگی اس��ت.
وی از روال
منتقدانه!
برخوردی
اسرائیل با
Tél.: (514) 561-6408
را
اس�لامی
نظام
که
خواهی��م
ی
م
س��ه
به
را
مقاومت��ی
اقتص��اد
او
همه
کنند
ی
م
تکرار
م��دام
مکتب
Fax: (514) 22-6409
مثل موم در دس��ت آنها هستند ،ترویج کنیم( ».همانجا) این تهدید مفهوم توضیح م��ی دهد :اقتصاد
معمایاگر همه چی��ز خالف آن را به حذف بر اساس اصول تصاحب بدون نفت ،اقتصاد دانش بنیان ،و
ی اوباما یکحتی
کند
را برجسته می
m
گواهی دهد« :امروز ش��اهدیم که قدرت انجام می شود:
کشور (مصاحبه
change.co
ظرفیتarifex
ترانزیتw.sh

شـــریف
ارز

ت تان
�ما با
خورد

خاطر
مل��ه
رابطه
رائیل
ایجاد
شین،
است.
چراغ
د که
ش��ود،
س��ت
ود ،اما

کوس
ک بی
ی سی

ww

میناصاحلی
Real Estate Broker

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

PAIVAND: Vol. 19  no.1112  juin 01, 2013

9

خواهن��د افتاد؛ هم��ان طور که با
س��خنان احمدی ن��ژاد در مورد
کشتار جمعی یهودیان یا نابودی
اس��رائیل چنین کردند .با درنظر
گرفتن س��خنان س��عید جلیلی
میتوان پ��ی برد که موسس��ات
آموزشی تحت نظارت روحانیون و
بیت عموما چه محصوالتی رادردو
دههی گذشته تربیت کردهاند.

جلیلیحتییکروزتجربهی
ادارهی یک مدرس��ه را ندارد
و صرفا به دلیل دستبوسی
رهبر کش��ور دارند اسب وی
را برای مقام��ی به اهمیتی
رئیس قوهی مجریه آن هم
در این شرایط خطیر زین می
کنند .نه مشاوران اقتصادی
جلیلی و نه سیاستهای وی
روشن اس��ت .اما اگر فردی
مثل جلیلی به ریاست قوهی تسریع ختریب
مجریه برسد سیاست های آیتالله خامنهای به خوبی مشاهده
اقتصادی دنبالهی سیاست کرده اس��ت که عین یا شبیه این
ه��ای دوران احم��دی نژاد سخنان وقتی از دهان احمدی نژاد
خواه��د ب��ود ک��ه بی��رون آمد چه هزینهای توس��ط
بیشتر طعم و بوی مردم ایران پرداخت شد .تجربهی
عامگرایانهدارد .دوباره همین مسیر با فردی دیگر
جز عزم و ارادهی رهبر کشور برای
نابودی یا هرز رفتن امکانات و منابع
ماشینتوجیه
س��عید جلیلی طبیعی و انسانی کشور را گواهی
گل س��ر س��بد نمیدهد .حکومت خامنهای برای
دستپروردگان بیت جاهطلبیه��ای خ��ود در س��طح
در ح��وزهی امنیت��ی منطقهای و جهانی از پرداخت هیچ
اس��ت و به همین هزینهای از جیب شهروندان ایرانی
دلیل ب��ه دبیری ابا ندارد .جلیلی از جمله کس��انی
ش��ورای امنی��ت است که با هضم منطق خامنهای
مل��ی منص��وب (منطق مقاومت در برابر پیامدهای
شده اس��ت .اگر ناشی از تصمیمات مخرب) نه تنها
جلیل��ی رئیس مانعی برای پیشبرد این منطق به
دولت شود دوباره وجود نخواهد آورد (مثل کاری که
د س��تگا هها ی رفسنجانی یا خاتمی کردند) بلکه
تبلیغات��ی و الب��ی آن را با سرعت بیشتری به اجرا در
جمه��وری اس�لامی خواهد آورد( .رادیو فردا)
در خ��ارج ب��رای توجیه
_________________
گفتهه��ای او ب��ه راه

با ش��بکه  ۲تلویزیون دولتی،
 ۴تیر  .)۱۳۹۲هر س��ه موضوع
ارتباطی مستقیم با مقاومت علیه
تحریمهاندارند.

•

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

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

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

نیاز به بحث ملی پبرامون مهاجرت در کانادا
 27م��ی ،ایرانتو :برنام��ه کارگران
موقت خارجی که از سوی جیسون
کن��ی پیش��نهاد و اجرا ش��ده به
افتضاحی تبدیل گردیده است .این
برنامه به تهدیدی برای مش��اغل
مبدل ش��ده و عاملی برای کاهش
دستمزدها محسوب می گردد.
این برنامه که تحت موافقتنامه ای
با سه دسته از کشورها ،که عمدتا
اروپایی اند ،اجرا می ش��ود به افراد
جوان  ۱۸تا  ۳۵ساله از هر دو سو
اجازه میدهد به مدت یکسال  ،که
قابل تمدید برایدو سال می باشد،
به کار در این کش��ورها بپردازند.
اما ب��ه دلیل بحران و مش��کالت
اقتص��ادی در اروپا و ژاپن مس��یر
حرکت این جوانان عمال یکطرفه
و به سوی کانادا بوده است .تعداد
اندک��ی از کاناداییه��ا تح��ت این
موافقتنامه به کشورهای خارجی
می روند ولی از آن سو روزانه تعداد
بیشتری از خارجیان در حال ورود
به این کشورند.
از دسامبر  ۲۰۱۱به اینسو،که آمار
آن اکنون در دس��ترس است۶۰ ،
هزار و  ۸۷۱نفر برای اقامت موقت
وارد کانادا ش��ده اند .مایکل ش��لو
وکیل صاحب نام امور مهاجرت می
گوید که "این اف��راد پس از ورود
به کشور و با کسب اجازه کار می
توانند برای هر ش��غلی تقاضا ارائه
کنند .اما بیشتر آنان در کارهایی با
درآمد پایین مشغول می گردند و
مشاغلی مانند مهندسی ،وکالت یا
آرشیتکتی به جوانان کانادایی می
رسد".
او ب��ا اینکه این برنامه را تایید می
کند اما معتقد است که این برنامه
عمال از کنترل خارج ش��ده است.
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او ب��ا وج��ود اعتقاد به ل��زوم این کانادایی ،کارگران خارجی را تحت
برنامه ،تاکی��د می کند دولت می اس��تخدام خود دارند .بدتر از آن،
تعداد کارگ��ران موقتی را که
بایستی کارگران
موقت پیامد
کنی به این کشور آورده است
را از کسب مشاغل در
زمینه های��ی که فارغ افتضاح بیش از کارگران ماهر مهاجر
التحصیالن کانادایی به برنامه می باشد.
سفر به ایران و از ایران
سختی موفق به ورود به کارگران سال گذش��ته به دلیل تعداد
زیاد در صف ماندگان که شمار
آن می شوند  ،ممنوع
به متامی نقاط جهان
موقت
هزار
بی��ش
ب��ه
آن��ان
۲۷۰
از
کند.
با همکار ایرانی هم اکنون
خارجی
فدرال
برنامه
او
رس��یده،
نف��ر
م��ن
نکت��ه
ای��ن
در
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
(نویس��نده مقاله) با او جیسون برای جذب کارگ��ران ماهر را
متخصص در سفرهای حج و عمره
موقتا متوقف ک��رد و از  ۴می
اخت�لاف نظ��ر دارم و
بهترین نرخ ها برای
فکر می کنم کانادا می کنی!
ما
س��فارتهای
که
بود
امسال
سفر به تمامی نقاط دنیا
اقدام به پذیرش درخواستهای
بایس��تی ب��رای جذب
نیروی کار متخصصدر زمینه های جدید آغ��از کردند .اما از اکنون تا
مانند مهندسی نفت ،الکترونیک و  ۳۰آپریل سال آینده تنها ۵۰۰۰
 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
تکنیسینهای جوشکاری و غیره به پرونده پذیرفته خواهند ش��د .دو
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.
داوطلبان اجازه اقامتدائمدهد .اما سال پیش هم کنی دو برنامه برای
او ه��م مانند من فکر می کند که جذب سرمایه گذاری و کارآفرینان
تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
___________________________________
برنامه  ،غیر قابل کنترل شده و نظر را متوقف کرده است ،دو برنامه ای
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
مثبتی به برنام��ه اصالحی ای که که به موفقیت کان��ادا برای ایجاد
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.
شغل کمک شایانی نموده است.
کنی اعالم کرده هم ندارد.
کن��ی وزیر مهاج��رت اخیرا اعالم در واقع با این اقدامات کنی مانعی
Head Office:
کرده که س��قفی ب��رای کارگران برای ورود افراد مس��تعد به کانادا
433 Chabanel West، #111
Montreal, Qc H2N 2J3
میهم��ان تعیی��ن خواهد ش��د و ایجاد کرده اس��ت .و تمام آنها هم
Phone:
از کارفرمایان خواس��ته اس��ت تا یکجانبه بوده ان��د .آنچه ما اکنون
Tel.: 514-660-7135 514-388-1588 Tel.: 514-594-0344
ب��ه برنامه ریزی برای جانش��ینی نی��از داریم یک بح��ث ملی برای
Toll free:
ytskylawn@gmail.com
shadim.sky@gmail.com
کارگ��ران خارج��ی ب��ا کاناداییها سیاستهای مهاجرتی خود هستیم،
1-877-SKYLAWN
yasmeentali@yahoo.ca
بپردازن��د .اما مدیران کانادایی این بحثی که با مشارکت متخصصانی
)(759 5296
که از دولت مستقل اند انجام گیرد.
اظهارات را مضر خوانده اند.
فدراس��یون تجار مس��تقل کانادا احزاب دموکراتهای نوین و لیبرال
این اصالحات را "بدترین تصمیم که نس��بت به اینگونه سیاس��تها هالو :من که می رم رای می دم >> ...ادامه از صفحه7 :
این دولت از زمان کس��ب قدرت" موضع��ی انتقادی گرفت��ه اند می
این اسمارو دوس ندارین ،دوس ندارین که ندارین،
خوانده اس��ت .اتاق بازرگانی کانادا بایستی چنیندرخواستی را مطرح خنده قدغن بشه ،مردم همه باهاس زاری کنن،
من که میرم رای میدم ،شماهم برین رای بدین
هم اخطار کرده که به این ترتیب کنن��د .و اگر با خ��ودداری دولت حتا توی عروسیا باهس عزاداری کنن
شرکتهای کوچک مجبور به خروج مواجه شدند ،آنها می بایستی خود بجای رقص و پاکوبی اشک از تو چش جاری کنن
از کانادا خواهند شد.
اگر بگن برادرا ،باتوم یعنی حرف حساب
اقدام به سازماندهی چنین مباحثه بچه رو بعد مردنش جشن تولد بگیرین
با مشت محکم بکوبین تو پوز ضد انقالب
اکن��ون در بعض��ی از بخ��ش ها ای کرده و آنرا به سراس��ر کش��ور من که میرم رای میدم ،شماهم برین رای بدین
کارفرمای��ان بی��ش از کارگ��ران گسترشدهند.
از این به بعد ،وضو با ساندیس میگیریم به جای آب
بعد برین شعار بدین ،مرگ به اون ،مرگ به این
به هر کی اعتراض کنه ،حرف خطرناک بگن
من که میرم رأی میدم ،شما هم برین رأی بدین!
انگ سیاسی بزنن ،فحشهای ناپاک بگن
یا بز و بزغاله بگن ،یا خس و خاشاک بگن
هر چی سرتون مییارن ،اینقده هی نگین چرا؟
نه ،خس و خاشاک چیه؟ بگن همه گاو و خرین
میشد که بدتر هم بشه ،اما نشد شکر خدا
کانادادردو مشخصه من که میرم رأی میدم؛ شما هم برین رأی بدین!
کوچکتراینشاخص
به جای نق و نوق زدن ،دستا زمین پاها هوا
واسه اینکه تو صف نمونیم ،فاعال رو زیاد کنین
مقام اول را داراست .هر کی بخواد نق بزنه ،جاش توی بند اوینه
من که میرم رأی میدم ،شما هم برین رأی بدین!
مث�لا ه��ر ف��رد در اونم نه بند عمومی ،انفرادی ،زیرزمینه
کانادا دارای  ۲،۶اتاق هر کسی که میخواد بخواد ،هر کی نمیخواد همینه
دارو اگه گیر نمیاد ،چکار کنم؟ خوب به درک!
است که این یعنی بگن راه باز ،جاده دراز ،گم شین و از ایران برین
دم کنه شناب و سه پستون رو با برگ زالزالک
بهترین وضع مسکن من که میرم رأی میدم ،شما هم برین رأی بدین!
و در م��ورد امنیت
بده مریضت بخوره شفا میگیره کمکمک
دعا به بازوی مریض ببند به جای آسپیرین
نیز کان��ادا کمترین لباس مردامون اگه عبا و لباده بشه،
من که میرم رأی میدم ،شما هم برین رأی بدین!
گ��زارش ج��رم و سینماها خراب بشه ،بجاش امامزاده بشه،
جنایت را دارد.
قانون خانواده مون یک نر و ده ما ّده بشه،
اگه بگن مشتی چیه؟ چرا گرفته ،خستهای؟
هر کی چهل تا بچه داشت ،بهش بدن صدآفرین،
میگم چیزی نیست بخدا ،راه نفس رو بستهای
من که میرم رای میدم ،شماهم برین رای بدین
ه��ای رضایت از زندگ��ی  ،آنها به دو سوم مردم به دولت اعتماد
شام و ناهارمون شده فقط انرژی هستهای
خود امتیاز  ۷،۲از  ۱۰داده اند در دارند
بمب اتم را بتپونن بهمون بی وازلین
جایی ک��ه کاناداییان امتیاز  ۷،۴و شاید عجیب باشد ولی کاناداییان اگه بگن زنا نباید اصال آرایش کنن
من که میرم رأی میدم ،شما هم برین رأی بدین!
شهروندان سوئیسی نیز  ۷،۸را به از سایر کشورها بیشتر بهدولتشان ناخونارو الک بزنن ،یا موهاشونُ مِش کنن،
اعتماد دارند .در حدود  ۶۷درصد هرکسی ریمل بزنه ،ریملُ تو چشش کنن
خود اختصاص داده اند.
حزبها اگه بسته شدن ،برین همه تو حزب باد
موسس��ه در پروفایل کشورهایش مردم می گوین��د که به نهادهای بگن بجای اد ُکلُن ،گالب کاشون بزنین،
اونجا حقوق بشر رو خوب بمالونین تا بچاد
ذکر می کند که کانادادر محاسبات سیاسی خود اعتماددارند .میانگین من که میرم رای میدم ،شماهم برین رای بدین
بعد اگه تحریم شدین ،بشین تا جونتون درآد
رف��اه زندگی یک اس��تثنا اس��ت این رقم در میان  ۳۶کش��ور دیگر
این که جون از کجا درآد ،خوب اختیار تام دارید
اگه بگن ریش سه وجب تا بزیر چونه باشه،
همانگون��ه که مش��خص گردیده  ۵۶درصد می باشد.
من که میرم رأی میدم ،شما هم برین رأی بدین!
است که این کشور توانستهدر مقام ش��اخص هایی که کان��ادا در آنها جا ُمهرِ پیشونی بایس اندازه هندونه باشه،
بهترین کشورهادر شاخص زندگی در مقام زیر  ۱۰قرار گرفته اس��ت پیاده رو خیابونها ،زنونه مردونه باشه،
دفعه پیش گفته بودم «من که دیگه رأی نمیدم»
معیارهایی مانند خان��ه دار بودن ،زنا از اونطرف بیاین ،مردا از اینطرف برین
بهتر جای گیرد.
نوشابه بهم دادن و گفتن که شکر خورده بیدم
بطور کل��ی کاناداییان بیش��تر از درآمد ،س�لامتی ،کسب دانش و من که میرم رای میدم ،شماهم برین رای بدین
نمیدونین چی شنیدم ،نمیدونین چیا دیدم
میانگی��ن  OECDاز زندگی خود ثروتمندی است و امید زندگی در
واسه اینکه باز بهم نگن «هالو» بفرما تو اوین
رضایت دارند ،با  ۸۲درصد مردمی  ۸۱سالگی قرار دارد که در وسط تو ثبت احوال ،اسم بچ هتهم باید اونا بگن،
من که میرم رأی میدم ،فقط نمیدونم به کی بدم!»
بیژن و سهراب و کتایون و فریدون قدغن،
که م��ی گویند لحظ��ات خوب و لیست جای گرفته است.
ِ
کلبحسن
با
نیازعلی
قندعلی،
مجاز
فقط
زندگی
تعادل
مثبت زندگیش��ان در روز بیش از همچنین کاناداییان
َ
لحظات منفی است.
و کار را خوب حفظ کرده اند ،آنها
کان��ادا در باالی ج��دول رنکینگ بطور میانگین  ۱۷۰۲س��اعت در
به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
(رتب��ه بندی) جای گرفته اس��ت سال کار می کنند که از میانگین
چراکه در اکثر شاخص ها در بین
OECDمیکهباشد ۱۷۷۶.س��اعت است انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
 ۱۰کش��ور اول است و از میانگین کمتر
 ۳۶کشور باالتر می باشد.
خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :

یامسین

شادی

کانادادرمیانبهترینمکانهابرایزندگیقرارگرفت
 29م��ی ،ایرانتو :بر
طبق ی��ک ان��دازه
گی��ری کیفی��ت
زندگی جدید توسط
ی��ک موسس��ه بین
الملل��ی ک��ه در آن
کشورهای صنعتی و
ثروتمند با هم قیاس
شده اند ،کانادا نیز در
میان بهترین مکانها
ب��رای زندگ��ی قرار
دارد.
شاخص زندگی بهتر از سوی این
س��ازمان برای همکاری و توسعه
اقتصادی که در روز س��ه ش��نبه
منتش��ر گردید در بین  ۲۴کشور
مورد ارزیابی گرفته شده ،کانادا را
بعنوان پیشرو معرفی نموده است
و توج��ه آن به وضعیت ش��غلی و
درآمدی و هرآن چیزی بوده است
که  OECDاز آن به عنوان شاخص
رضایت از زندگی نام برده است.
ش��اخص ف��وق روز دوش��نبه در
وبسایت  OECDقرار گرفت.
کانادا در مقام سوم جدول

موسسه پاریس��ی ارزیاب ،جدول
بندی کل��ی را اعالم نک��رده بود
ولی اگر مقدار ه��ر پارامتر را بین
کش��ورهای مورد ارزیابی بررسی
کنی��م  ،باید کانادا در رتبه س��وم
یعنی بعد از کشورهای استرالیا و
سوئد قرار گیرد.
البته استرالیای ها خود را اینقدرها
هم خوب نمی بینن��د .در ارزیابی

•

•
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کبک و کانادا...

ماریاکُـتنه

کاناداردصالحیتهای
انتخاباتیایرانرا
محکومکرد

 23می :به گزارش صدای آمریکا،
جان ب��رد ،وزیر امور خارجه دولت
فدرال کانادا با انتشار بیانیه ای به
گزارش رس��انه های دولتی ایران
در م��ورد تایید صالحیت  ۸نامزد
از  ٦٨٦نامزدی که برای انتخابات
ریاست جمهوری خرداد ماه ثبت
نام کرده بودند ،این گزینش های
عقیدت��ی م��ورد تایی��د حکومت
جمهوری اس�لامی را بی معنی و
ناپسند خوانده و رد صالحیت ها را
محکوم کرده است.
وزیر امور خارجه کانادادر این بیانیه
نوشته است «رد و تایید صالحیت
ه��ا نماد دیگری از ورشکس��تگی
عمیق و بی اعتم��ادی حکومتی
است که از ملت و حتی حامیان و
هواداران خود هراس دارد».
آقای برد تاکید کرده است «مردم
ای��ران شایس��ته آن هس��تند که
دی��دگاه های خ��ود را آزادانه ابراز
کنند ،آن ها بای��د از حق انتخاب
واقعی و معنادار برخوردار باش��ند.

دیکتاتوری روحانی و نظامی
آیت الله خامنه ای کماکان
با سانس��ور مطبوعات و به
سکوت واداشتن گفتگوهای
آزاد و علن��ی و دموکراتیک
ب��ه نق��ض آزادی ه��ای
دموکراتیک مردم ایران ادامه
می دهد».
وزیر ام��ور خارج��ه دولت
محافظ��ه کار کان��ادا در
بخ��ش دیگ��ری از بیانیه
خود خاطرنشان کرده است
«سیستم س��رکوب داخلی
گسترده و بازداشت های با انگیزه
های سیاس��ی ،تهدی��د و اقدامات
تالف��ی جویانه علیه ناراضیانی که
دیدگاه های خود را ابراز می کنند
به دس��ت نیروهای بسیج و سپاه
پاسداران انقالب اسالمی غیرقابل
پذیرش است».
آق��ای ب��رد در پای��ان بیانیه خود
ی��ادآوری ک��رده اس��ت «کان��ادا
حکوم��ت ایران را ب��ه چالش می

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________

کشد تا برای رویارویی با آرمان های
مردم ایران شجاعت به خرج دهد.
کانادا دوست مردم ایران خواهد بود
و از حکوم��ت آیت الله خامنه ای
می خواهد تا آزادی های بیشتری
به م��ردم اعطا کند ،نقض ابتدایی
ترین حقوق بش��ر م��ردم ایران را
متوقف کند و به عملیات دستگاه
های ارعاب و سرکوب پایان دهد».

•

مهاجرت
موقتی
یعنیعدم
وجودثبات

 20می ،ایرانتو :مرسوم شده
است که سیستم مهاجرتی
کانادا ب��ا آینده نگری و دید
گسترده از شرایط ،افراد جاه
طلب و س��خت کوش را از
سراس��ر جهان جذب کرده و
کانادایی هایی می سازد که هم به
آنها متعهد باشد و هم آنان به کانادا
متعهدباشند.
ول��ی با توجه به ج��دل هایی که
در م��ورد برنامه نیروی موقت کار
خارجی بوجود آمده است ،سیستم
مهاجرتی ما در حال تبدیل شدن
از یک بنیان موقتی قابل اطمینان
به چیزی اس��ت که در آن اتکا به
موقتی بودن دائما در حال افزایش
است.
برنامه نیروی موق��ت کار یکی از
بهترین مثالهایی اس��ت که نشان
می ده��د چگونه موقت��ی بودن
در حال رخنه کردن به سیس��تم
مهاجرتیکاناداست.
بعن��وان مثالی دیگر م��ی توان از
برنامه همگرایی خانواده یاد نمود
ک��ه از ارکان سیس��تم مهاجرتی
ماست و در حال افت کردن است.
بسیاری از افرادی که کانادا را برای
مهاجرت انتخاب می کردند برای
این بود که می توانس��تند خانواده
خود را به نزد خود بیاورند ولی این
برنامه در طی این سالها سخت تر
شده است.
در نوامب��ر س��ال  ، ۲۰۱۱دول��ت
مهلت قانونی برای اسپانسرشیپی
والدی��ن تعیین نم��ود و در عوض
سوپر ویزای چند بار ورود چندساله
را بوج��ود آورد که نوعی از ویزای
توریس��تی اس��ت .این همگرایی
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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

بدهکارترینغولهایاقتصاددنیا
خان��واده نیس��ت ،خان��واده ها در
زندگی هم توریست محسوب نمی
شوند .دولت اخیرا اعالم کرده که
س��وپر ویزا در سیستم مهاجرت
ثاب��ت خواه��د مان��د و برنامه ای
س��خت گیرانه تر در سال ۲۰۱۴
اعمال خواهد شد.
حتی اف��رادی هم که با کاناداییان
ازدواج می کنن��د نیز تحت تاثیر
قرار گرفته اند.
اواخر سال گذش��ته ،دولت اقامت
مشروط دوساله افراد تحت تکفل
همس��ر را بوج��ود آورد .یعن��ی
اینکه زوجین باید دوس��ال با هم
زندگی کنند تا اسپانس��ر شونده
بتواند اقام��ت دائم خود را دریافت
نماید .اما نمی دانیم برخی از این
همس��ران چه هزین��ه ای در این
م��دت باید پرداخ��ت نمایند تا به
وضعیت اقامتدائم برسند .با توجه
به این مطالب می ت��وان دریافت
ک��ه دولت گامی دیگ��ر در جهت
ناپایداری اوضاع برداشته که صدمه
اصل��ی آن متوجه افراد در معرض
خطر و مخصوصا زنان است.
انتخاب کردن مقیمان موقت مانند
نی��روی کار موقت و دانش��جوی
خارجی مس��یری اس��ت به سوی
اقام��ت دائمی .این اف��راد با ورود
در ش��رایطی مش��خص از اقامت
و پیوس��تن به ب��ازار کار ،وضعیت
موقتی ب��ودن را تحمل می کنند

و وارد مرحله بعدی و درخواس��ت
برای اخذ اقام��ت دائم می کنند.
ام��ا در مورد نیروی موقت کار کم
مهارت اینگونه نیست .بعد از چهار
سال ش��ما مجبور به ترک کانادا
هس��تید و کارفرما ،شما را با یک
نیروی موقت دیگر جایگزین می
کند.
ناپایدار بودن هزینه دارد؛ هم برای
ما و هم برای افرادی که خود را در
این وضعیت می یابند .با تمرکز بر
موقتی بودن شرایط در حال ایجاد
ناپایداری و بی ثباتی هستیم .این
موضوع ،مقیمان موقت را از همگرا
شدن با جامعه جدید باز می دارد و
در واقع افراد موقتی را وا می دارد
که وفاداری خود را نسبت به جای
دیگری در وجود خود شکل دهند.
خانواده ها را نیز برای سالها از هم
دور نگه می دارد.
افرادی که نهایتا برای زندگیدائمی
وارد کانادا می شوند ،این وقفه ها
در یکپارچه شدن خانواده ها باعث
مشکل ش��دن ایجاد یک زندگی
جدید می گردد .در جای دیگر نیز
این قوانینی که باعث می ش��ود تا
افراد بطور موقتی و بدون داش��تن
شانس��ی برای تغیی��ر اقامت خود
به دائمی ،وارد می ش��وند عاملی
هس��تند تا جمعیت زیرزمینی و
اقتصاد سایه ای بوجود آید.

•

در ش��رایطی که اکثر اقتصادهای
مه��م جه��ان در ح��ال ترمی��م
آسیبهای ناش��ی از بحران اخیر
اقتصاد جهانی بر ساختار مالی خود
هستند ،شاهدیم که همچنان بر
میزان بدهیهای آنها نیز افزوده
شده است؛ در برخی موارد ،حتی
قدرتمندترین اقتصادها ،ناگزیر از
اتخاذ اقدامات ریاضتی میشوند.
بهطور مثال ،بسیاری از ایالتهای
آمریکا ،اقدام به کاهش قابل توجه
نیروی کار دولتی کردهاند.
اعتبار کش��ورهایی مانند ایتالیا و
اسپانیا به شدت کاهش یافته است
و سایر کش��ورها همچون آلمان و
ژاپن نیز بدهیهای سنگینیدارند،
ام��ا با وجود این به نظر میرس��د
مشکالت بدهیهای آنها هنوز از
کنترل دولتهایشان خارج نشده
است.
بسیاری از کشورها با میزان باالیی
از بدهی نس��بت به تولید ناخالص
داخلیش��ان ،به ش��دت از بحران
اقتصادی جهانی تاثیر پذیرفتهاند.

اما با این وجود ،میزان بدهیهای
کشورهایی همچون آلمان و ژاپن
ب��ا میزان س��رانه تولی��د ناخالص
داخلیش��ان از ت��وازن مناس��بی
برخوردار است.
آلم��ان باالترین تولی��د ناخالص
داخلی را بین کش��ورهای اروپایی
دارا اس��ت و چهارمی��ن اقتص��اد
قدرتمند جهان به شمار میرود.
در همین حال اقتص��اد ژاپن نیز
که در اثر زلزله وحش��تناک سال
گذشته و بحران هستهای متعاقب
آن از مس��یر رش��د و توسعه خود
خارج شده ،همچنان سومین تولید
ناخالص داخلی جه��ان را به خود
اختصاص داده است.
ام��ا در ایتالی��ا اوض��اع چن��دان
خوب نیس��ت و دولت این کشور
ب��ه راهکاره��ای عجیبی دس��ت
زده اس��ت؛ در دولت ایتالیا س��ن
بازنشس��تگی افزایش پی��دا کرده
تا دولت بتواند بیش��تر از نیروهای
مسن و ناتوان استفاده کند.
بنابراین کشورهایی همچون آلمان،

فرانس��ه ،انگلیس ،آمری��کا و ژاپن
باوجود بدهی س��نگین ،همچنان
از وضعیت نسبتا پایدار اقتصادی
برخوردارند.
اما این وضعیت همیشه ثابت باقی
نمیماند .س��ال گذشته ،موسسه
اس��تاندار د اندپور ،رتب��ه اعتباری
کشورهای فرانس��ه و آمریکا را از
رتب��ه « 3آ» ک��ه باالترین رتبه به
شمار میرود ،کاهش داد.
پ��س از آن نی��ز موسس��ه مودیز
چش��مانداز اقتص��ادی فرانس��ه و
انگلیس را منفی پیشبینی کرد.
نم��ودار روب��هرو ،می��زان بده��ی
اقتصادهای مهم جهان را براساس
درصد آن از تولید ناخالص داخلی
( )GDPنشان میدهد.
هزینه مشوقهای اقتصادی و تاثیر
کاهش رش��د اقتصادی بر میزان
مالیاتهای وصولشده ،بدهیهای
کش��ورها را به سطح چشمگیری
رسانده است.
(منبع :بهار به گزارش از ایسنا)
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جهان...
شمار آوارگان سوری از مرز
 ۱/ ۶میلیون نفر گذشت
طبق اعالم س��ازمان ملل ،ش��مار
آوارگان س��وری که به کشورهای
همجوار سوریه گریختهاند ،از مرز
 ۱ / ۶میلیون نفر گذش��ته است.
آمریکا نیز دخالت ش��بهنظامیان
حزبالله لبناندر سوریه را محکوم
کرده و آنان را به خروج فراخوانده
است.
پان��وس مومتس��یس ،هماهنگ
کنندهی منطقهای سازمان جهانی
کمک به آوارگان (وابسته با سازمان
ملل متحده) ،روز  ۲۹مه از طریق
شبکه اجتماعی توئیتر اعالم کرد
که شمار رسمی آوارگان سوری به
 ۱میلی��ون و  ۶۰۲هزار و  ۸۵نفر
رسیده است.
وی در ای��ن رابط��ه از "رون��دی
واهمهبرانگی��ز" س��خن گف��ت و
خاطرنشان ساخت که تنها از روز
 ۱۶ماه مه س��ال ج��اری تا کنون
(طی حدود دو هفته) یکصد هزار
سوری به خارج از کشور گریختهاند.
در حال حاضر بیش��ترین ش��مار

آوارگان سوری در کشور اردن بسر
میبرند .طبق آمار رس��می ،تعداد
این آوارگان ب��ر  ۴۹۵هزار و ۷۷۶
نفر بالغ میشود.
کشور لبنان که خود تنها  ۴میلیون
نفر جمعی��ت دارد ،در حال حاضر
به حدود  ۴۹۲هزار آواره س��وری
پناه داده است .ترکیه در رتبه سوم
کش��ورهای یاریرس��ان قرار دارد
و هم اکن��ون  ۳۷۷ه��زار و ۱۵۴
ش��هروند س��وری در اردوگاههای
آوارگان ثبت شدهاند.
طبق اعالم مقامهای سازمان ملل،
س��ن بیش از  ۵۱درص��د آوارگان
سوری زیر  ۱۸سال است.
از س��وی دیگر خبرگزاری آلمان
گزارش داد که اپوزیسیون سوریه
سازمان صلیب سرخ را فراخوانده
اس��ت ت��ا به بی��ش از ی��ک هزار
مجروح��ی که در ش��هر قصیر در
محاصره به سر میبرند ،کمک کند.
در ای��ن می��ان حض��ور روزافزون
"نیروهای مسلح خارجی" به ویژه
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نیروهای حزبالله لبنان در سوریه
برای حمایت از حکومت س��وریه،
واکنشهای تندی را در پی داشته
است.
ای��االت متح��ده آمری��کا دخالت
ش��بهنظامیان حزبالله لبنان در
س��وریه را غیرقابل قبول خواند و
آن را محکوم کرد .جنیفر پساکی،
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا،در
واشنگتن گفت ،مداخله حزبالله
در سوریه "بهشکلی خطرناک" به
وخامت اوضاع دامن میزند.
پیش از آن نیز شورای حقوق بشر
س��ازمان ملل حض��ور "نیروهای
مس��لح خارج��ی" در س��وریه را
محک��وم ک��رده ب��ود .از  ۴۷عضو
شورای حقوق بش��ر سازمان ملل
 ۳۶کش��ور به قطعنام��های که از
سوی ایاالت متحده آمریکا ،ترکیه
و قطر تهیه ش��ده بود ،رای مثبت
دادند .رای هش��ت کشور ممتنع
ب��ود و تنها ونزوئال با این قطعنامه
مخالفت کرد.
در این قطعنامه ضمن محکومیت
حضور نیروهای خارجی در جنگ
داخلی سوریه تاکید شده است که
چنین اقدامی ثبات کل منطقه را
بهخطر میاندازد.

•

ساخت سومین پل عظیم ُبسفر آغاز شد

 :VOAرج��ب طی��ب اردوغ��ان
نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه
 29می نخس��تین س��نگ بنای
س��ومین پل بس��فر را نصب کرد .استانبول به یکدیگر وصل خواهد
این یک پرژوه چند میلیارد دالری کرد.
اس��ت که انتظار م��ی رود عریض اردوغان از کنسرس��یوم ترکیه –
ایتالیا که اجرای پروژه را در دست
ترین پل جهان را به وجود آورد.
به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه ،دارد خواس��ت آن را تا  ۲۹ماه مه
اردوغ��ان در مراس��م کلنگ زنی  – ۲۰۱۵م��اه ها زود ت��ر از زمان
گفت وقتی پروژه تکمیل شود ،از پیش بینی ش��ده  -برای برگزاری
فشاری که اینک براستانبول ،یکی س��الگرد فتح اس��تانبول توس��ط
از مهمترین کریدورهای ترابری در س��لطان محمد فات��ح در ۱۴۵۳
جهان ،وارد می شود کاسته خواهد تکمیلکند.
ای��ن پ��ل یک��ی از پ��روژه های
شد.
پروژه نزدیک به  ۳میلیارد دالری س��اختمانی عمده ای است که با
ش��امل یک جاده  ۱۰خطی ،یک هدف نوس��ازی چهره اس��تانبول
پل معل��ق راه آه��ن و بزرگراهی ظرف دهس��ال و تبدیل این شهر
اس��ت که آسیا و اروپا را در شمال  ۱۵میلیونی به یک مرکز ترابری و

پل سلطان سلیم

مالی اجرا می شود.
عبداله ُگل رییس جمهوری گفت
پل جدید به نام سلطانسلیم ،نوه
پسری سلطان فاتح و نیز نخستین
خلیفه عثمانی ،نامیده خواهد شد.
همچنین ق��رار اس��ت ترافیک از
دو سوی بُس��فر اواخر سال جاری
 ۲۰۱۳از طریق یک تونل زیر آبی
منحصر به فرد ،که به گفته مقامات
ترکیه عمیق ترین تونل زیر آبیدر
جهان خواهد بود ،به یکدیگر وصل
شود.
دولت ترکی��ه در حال حاضر روی
پ��روژه جداگانه ای به ن��ام کانال
استانبول کار می کند که با هدف
آسان ش��دن ترافیک قایق ها در
آبراه باریک اجرا می شود.

«توتال»بهدلیلپرداخترشوهبهایرانجریمهشد
ایاالت متح��ده آمریکا ،ش��رکت
نفتی فرانسوی «توتال» را به دلیل
پرداختن رشوه به مقامهای ایرانی
در ازای ح��ق توس��عه میدانهای
نفتی و گازی در این کشور ،بیش
از  ۳۹۸میلیون دالر جریمه کرد.
خبرگزاری فرانسه روز  8خرداد ماه
از قول وزارت دادگس��تری آمریکا
اعالم کرد که شرکت بزرگ نفتی
توتال با کمک واس��طههایش بین
سالهای  ۱۹۹۵تا  ۲۰۰۴میالدی
نزدیک به  ۶۰میلیون دالر رشوه به
مقامهای ایرانی داده است.
زمان این رشوه به ورود این شرکت
به مناطق نفتی «سیری» در دهه
نود میالدی (هفتاد خورشیدی) باز
میگردد.
شرکت ملی نفت ایراندر وبسایت
خود در مورد این قراردادها نوشته
است «قرارداد توسعه ميدان نفتی
س��يری  Eو  Aبين ش��ركت ملی
نف��ت ايران و ش��ركت نفت توتال
فرانسه ،پنجشنبه  ۲۲تير  ۱۳۷۴به
امضا رسيد».

زمان امضای قرارداد -بنا بر س��ال
میالدی -کم و بیش برابر اس��ت با
نخستین باری که به گفته وزارت
دادگستری آمریکا ،شرکت توتال
ب��ه مقامه��ای ایرانی رش��وه داده
است .مبلغ این رشوه  ۱۶میلیون
دالر عن��وان ش��ده اس��ت .وزارت
دادگستری آمریکا میگویددو سال
پس از آن نیز ش��رکت فرانس��وی
رش��وهای  ۴۴میلیون دالری برای
توسعه بخشی از میدان گاز پارس
جنوبی پرداخته است.
به نوش��ته وبسایت شرکت ملی
نفت ایران امضای ای��ن قرارداد با
توت��ال در پی «تش��دید تحریمها
علی��ه ای��ران» در زمان ریاس��ت
جمهوری بیل کلینتون «نشان از
شكست سياس��ت تحميل انزوای
سياسی اقتصادی به ايران ازسوی
آمريكا بود».
تهران هنوز در مورد اتهامات وارد
ش��ده به توتال در پرداخت رشوه
به مقامهای ایرانی واکنشی نشان
نداده است.
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شرکت توتال فرانسه در بهمن ماه
س��ال  ۱۳۹۰اعالم کرد همگام با
تحریمهای اتحادیه اروپا خرید نفت
از ایران را متوقف کرده است.
مديرعامل ش��رکت نفت��ی توتال
فرانسه در آن زمان گفته بود« :ما
حدود  ۸۰هزار بشکه نفت در روز
از ايران میخريديم که روند خريد
خود را متوقف کرده و ديگر نفت از
ايران نمیخريم».
اتحاديه اروپا چند روز پيش از آن
موافقت خود را ب��ا تحريم واردات
نف��ت از ايران اعالم ک��رده بود؛ از
آن پس عق��د قرارداد نفتی جديد
با ايران ب��رای اعضای اين اتحاديه
ممنوع شد.
ش��رکت توت��ال با پرداخ��ت این
جریمه موافقت کرده اس��ت و در
عین حال توانس��ته پیگرد قانونی
این ش��رکت را به مدت سه سال
به تعویق بیان��دازد تا بر امور خود
نظارت و کنترل بیش��تری اعمال
کند( .رادیو فردا)
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هرسال ،بیشتر درفصل
خش��کی و گرما ،آتش
سوزی هایی در جنگل
های کالیفرنیا و برخی نقاط
دیگر رخ میدهند کهدرآنها صدها
یا هزاران هکتار جنگل می سوزند
و خاکستر می شوند .آتش نشانان
ای��ن مناطق به تجربه آموخته اند
که چگونه با دقت و سرعت عمل
در فرونش��اندن آتش ها بکوشند
و میزان خس��ارت ها را به حداقل
برسانند .کلید واژه های موفقیت
در ای��ن زمینه "برنام��ه ریزی" و
"هماهنگی" هستند.
آنچه که ازبی��ش از  26ماه پیش
تاکنون درخاک بالزده و مصیبت
کش��یده س��وریه می گ��ذرد بی
شباهت به آتش سوزی هایی که
درجنگل ها رخ می دهند نیست.
با این تفاوت که ن��ه تنها درآن از
دقت و سرعت عمل خبری نیست
بلک��ه کلی��د واژه ها ه��م به "بی
برنامگی" و "ناهماهنگی" تبدیل
شده اند.
آتش نشانان این فاجعه ،که شعله
هایش هرروز بیشتر زبانه می کشد
و تاکنون بیش از  90هزار کش��ته
و چندمیلیون پناهن��ده و آواره و
بی خانمان داشته ،مانند ارکستر
بزرگی عمل می کنند که هریک
از نوازنده هایش س��ازخود را می
نوازد و درنتیجه جزصداهای گوش
خراش و آزارنده از آن شنیده نمی
شود:
یکی مانند سازمان ملل ،که مثال
بای��د نقش هماهنگ کننده آتش
نشانان راداشته باشد ،با تانکرخالی
از آب به محل آتش س��وزی می
شتابد و سرآس��یمه و ناکارآمد به
هرسومی دود و "بیانیه" های بی
خاصیت صادر و ابراز "نگرانی"های
بی اثر می کن��د .یکی دیگر ،که
درواق��ع آتش بی��ار دربند منافع
خودی است که جامه آتش نشان
برتن کرده ،با تانکر های پراز نفت
و بنزین به محل آتش سوزی می
آید و می کوشد آتش را به منطقه
ای هرچه وسیع تر سرایت دهد تا
شاید خود را ازبن بست برهاند :به
گزارش خبرگزاری فرانسه ،به نقل
از نشریه حکومتی تشرین سوریه:

انس العبده ،سخنگوی شورای ملی
ائتالف سوریه ،از سفر سناتور مک
کین به س��وریه استقبال کرد و بر
اهمیت تاکی��د آقای مک کین بر
ضرورت کمک بیش��تر آمریکا به
مخالفان بشار اسد پای فشرد.
فرماندهان نیروهای اپوزیس��یون
س��وریه که ب��ا آقای م��ک کین
مالقات کردند ،از وی خواستند تا
بانی کمک بیش��تر ایاالت متحده
به اپوزیسیون سوریه شود و نیروی
اپوزیسیون را با با تامین سالح مورد
حمایت قرار دهد .آنها بر ضرورت
حمای��ت آمری��کا از ایجاد منطقه
پرواز ممنوعدر حریم هوایی سوریه
تاکید کردند.
سناتور مک کین با مخالفان دولت
اس��د در هر دو س��وی مرز میان
ترکیه و سوریهدیدار و مذاکره کرد.
س��فر چند ساعته جان مک کین
به سوریه ،ش��اخص و مهم بود .از
م��ارس س��ال  ۲۰۱۱و زمان آغاز
س��رکوب خونین اعتراض��ات آرام
مخالفان بشار اس��د که به جنگ
داخلی و خش��ونت خونبار در آن
کشور انجامیده که همچنان ادامه
دارد ،س��ناتور مک کین شاخص
ترین چهره سیاسی آمریکا بوده که
به سوریه سفر کرده است.

س��وریه باید مطاب��ق موازین بین
الملل��ی و در فراین��د خاص��ی با
همکاری کشورهای گوناگون باشد.
بریتانیا و فرانس��ه خواهان مسلح
کردن مخالفان اس��د هستند ،اما
اتریش و سوئد با مطرح کردن بیم
از وخیم تر شدن جنگ داخلی در
س��وریه ،برآنند که چنین اقدامی
نبای��د انجام گیرد و ب��ر یافتن راه
حلی دیپلماتیک برای خشونت در
سوریه پای می فشرند.
اتحادیه اروپا ش��ورای ملی ائتالف
سوریه را به عنوان نماینده مشروع
مردم آن کش��ور به رس��میت می
شناسد و روز دوش��نبه این گروه
اپوزیسیون را به مشارکت در گفت
و گوهای صلح ترغیب کرد .شورای
ملی س��وریه هنوز تصمیمی برای
شرکت یا عدم شرکت در نشستی
با محور برقراری صلح در س��وریه
اتخاذ نکرده است.
در ای��ن حال ،روس��یه بار دیگر بر
لزوم شرکت دادن ایران در نشست
صلحی با موضوع سوریه تاکید کرد.
س��ناتور متنفذ جمه��وری خواه
آمریکایی ،جان م��ک کین ،طی
سفری اعالم نشده به سوریه رفت
تا با اعضای اپوزیس��یون آن کشور
دیدار کند.

اتحادی��ه اروپا در تحریم س�لاح
علیه سوریه تجدید نظر کرده تا به
تمامی کشورهای عضو آن اتحادیه
اجازه ارسال اسلحه را به اپوزیسیون
سوریه بدهد.
روسیه و ایاالت متحده نیز همچنان
در تالش��ند تا با برگزاری نشست
صلحی پیرامون بحران س��وریه به
ناآرامی در آن کشور پایان دهند.
در پی مذاک��رات طوالنی روز 27
می ،اتحادیه  ۲۷عض��وی اروپا به
توافق رسید که تحریم علیه دولت
س��وریه را تمدید کند اما ارس��ال
سالح را به اپوزیسیون اصلی سوریه
که ش��ورای ائتالف ملی س��وریه
است ،میسر کنند.
ب��ا این وصف ،ویلی��ام هیگ وزیر
خارج��ه بریتانیا گف��ت برنامه یا
طرحی فوری برای ارس��ال سالح
به اپوزیسیون در نظر گرفته نشده
است.
وی گفت که آنچ��ه اتحادیه اروپا
تصویب کرده ،هش��داری به رژیم
اس��د مبنی بر آن که الزم اس��ت
«بانک مرکزی سوریه اعالم داخلی فرسایش��ی ویرانگر تبدیل در بحران سیاس��ی آن کش��ور با
اپوزیسیون تعامل کند .هیگ افزود
کرد که رژی��م تهران یک کرده اند.
اعتبار  4میلیارد دالری به ازجمله آتش نشانان اصلی – یا آنها فرستادن س�لاح برای اپوزیسیون
حکومتدمشق اعطاء کرده که با ادعای رهبری جهان چنین
است ...پیش بینی می شود جام��ه ای برت��ن دارن��د  ،-ایاالت
بزودی ی��ک خط اعتباری متحده اس��ت که یا به "بررسی"
 3میلی��ارد دالر نیز به آن های پایان ناپذیر س��رگرم است و
اضافه گردد».
یا چنان مش��غول بازی با  ٣۰می ،خبرگزاری ریا نووستی :با کمک این کشورها تقریبا صد
"گزینه"های روی میزش "بشار اسد" رییس جمهور سوریه هزار جنگجو از کشورهای عربی و
گذشته ازاین که « 100هزار
این پول ها – فزون
اس��ت که اگ��ر همه دنیا در مصاحبه با ش��بکه تلویزیونی دیگر کشورهای خارجی به سوریه
بر میلیاردها دالری کشته برای
هم بس��وزد به خود نمی "المن��ار" ک��ه روزنام��ه لبنانی رخنه کرده اند".
که پیشتر به حلقوم چنین درگیری آی��د .اروپا هم که عنوان "االخب��ار" بخش های��ی از آن را به گفته بشار اسد ،ارتش سوریه
حکومت خودکامه و طبیعی است»! بی مس��مای "اتحادیه" درج کرده ،اظهار داش��ت تقریبا موفق ش��ده اوضاع در این کشور
جنایتکار بشار اسد
را ی��دک می کش��د ،به ص��د هزارجنگج��وی خارجی از را بطور قطعی به نفع خود تغییر
ریخت��ه ش��ده – از
ج��ای دودس��تگی دچار کشورهای عربی و دیگر کشورها دهد .وی تاکید ک��رد" :ارتش به
گلوی مردم گرسنه و بینوای ایران چند دس��تگی اس��ت و براس��تی برای شرکت در عملیات رزمی به موفقیت های بزرگی رس��یده و
به فعالیت خ��ود تا نابودی کامل
طـرفه این نمی داند چه می خواهد – یا می سوریه آمده اند.
بیرون کشیده می شودُ ،
اس��ت که این کار با ادعای حفظ باید – بکند :درحالی که انگلستان رهبر س��وریه اعالم کرد" :ترکیه ،تروریست ها ادامه می دهد".
"محور مقاومت"ی انجام می شود و فرانسه خواس��تار مسلح کردن عربستان سعودی و قطر از گروه بش��ار اسد همچنین توضیح داد:
که ظاهرا رس��الت آن بازگرداندن مخالفان رژیم بش��ار اسد هستند ،های مس��لح حمایت کرده و به "س��وریه و حنبش شیعه حزب
سرزمین میلیون ها آواره فلسطینی آلم��ان موافق مش��روط اس��ت و آنها کمک های مالی می رسانند .الله لبناندر یک جانب جبهه می
به آنان است ،درحالی که ،درعمل فنالن��د ،اتریش ،جمهوری چک و
پول های مردم نگونبخت ایران نه سوئد به شدت با این کار مخالفت
تنها کمترین اثری در بازگرداندن می کنند .پس از بحث های وقت
سرزمین فلس��طینیان نداشته و تلف کننده سرانجام وزیران خارجه
ندارد و حتی خود فلسطینیان هم کش��ورهای اروپایی به این نتیجه
با آن موافق نیستند ،بلکه موجب می رس��ند که اتحاد ب��ی اتحاد و تولی��د نف��ت در س��وریه از آغاز نفت خام سوریه که پیش از آغاز
بی خانمان��ی و آوارگی میلیون ها هرکشوری هرچه می خواهد بکند! اعتراضات در این کش��ور ،در ماه اعتراض��ات و تحریمهای جهانی
نفردیگر – این بار سوریه ای – نیز ترکیه و اس�راییل نی��ز هریک به مارس  ۲۰۱۱تاکنون ۹۵ ،درصد علیه این کشور  ۳۸۰هزار بشکه
شده است!
در روز ب��ود اکنون ب��ه  ۲۰هزار
نوبه خود می کوش��ند از آب گل کاهش یافته است.
یک آتش بیار دیگر ،که حسابگرتر آلود ماهی هایی هرچه درشت تر سلیمان عباس ،وزیر نفت سوریه بشکه در روز رسیده است.
ضمن اع�لام این خبر به روزنامه بهگفته وزیر نفت س��وریه تولید
از حکومت آخوندی است ،با حضور بگیرند:
در صحنه با یک تیر چند نشان می ترکی��ه درعین حال ک��ه مدبرانه البعث این کش��ور گف��ت تولید گاز نی��ز به نص��ف کاهش یافته
زند .این آتش بیار روسیه است که مرقب اس��ت که آت��ش جنگ به
هم زمینه زدوبند و بده بس��تان با خاکش کشیده نش��ود ،از سویی
امریکا را فراهم می کند ،هم سالح با پذیرفتن پناهندگان سوری در
های در انبار مانده اش را به سوریه خاک خود برس��ر آن��ان منت می
می فروشد و پولش را از حکومت گ��ذارد و دردل م��ردم س��وریه و
آخون��دی می گی��رد و هم میدان حکومت آینده آن جا باز می کند و
جنگ را به صحنه آزمایش سالح ازبودجههایمخصوصپناهندگان
های جدید خود بدل کرده است .س��ازمان ملل نیز بی نصیب نمی
قطر و عربس�تان س��عودی هم در ماند و ازس��وی دیگر ،هم آمادگی
تنها قالی شویی در مونتریال
خود را برای ایف��ای نقش ژاندارم
شمار آتش بیاران معرکه اند:
به روش سنتی
قطر با صرف بیش از س��ه میلیارد منطق��ه به رخ غرب می کش��د و
شستشوی فرش با آب فراوان
دالر "جبه��ه النصره" وابس��ته به هم امریکای آق��ای اوباما – که به
خاک گیری کامل فرش
القاع��ده را ب��ه خدم��ت گرفته و شدت مبتال به بیماری "هراس از
ترمیم فرش و...
عربستان س��عودی نیز عهده دار مداخله" است – را سرکیسه می
تأمین مالی بنیادگراهای س��لفی کند و امتیاز می گیرد.
اس��ت .این آتش بیاران رودرروی اسراییل نیز با خرسندی برمجموعه
یکدیگر ،خاک س��وریه را تبدیل آنچه که در کشور بالزده همسایه میانگین ش��مار کش��ته شدگان با کش��وری که در ش��رف ویرانی
به یک میدان جنگ نیابتی کرده اش می گ��ذرد نظارت می کند و س��وریه ،از زمان آغ��از تظاهرات کامل اس��ت و آتش بیاران معرکه
اند و جنبش آرام و مسالمت آمیز هرجا که احس��اس خطر کند – مردمی در  15م��ارس  ،2011به ای که هرک��دام جز ب��ه منافع و
مردم سوریه که با تظاهرات بدون مانند انبار موش��ک ه��ای حومه بیش از  100نفر در روز رس��یده و مطامع خود نمی اندیشند ،آیا می
خش��ونت باش��عار "مردم سقوط دمشق – با یک حمله برق آسا آنرا بشار اس��د جنایتکار با خونسردی ت��وان در خوش بینی رجب طیب
نظام را می خواهند" خواستار نفی از بین می برد.
می گوید 100« :هزار کشته برای اردوغان ،نخست وزیر ترکیه ،سهیم
ش��د که در دیدار ب��ا پناهندگان
اس��تبداد بودند را ب��ه یک جنگ درچنین آش��فته بازاری است که چنیندرگیری طبیعی است»!

آیا «روز رهایی نزدیک» است؟!
@Shahbaznakhai8
gmail.com
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اسد ۱۰۰:هزار خارجی در سوریه می جنگند

جنگند" .ضمنا اسد خاطرنشان
کرد" :رزمندگان حزب الله فقط
در نواحی مج��اور لبنان فعالیت
می کنند و ارتش س��وریه مبارزه
اساسی با تروریست ها را به پیش
می برد".
روزنامه "االخب��ار" بخش هایی
از مصاحب��ه اس��د را نق��ل کرده
اما رس��انه های رسمی سوریه و
تلویزی��ون لبنان فعال از انتش��ار
اظهارات رییس جمهور س��وریه
خودداری می ورزند.

تولید نفت در سوریه ۹۵درصد کاهش یافته است
است و این کشور باید به واردات
فرآوردهه��ای نفت��ی و نفت "در
مقادی��ر قابل توجه��ی" مبادرت
ورزد ک��ه نیم میلیون دالر در ماه
خرج دارد.

قالیشوییبازارفرش
||Bazar Du Tapis

5200 De La Savane

Tel.: 514-739-4888

س��وری درش��هر مرزی ریحانلی
جنوب ترکیه به آنان نوید می دهد
که« :نیروهای اپوزیسیوندیکتاتور
دمشق را س��رنگون خواهند کرد.
روز رهایی نزدیک است»؟!

•
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دکتربهمن فصیح پور

هرگزشرایطدر
ایرانبهاینتیرگی
نبودهاست!

  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

>> تنها معجزه می تواند
ملت ایران را جنات بدهد!

عباس کیار رستمی در مصاحبه با یکی از نشریه های
خارجی نسبت به وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران
ش��دیدا انتقاد کرد و تاکید ایران نیازمند یک معجزه
است.
عباس کیارستمی ،کارگردان شناخته شده ایرانی اخیرا
طی مصاحبه ای با وبسایت "هالیوود ریپورتر" در مورد
وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورش ابراز نگرانی کرد
و گفت "هرگز ش��رایط در ایران به این تیرگی نبوده
است".
به گزارش بی بی س��ی آقای کیارستمی که به ندرت
اظهار نظرهای سیاسی انجام میدهد و حتی به همین
دلیل توسط برخی مورد انتقاد نیز قرار گرفته است ،در
این مصاحبه به بی انگیزگی شاگردانشدر کالس های
فیلم سازی داخل کش��ور اشاره کرد و ضمن تشریح
مشکالت شدید اقتصادی و "تالش مردم برای بقا" و
"بالتکلیفی سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری
پیش رو" را از دالیل این وضعیت دانست.
وی با بیان اینکه "ما در حال حاضر با عالمت س��وال

ارژنگ بزرگمهر

(مونتریال)

مثنــوی

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

های بزرگی مواجه هس��تیم" افزود "تنها معجزه می
توان��د ملت ایران را نجات بدهد" و با اش��اره به اینکه
نمی خواهد بدبین باشد ،ابراز امیدواری کرد "انتخابات
پیش رو همان معجزه ای باش��د که او امیدوار اس��ت
اتفاقبیافتد".
علیرغم مطرح ش��دن گاه به گاه مسائل اجتماعی در
س��ینمای کیارستمی ،اما اغلب در سخنان او اثری از
موضع گیری سیاسی-اجتماعی به چشم نمی خورد.
حتی در همین مصاحبه ،وی دلیل فیلمسازی اش در
خارج از کش��ور را نه فرار از سانسور و محدودیت ،که
صرفا ناش��ی از "تمایل خود به تجربه های نو" عنوان
کرد.
یکی از معدود اظهار نظر های سیاسی آقای کیارستمی،
اعتراض ش��دیدی بود که وی نسبت به برخوردهای
صورت گرفته با جعفر پناهی و محمد رسولف نشان
داد.
وی در نامه سرگش��اده ای که اصل آن برای نیویورک
تایمز ارسال شده بود به تندی به مسئوالن فرهنگی
تاخت و ضمن اشاره به اینکه "جعفر پناهی و دیگران
سالهاس��ت می کوشند تا از نهادهای رسمی و دولتی
یاری بجویند و راه های رفته و شکست خورده را بارها
می آزمایند و هم چنان به در بسته می خورند" ،وزارت
ارش��اد رابه طور مستقیم در آنچه بر "پناهی و پناهی
ها" می رود مقصر شمرد.
وی بعالوهدر کنفرانس مطبوعاتی فیلم "رونوشت برابر
اصل" در جشنواره کن  ۲۰۱۰نیز بار دیگر دستگیری
و محرومیت جعفر پناهی از کار و مسافرت را محکوم
کرد.
گذشته از این اظهارات معدود  ،کیارستمی بارها اشاره
کرده است که سیاستمدار نیست و در پاسخ خبرنگار
هالیوود ریپورتر نیز اعالم کرد مایل نیس��ت در مورد
فیلم های اخیر اصغر فرهادی و محمد رسولف که در
جشنواره کن حاضر بودند اظهار نظر کند.
وی حتی از اظه��ار نظر در مورد فیلم اخیر پناهی با
عنوان "پرده های بس��ته" که توانست جایزه بهترین
فیلم نامه جشنواره برلین امسال را بگیرد نیز سر باز زد
و اف��زود نه تنها این فیلم را ندیده ،بعالوه "به خودش
قول داده اس��ت در مورد فیلم های پناهی اظهار نظر
نکند چون آزاد نیس��ت تا نظر صریح خود را به زبان
بیاورد".
در کنار انتقاد به وضعیت سیاسی اجتماعی ،وی اشاره
ای نیز به وضعیت نابسامان سینما کرد و گفت "امیدی
ب��ه اینکه در آین��ده نزدیک بتوان��د در ایران فیلمی
بس��ازم ندارم" و افزود سینمای ایران در حال حاضر
با معیارهایی ارزشگذاری می شود که با نظر و سلیقه
وی س��ازگار نیست" :در حال حاضر هنر به طور کلی
به شدت و بیش از آنچه باید با سیاست آمیخته است
و این قضاوت در مورد کیفیت فیلم ها را بسیار دشوار
می کند".
وی افزود که بعضی از فیلم ها صرفا به خاطر "محتوای
ویژه سیاسی – اجتماعی" و یا به خاطر "خاستگاه یا
موقعیت کارگردان" خود مورد توجه و تشویق قرار می
گیرند ،در نتیجه تشخیص بین کیفیت و یک فیلم و
حواشی سیاسی و اجتماعی آن آسان نیست.
آقای کیارستمی در آخر مصاحبه اش با ذکر ماجرایی،
تلویحا انتقادی نیز به رس��انه های خارجی کرد ،او از
تالش نویسنده ایرانی -آمریکایی گفت که کتابش در
مورد زنان ایرانی صرفا به این دلیل که تصویری مثبت
از توانایی های آنها ترسیم می کرد توسط ناشر و با این
اس��تدالل که "من کتابی در مورد بدبختی های زنان
ایرانی می خواهم ،نه جنبه های مثبت آنها" رد شده
است؛ و با ابراز تاسف افزود "این موضوع حقیقت دارد:
به نظر می رسد این همه رنجی که ما در حال حاضر
تجربه می کنیم {برای آنها} کفایت نمی کند".

•

منبع :سایت ملی مذهبی

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

شیراز
رستوران

ب کوبیده،
چلوکبا
با گوجه

یا قیمه
رمه سبزی
ق

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی
کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

نان سنگک

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

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

7

.99

(برا ی تیک اوت)

من هوس کردم نویسم مثنوی
مثنویمنبودنامــــعنوی
اول دفتر بگویم حال خویش
چونکه این دل گشته از غم ریش ریش
در جوانی تیشه بر جانم زدند
تیشه ها بر روح و ایمانم زدند
با خیـــــال باطـل آزادگی
در پی آزادی و دلــــدادگی
از بـرای برق مجــانی و آب
در خیابان ها نمــودم انقالب
مشت ها کردم گره از خشم و کین
تا شود برپا همـه احکام دین
قول نان و برق مجـانی و آب
زندگی را کرد بر من چون سراب
جان فشانی ها نمـودم من براه
ناگهان دیدم که عمرم شد تباه
جای نان و آب و کار و زندگی
حاصل من شد شکست و بندگی
حکم دین در دست جالدان پیر
کرده عمـرم را تبه من را اسیر
نان مجانی بشــد هم وزن زر
حرمت انســان بشد ناگه دمر
جای پول نفت و برق خانه ها
سفره ها خالی پر از ذکر دعا
عشق و شادی رفت و دلها را شکست
جای آن ظلم و عزاداری نشست
روضه خوانی ،فسق و جور و اعتیاد
داده ایــــــام جوانی را به باد
نسل آرش مرد و نسل کاوه رفت
مثنوی پایان رسیـد و عمر رفت

_____________________
Tel : (514) 267-3454

•
•
•
•

 5شنبه ها کلم پلو شیرازی موجود می باشد.

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929
 7دقیقه:
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ممکن اس��ت برخ��ی از ما این س��ؤال را
بپرس��ند که چرا در قرن بیس��ت و یکم،
ایمانداران هنوز اصرار دارند که ایمان باید
نقش مهمی در زندگی ما داشته باشد.
آنها میگویند« :چ��را ایمان بیاورم؟ چرا
ب��ه خدا احتی��اج دارم؟ من همانطور که
هستم ،خوب هستم».
به همیندلیل اعتقاددارند که مذهب فقط
برای انسانهای ضعیف است و آنانی که به
عصایی احتیاج دارند تا بر آن تکیه کنند.
بعض��ی ایراد میگیرند ک��ه مذهب وعده
میدهد که فقرادردنیای آینده خوشبخت
خواهند ش��د و نه در ای��ن جهان؛ یعنی
مذهب مانند داروی مسکنی است که فقرا
و مظلومین را در بدبختی نگاه میدارد.
حداقل دو دلیل برای این طرز فکر وجود
دارد:
اوال ،بس��یاری از مذه��ب و مخصوصاً از
تشریفات ،مراسم و آیینهای ظاهری که
همیشه همراه مذهب اس��ت ،سرخورده
شدهاند.
ثانیًا ،رشد مادیات که به خودپرستی و اتکا
بهنفس منتهی میشود بر عدۀ زیادی تأثیر
گذاشته اس��ت .در حقیقت خطر مادیات
همین اس��ت که مردم فکر میکنند که
میتوانند روی پاهای خود بایس��تند و به
خدا احتیاج ندارند.
البته باید تذکردهم که این موضوع مسأله
جدیدی نیست.
در تاریخ بنیاس��رائیل همی��ن موضوع را
مش��اهده میکنیم .قوم خدا در آن چهل
س��الی که در بیابان بهسر میبردند کام ً
ال
بر خ��دا متکی بودند ،طوری که موس��ی
میفرماید:
«االن چهل سال اس��ت که یهوه خدایت
ب��ا تو بوده اس��ت و به هی��چ چیز محتاج
نشدهای» و خود خداوند میفرماید:
«و ش��ما را چهل س��ال در بیابان رهبری
نمودم که لباس ش��ما مندرس نگردید و
کفشهادر پای شما پاره نشد» (تثنیه ۷:۲
و .)۵:۲۹
اما خدا میدانست که االن وضعیت قوم در
حال تغییر است ودر سرزمین موعود همه
چیز به فراوانی وجود خواهدداشت .بنابراین
خدا از طریق موسی اخطار میدهد:
«پس با حذر باش مبادا یهوه خدای خود
را فراموش کنی  ...مبادا خورده ،سیر شوی
و خانههای نیکو بنا کرده ،در آن س��اکن
ش��وی .و رمه و گلۀ تو زیاد ش��ود ،و نقره
و طال برای تو افزون ش��ود ،و مایملک تو
اف��زوده گردد و دل تو مغرور ش��ده ،یهوه
خ��دای خود را که ت��و را از زمین مصر از
خانۀ بندگی بی��رون آورد ،فراموش کنی»

خدا ایمان بیاورم؟
را به

(تثنیه :۸.)۱۴-۱۱
ولی کالم خدا نشان میدهد که متأسفانه
چطور بعدها بنیاس��رائیل خ��دا را ترک
کردند .باز به س��ؤال باال برمیگردیم :پس
چرا امروز ایمان بیاوریم؟
آیا واقعاً الزم اس��ت؟ برای پاس��خ به این
سؤاالت میتوان حداقل سه دلیل آورد:



 )۱ما بدون خدا منیتوانیم مفهوم زندگی
را پیدا کنیم

همۀ م��ا اش��خاصی را میشناس��یم که
ظاهراً همه چی��ز دارند اما باز هم ناراضی
بهنظر میرس��ند .افرادی که به باالترین
مقام میرس��ند ولی بعداً کام ً
ال مأیوس و
ناامید میگردند .ام��روزه این افراد آنقدر
زیاد ش��دهاند که دیگر تعج��ب ما را نیز
یانگیزند.
برنم 
س��الها پیش برندۀ ملکۀ شایستۀ جهان
دختری اهل هندوستان بود .قبل از اینکه
این شخص به این مقام برسد یک پرستار
عادی در یکی از دهات هندوستان بود .اما
بعد از چند ماه در یک مصاحبه این خانم
گفت:
«زندگی بهعنوان ملکۀ شایستۀ جهان ،یک
زندگی توخالی اس��ت ،دلم برای زندگی
گذشتهام خیلی تنگ شده!»
چرا؟
این تجربیات نشان میدهد که احتیاجات
ما فقط مادی نیستند و ما صرفاً مخلوقات
مادی نیس��تیم .مس��یح فرمود« :نوشته
ش��ده است که "انس��ان تنها به نان زنده
نیست( »"...متی .)۴:۴
ما انس��انها احتیاجات دیگری داریم که
مهمتری��ن آنها نیازهای روحانی اس��ت.
مس��أله این اس��ت ک��ه اکثر م��ردم این
موض��وع را درک نمیکنند .البته میدانم
که احتیاج��ات دیگری نیز دارن��د اما در
ب هر انسانی نوعی خأل ،کمبود ،ناامنی
قل 
و ع��دم آرامش معنوی وج��ود دارد .یکی
از نویس��ندگان بزرگ ایران نوش��ت« :در
زندگ��ی زخمهایی وج��ود دارد که مثل
خوره انس��ان را میخورد و میتراشد .این
دردها را نمیشود به کسی ابراز کرد ...زیرا
بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده
و تنها داروی آن فراموش��ی توسط شراب
و خواب مصنوعی بهوس��یله افیون و مواد
مخدر است .ولی افسوس که تأثیر اینگونه
داروها موقتی است و به جای تسکین پس
از مدتی بر شدت درد میافزاید».
در مورد این نیازها عقیدۀ اکثریت این است
که میتوانند بهوسیلۀ خوشگذرانی ،پول،
مقام ،ش��هرت و مادیات آنه��ا را برآورده
سازند اما مال و ثروت دنیا هرگز نمیتواند
آرزوه��ای قلب��ی انس��ان را
برآورده سازد.
روح انسان هرگز با چیزهای
مادی ارضا نمیش��ود .پس
یک زندگ��ی که تمام��اً در
گ��ردآوری م��ال و کس��ب
ش��هرت و خوشگذران��ی
سپری ش��ود نمیتواند یک
زندگی سعادتبخش و پایدار
باش��د .چرا که نیاز اصلی ما
روحانی اس��ت .زیرا خدا ما
را بهگون��های آفرید که به او
احتی��اج داریم .ام��ا از زمان
س��قوط آدم آن روح��ی که
خدا در ما قرار داده بود مرده
اس��ت و در نتیج��ه ما فاقد
حیات روحانی هستیم .خدا
میفرماید:
«قوم من دو کار بد کردهاند.
م��را که چش��مۀ آب حیاتم
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ترک نموده و برای خود حوضها کندهاند،
یعنی حوضهای شکس��ته که آب را نگاه
ندارد» (ارمیا :۲.)۱۳
بنابراین ما نمیتوانیم این حیات را بهوجود
بیاوری��م .ولی خدا را ش��کر که کالم خدا
تعلیم میدهد که توس��ط عیسی مسیح
به خدای پدر ،یعنی چش��مۀ آب حیات،
دسترسی پیدا میکنیم .مسیح میفرماید:
«من راه و راس��تی و حیات هستم ،هیچ
کس جز بهواس��طۀ من نزد پدر نمیآید»
(یوحنا :۱۴.)۶
همچنین میفرمای��د« :دزد نمیآید جز
برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن ،من
آمدهام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن
به فراوانی بهرهمند شوند» (یوحنا .)۱۰:۱۰
فقط مس��یح فکر و دل انس��ان را راضی
میس��ازد .او به کس��انی که دارای شک،
نگرانی ،ترس و س��ایر مش��کالت هستند
صل��ح ،آرامش و ش��ادی عط��ا میکند و
احتیاجات روحانی ما را برآورده میسازد.
پاسکال فیلس��وف و فیزیکدان بزرگ این
حقیقت را بهخوبی درک کرد و گفت:
«در قلب هر انسانی یک خأل به اندازه خدا
وجود دارد که به هیچ وسیله پر نمیشود
مگر بهوس��یلۀ خدای خالق که در عیسی
مسیح متجلی میگردد».
و بهقول اسقف حسندهقانی تفتی «آدمی
برای خدا آفریده شده است و تا در او قرار
نگیرد وجودش قرار نخواهد گرفت» (بهای
محبت  -صفحه .)۱۴



 )۲ما بدون خدا منیتوانیم امیدی برای
آینده داشته باشیم

مطابق تعلیم کالم خدا ابدیت واقعاً وجود
دارد و زندگی فقط برای این عصر نیست.
بهشت ،جهنم و روز بازپسین وجود دارند
و یک روز همه باید در حضور خدا بایستند
و حسابش��ان را پس بدهند .چقدر مهم
است که همۀ ما و مخصوصاً آنهایی که از
این واقعیت غفلت میکنند و فکر میکنند
که بعد از مرگ هیچ خبری نیس��ت این
حقیقت رادر نظرداشته باشیم!
بسیاری از ش��ریران ،ستمگران و آنهایی
که وقتشان را در خوشگذرانی و عیاشی
میگذرانند فکر میکنند که آزاد هستند،
چ کس جل��وی آنه��ا را نمیگیرد و
هی�� 
مجازات نخواهند شد.
جالب است که مسائل امروز مسائل دیروز
بودند و همین موضوع که شریران مجازات
نمیشوند و ظاهراً عدالت وجود ندارد برای
یک ایماندار در زمان داود مسألهس��از بود.
در مزمور  ۷۳آس��اف توضیح میدهد که
بهخاط��ر این موض��وع نزدیک بود لغزش
بخورد:
«زیرا بر کامیابی بدکاران و شروران حسد
ب��ردم .دیدم ک��ه در زندگی آنه��ا درد و
رنجی وجود ندارد ،بدنی قوی و سالم دارند،
مانند سایرین بهزحمت نمیافتند و هیچ
گرفتاری ندارند» ( .)۵-۳پس آساف برای
حل این مسأله چه میکند؟
«هر چه فکر کردم نتوانس��تم بفهمم که
چرا بدکاران در زندگی کامیاب هستند ،تا
اینکه به خانۀ خدا رفتم و در آنجا به عاقبت
کار آنها پی بردم .ای خ��دا ،تو بدکاران را
بر پرتگاههای لغزنده گذاشتهای تا بیافتند
و نابود ش��وند .آری ،آنها ناگهان غافلگیر
ش��ده ،از ترس قالب ته��ی خواهند کرد»
(.)۱۹-۱۶
فق��ط بعد از مرگ و بع��د از داوری نهایی
اشخاص شریر با مداخلۀ مستقیم الهی از
حضور خدا جدا میشوند .در اینجا تأکید
بر این موضوع اس��ت که این حقیقت نه
فقط در مورد شریران صدق میکند ،بلکه
ش��امل حال همۀ ما است .ولی متأسفانه
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اکثر مردان فق��ط در فکر این
دنیا هس��تند و فکر نمیکنند
که ممکن اس��ت زندگیشان
در این جهان بهطور غیرمترقبه
پای��ان یابد .م��ا اینجا تصمیم
میگیریم که بع��د از مرگ به
کجا میرویم .مسیح در انجیل
لوقا فصل شانزده راجع به یک
بیایم��ان صحبت میکند که
ُمرد و «چشم در جهان مردگان
گشود ،خود را در عذاب یافت»
(آیه .)۲۳
در این حالت ،این مرده به فکر
برادران��ش میافتد و از ابراهیم
تمنا میکند که شخصی را به
خانهاش بفرستد تا برادرانش را
هشدار دهد «مبادا آنان نیز به
این مکان عذاب درافتند.
ابراهیم پاسخداد" :آنها موسی
و انبیا را دارند ،پس به سخنان
ایشان گوش فرا دهند ".گفت:
"نه ،ای پدر ما ابراهیم ،بلکه اگر
کسی از مردگان نزد آنها برود،
توبه خواهند کرد ".ابراهیم به
او گفت" :اگر به موسی و انبیا
گوش نسپارند ،حتی اگر کسی
از مردگان زنده ش��ود ،مجاب
نخواهند شد"» (.)۳۱-۲۹
پس در اینجاس��ت که ما خودمان را برای
ابدیت آماده میس��ازیم .مسیح در انجیل
لوقا فصل دوازدهم یک مثل دیگر میآورد
راجع به یک ش��خص ثروتمند که از این
واقعی��ت غفلت کرد .او فقط در فکر جمع
ک��ردن محصولش بود و در آخر میگوید:
«ای جان م��ن ،برای س��الیان دراز اموال
فراوان اندوختهای .حال آسوده بزی ،بخور
و بنوش و خوش باش .اما خدا به او گفت:
"ای نادان! همین امش��ب جان��ت را از تو
خواهند ستاند .پس آنچه اندوختهای از آن
که خواهد شد؟"» (آیات  ۱۹و .)۲۰
بهقول مسیح «انسان را چه سود که تمامی
دنیا را ببرد اما جان خویش را ببازد یا آنرا
تلف کند» (لوقا :۹ .)۲۵البته ممکن است
کسی ایراد بگیرد که پس بهخاطر ترس از
مرگ ایمان میآوریم؟! ولی میشود گفت
که همین دلیل بیجا هم نیس��ت! کالم
خدا میفرماید که مس��یح انسان گردید
«ت��ا با مرگ خ��ود  ...آنان را که همۀ عمر
در بندگی ترس از مرگ بس��ر بردهاند آزاد
سازد» (عبرانیان :۲ ۱۴و  .)۱۵پس ما حق
داریم ک��ه از مرگ بترس��یم .ولی خدا را
شکر ،یکی از مهمترین برکات مسیحیت
اطمین��ان از یافتن حیات جاودان اس��ت.
مس��یح میفرماید« :هر ک��ه کالم مرا به
گوش گیرد و به فرستندۀ من ایمان آورد،
حی��ات جاودان دارد و ب��ه داوری نمیآید
بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است»
(یوحنا  .)۲۴:۵به همین جهت مسیحیان
حاضرند بهخاطر ایمانشان زحمت بکشند
و حتی شهید شوند.
حتی پولس میفرماید:
«اگ��ر تنه��ا در ای��ن زندگی به مس��یح
امیدواریم ،حال م��ا از همۀ دیگر آدمیان
رقتانگیزتر است» (اول قرنتیان .)۱۹:۱۵
ولیدقیقاًدر آیۀ بعد مینویسد:
«اما مسیح براستی از مردگان برخاسته و
نوبر خفتگان شده اس��ت» .باز هم پولس
میفرماید:
«در نظر من رنجهای زمان حاضر در قیاس
با جاللی که در ما آشکار خواهد شد هیچ
است» (رومیان .)۱۸:۸
و بهقول پطرس« ،س��پاس بر خدا  ...برای
امید زنده و میراث فسادناپذیر و بیآالیش
و ناپژمردنی که برای شما در آسمان نگاه
داشته شده است» (اول پطرس :۱ ۳و .)۴
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 )۳ما در هیچ جای دیگر منیتوانیم
حقیقت را پیدا کنیم

پس خدا نیازهای روحانی ما را چه نیازی
که به این زندگی مربوط است و چه نیازی
که به آینده مربوط است برآورده میسازد.
اما آیا فقط بهخاطر نیازها ایمان میآوریم؟
خی��ر! موض��وع این اس��ت ک��ه حقیقت
کجاس��ت؟ حال در این مورد چقدر مهم
است که افکار و عقاید ما تحت تأثیر کالم
خدا قرار گیرد و همین کالم تأیید میکند
که حقیقت در یک شخص پیدا میشود،
یعنی عیسی مسیح .مس��یح میفرماید:
«من راستی هستم» (انجیل یوحنا :۱۴.)۶
پ��س ما باید حقیق��ت را بپذیریم .باز هم
مس��یح میفرماید« :و حقیقت را خواهید
ش��ناخت و حقیقت ش��ما را آزاد خواهد
س��اخت» (انجیل یوحن��ا :۸« .)۳۲من ...
از ای��ن رو به جه��ان آمدهام تا بر حقیقت
شهادت دهم .پس هر کس که به حقیقت
تعلق دارد به ندای من گوش فرا میدهد»
(انجیل یوحنا :۱۸.)۳۷
و حتی مسیح هم اخطاری به ما میدهد،
«برای کس��ی که مرا رد کند و سخنانم را
نپذیرد داوری دیگر هست ،همان سخنانی
که گفت��م در روز بازپس��ین او را محکوم
خواهد کرد» (انجیل یوحنا :۱۲.)۴۸
به همین دلیل خ��دا «میخواهد همگان
نجات یابن��د و به معرف��ت حقیقت نائل
گردند» (اول تیموتائوس :۲.)۴
و «نمیخواهد کس��ی هالک ش��ود بلکه
همگان به توبه گرایند» (دوم پطرس :۳.)۹
پس بهقول پولس در آتن« ،خدا  ...اکنون
به همۀ مردم��ان در هر جا حکم میکند
که توبه کنند .زیرا روزی را مقرر کرده که
در آن بهواس��طۀ م��ردی که تعیین کرده
است ،جهان را عادالنه داوری خواهد کرد
و با برخیزانیدنش از مردگان همه را از این
امر مطمئن ساخته است» (اعمال رسوالن
:۱۷ ۳۰و .)۳۱
تنها راه نجات و آزادی از مجازات گناه فقط
از طریق توبه و ایمان به عیس��ی مس��یح
میباش��د و چون ما میدانیم سرنوش��ت
آنانی که از ایمان به مسیح امتناع میکنند
چیس��ت ،بای��د ب��دون اتالف وق��ت در
جستجوی خدا باشیم و عشق به حقیقت
را بپذیریم تا نجات بیابیم.

)
514-999-5168
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در شهــر
مدرسه دهخدا

M EK IC

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

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

مدرسه فردوسی

کتابخانهنیما

7085 Cote-des-Neiges

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

5206 DECARIE #3

اجنمنایرانیانوستآیلند

Tel.: 514-485-3652
-----------------------

دانشنامهایرانیکا

شادباش
پاتوقعموجمال

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

بدینوسیله گشایش پاتوق عموجمال را (مرکز شهر مونتریال)

را فراموش نکنیم!

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

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

(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 

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

ایران-مونترال

www.addhi.org

تلفن)514( 626-5520 :

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

بنیاد سخن آزاد

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

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

8043 St-Hubert
514-619-4648

IBNG

همبستگیبازرگانی

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

اجنمن ادبی مونتریال
(514) 651-7955

(514) 274-8117

به دوست و همکار دیرین ،جناب آقای جمال آقایی و خانواده و همکاران
محترم ایشان صمیمانه شادباش گفته،

موفقیت روزافزون برای ایشان خواستاریم.

از طرف دوستان شما در کلبه عموجان

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

WWW.IBNG.CA

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

چهارشنبه ها 8 :بامداد

صبحانه و کسبوکار در جمع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

 کنسرت بزرگ انــدی همراه با شینی
در پله دو کنگره مونتریال
>> شنبه  12ماه اکتـبر 2013

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)
درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
-----------------------

iranleftalliance@gmail.com

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

ـسرا
ک
با
�
انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

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

Maison De Kebab

La

محیطی برای من و شما ،محلی برای
سهیم شدن آنچه در چنته داریم:
خوشحالتر خواهیم شد اگر به ما بپیوندید

Iran2Canada

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

514

933-0-933

Iran2Canada
---------------جامعه ای برای
ایرانیــــانمهاجر

www.facebook.com/

>>سوپراسپشیال

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما
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820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

بنیادکودک
www.

childfoundation
.org

آغازفعالیتکرومارک
مجموعه کرومارک ( )Coromarkدر ماه گذش��ته فعالیت
رسمی خود را آغاز نمود.
آقای نیما مختارزاده مدیر و موسس این مجموعه با اعالم این
مطلب تمرکز فعالیتهای این مجموعه را برنامه ریزی ،مشاوره
و اجرای فعالیت های مارکتینگ و تبلیغات بر اساس شیوه
ه��ای نوین علمی و با جدید ترین متد و بروزترین ابزارهای
موجود در دنیا عنوان کرد.
وی همچنین طراحی و تولید هدایای تبلیغاتی و تجاری را از
دیگر فعالیتهای این مجموعه ذکر نمود کهدر گستره وسیعی
بر اساس تنوع کسب و کار و فعالیت های تجاری طبقه بندی
شده و با هر بودجه و سلیقه ای در دسترس و قابل انتخاب
می باشند .وی کیفیت باالی اقالم تبلیغاتی و نحوه منحصر
بفرد درج اطالعات و مشخصات صاحبان مشاغل بر روی آن
ها را در کنار س��رعت باالی انجام سفارشات و قیمت های
کامال رقابتی از ویژگی های اصلی این سرویس ها بیان کرد.
آقای مختارزاده طراحی و اجرای وب سایت و سایر محتوای
های اینترنتی ،امور طراح��ی گرافیک و چاپ ،برنامه ریزی
کمپین های تبلیغاتی ،تبلیغات محیطی و ش��هری ،برنامه
ریزی ،نظارت و اجرای همایش ،س��مینار ،کارگاه آموزشی
و غرفه های نمایش��گاهی را از دیگر خدمات این مجموعه
معرفی نمود.
وی ب��ا بیان اهمیت برنامه ریزی مارکتین��گ برای ارتقاء و
گسترش هر فعالیت تجاری و خدماتی بر لزوم وجود مشاور
مارکتینگ برای هر کسب و کار نظیر سایر مشاورین مالی و
حقوقی تاکید نمود و یکی از علل شکست برخی از فعالیت
ها علی خصوص فعالی��ت های نوپا و مجموعه های تک یا
کم پرسنل را عدم برنامه ریزی و مشاوره های مارکتینگ و
تبلیغاتی عنوان و خاطرنشان کرد این مجموعه قابلیت ارائه
این گونه مش��اوره ها و فرآیندهای اجرایی آنها را برای این
دسته از فعالیتها بر اساس نوع و گرایش آنها در بازار دارد.
این مجموعه در حال حاضر در شهرهای تورونتو و مونترال
فعال ب��وده و متعاقبا براس��اس جداول زمانی س��ایر دفاتر
هماهنگی و خدمات خود را در شهرهای ونکور ،اوتاوا ،هالی
فکس و ادمونتون افتتاح خواهد کرد.
تیم متخصصین این مجموعه با سابقه طوالنی در خصوص
فعالیت های مارکتینگ و تبلیغات آماده ارائه خدمات ویژه
به هم میهنان گرامی بوده و همچنین از افراد دارای تجربه
و تخصص در زمینه های اعالم شده دعوت به همکاری می
نماید.
جهت کس��ب اطالعات بیشتر با تلفن  ۴۳۸ ۸۸۹ ۹۰۰۰در
مونت��رال و تلفن  ۶۴۷ ۶۹۲ ۷۸۹۰در تورونتو و یا با ایمیل
 info@coromark.comتماس حاصل فرمایید.
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سخنرانی

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  ۶۰برگزار میکند:

یدی شیشوانی

(از سازمان احتاد فدائیان کمونیست)

اوضاع سیاسی ایران و نقش نیروهای دخالت گر
>> تاریخ :شنبه  ۸جون ساعت  ۶:۳۰بعدازظهر

کتابخـانهنیما

Tel.: 514-485-3652
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الفبای انتخابات آزاد
از نقطه نظر حقوق بشر

انتخابات آزاد و سالم از زمره اساسی ترین ابزار حفظ
دمکراسی می باش��ند  .در آستانه انتخابات ریاست
جمهوری خرداد ماه امس��ال در ایران ،انجمن دفاع
از حقوق بشر در ایران با همکاری انجمن زنان ایرانی
مونت��رال همه هم میهنان را برای ش��رکت در یک
جلسه بحث و تبادل نظر حول مولفه های انتخابات
آزاد و سالم و روشهای پیشبرد آن دعوت می نماید.
در این جلسه دو مو ضوع مطرح خو اهند شد:
ارکان و مولفه های انتخابات آزاد و سالم و
•
زیربنای حقوقی آن با توجه به اعالمیه جهانی حقوق
بشر

راهکاره��ا و ایج��اد امکانات ب��رای همه
•
گروههایجامعهبراینمایندگیوشرکتدرانتخابات
آزاد ودمکراتیک ( بررسی تجربیات کشورهای دیگر
مانند کانادا)
هدف این برنامه شناخت رابطه حقوق بشر و انتخابات
آزاد بعنوان زیربنای دمکراس��ی و بررسی مشکالت
عملی آن است و از آنجا که دست یابی به دمکراسی
ابعادی ف��ردی و اجتماعی دارد ،امیدواریم با حضور
خ��ود در این جلس��ه ،به تفکر جمع��ی مان غنای
بیشتریبدهید.
جمعه  7ژوئن  2013ساعت  6:30تا  9:00عصر
محل  :بزودی اعالم خواهد شد.
اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران  -مونترال
اجنمن زنان ایرانی مونترال

Adverse consequences of economic
sanctions on Canadian-Iranians

لجنهاحتفالفارسیزبانانمونترالمقدمهمگ 
ی
شما عزیزان را به احتفال آینده خود گرامی می دارد

تاریخ :شنبه۱۵ ،جون 2013

زمان  :ساعت هفت و نیم بعد از ظهر
مکان :مرکز بهائی مونترال واقع در  ۱۷۷پاین شرقی
موضوع  ۵ :سال بیدادگری:
پنجمین سالگرد دستگیری و حبس غیر قانونی
هفت مدیر بهایی ایران

ناطق  :خامن زهرا ضیایی

ی هفت مدیر بهایی ،س��خنی
برنامه :نمایهای از زندگ 
پیرام��ون بهاییان و دخالت در سیاس��ت ،چند قطعه
موسیقی،پذیرائی
ش��رکت همگان در این جلسات ماهانه آزاد میباشد.
با دعوت و همراهی دوس��تان خود به جلسه ما رونق
بخشید.

tion of the law. We are certainly counting
on your presence.
We will have the pleasure to have among
our panelists Dr. Peter Leuprecht, Professor of international law, former McGill
University dean Faculty of Law and
Deputy Secretary General of the Council
of Europe, Vincent Valaï international
lawyer, Ali Ehsassi attorney at law from
Toronto and former DFAIT advisor, who
will be presenting their views on this
issue. Community leaders from Toronto
will also attend this event.
______________

Monday, June 03, 2013
at 18:00
Address:
Hotel Ruby Foo’s
7655 Decarie Boulevard,
Montréal, Qc H4P 2H2

The recent injustice which has been
perpetrated against some of the Canadian- Iranians by financial institutions
including TD Bank is simply unacceptable and we are committed to denounce it
thoroughly.
Time and time again financial institutions
are violating basic rights of individuals
who have been living in Canada most of
their life under the pretext of sanctions
against Iran. Canadian- Iranians are being
targeted and subjected to unjust interpretation of law and as a result they are losing their basic rights and they are being
deprived of performing their everyday
financial transaction.
We are inviting the CanadianIranian community of Quebec and Ontario as well as cultural and professional
associations to join us in denouncing this
injustice and rectifying the misinterpreta-
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آکـادمی زبان مک MAC

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

Echo’s
Vintage

Collectables from around the world

Tel.: 514-994-9590

Open from Mon. to Sun.

Receive

10% off

with this ad
We sell and consign antiques, crystal,
estate jewelry, silver and more
Shop online www.echoschina.com
info@echoschina.com

604.980.8011 | 1.800.663.6004

مژده

ژده گشایش یافت!
م

پاتوقعموجمال
با منوی جدید
با قیمت های عالی
در محیطی گرم،
زیبا و پرنشاط

انواع ساندویچ های
تنوری ،آبگوشت تنوری
نان داغ کباب چاق!
انواع غذاهای ایرانی
برای ذائقه ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

18

19

 سال  19شماره  11  1112خرداد 1392

PAIVAND: Vol. 19  no.1112  juin 01, 2013

www.paivand.ca

مخصوص خامن ها و آقایان

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

هر4

یونایتد،منایندهرمسی

شنبه:

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

قطر ایرالینز

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

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

unitedtours@bellnet.ca

آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178
facebook.com/paivand.montreal

		

به ما بپیوندید!

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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شهر
مرکز
در





















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










 

 







جراح دندانپزشک
دکتر مهری حیدری









 زمانی


مهسـا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر
Dr. Shahrouz
Rezania
D.M.D.
Mehri
Heidari D.M.D.
Dr. Shahrooz
Rezania
D.M.D.
Dr. MehriDr.
Heidari
D.M.D.
Dr.
Mahsa
Zamani
D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, 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

Invisalign
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل


 دندان اطفال
New
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Rapid)دندان
Orthodontics









 پر کردن دندان ها (همرنگ
CEREC
AC Bluecam 

Implant






















 
























 
















 













Root Canal 






_____________________________
Zoom 2 ACP























قبول کلیه
1834 Ste Catherine W. Suite 200



















مدیکال
های
بیمه
(Metro: Guy)
و بیمه های










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



















































































 

























 Lumineers Veneer
Montreal, Qc H3H 1M1

آلفامدیک
مدیکال
کلینیک
NOTAIRE-NOTARY
New

1834 Ste-Catherine
W., Suite 200
وحید خلجی
Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

محضردارومشاورحقوقی
:خدمات ما شامل

 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
________________
VAHID KHALAJI

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444










Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

Guyپزشک 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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Auto R J

با مدیریت

آژانسمسافرتی

21

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

T.A.M Travel

با جتربه طوالنی

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

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

   بیش از  17سال 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...
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;; Insurance claims
;; Auto body repair
 9 9صافکاری و نقاشی اتومبیل
;; General mechanic
;; Preparation for lease return
 9 9تعمیر ات شاسی
;; Windshield replacement
 9 9تعمیراتکاملمکانیکی
;; Detailing
;; Exterior polish and wax
9 9رفع زنگ زدگی اتومبیل
;; Interior shampoo
9 9شستشو و متیز کردن اتومبیل
;; Engine shampoo
 9 9فروش ،تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل
;; Window tinting
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش
با هزینه کمتر از اجاره ،صاحب خانه
دخلواهتان شوید.
مشاوره و ارزیابی رایگان ،مخصوصا برای
تازه واردین به کانادا

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با  28سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
CANADA COLLEGE | COLLEGE CANADA

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
! صاحب خانه دخلواه خود شوید،با بهای اجاره
تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
تهیه وام مسکن برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 با کمترین پیش پرداختNon residents
 دالری1000 هدیه

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

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

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Tél.: 514.620.5551 Fax: 514.620.5371
15760, Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Montréal, Québec H9H 3P6

Open 7 Days

See stores for more specials

Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi & Dimanche : 8H à 18H

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

PRÊT À MANGER

6 Kebab Brochettes Kebabs
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

RED APPLES

PRÊT À MANGER

EA.
CH.
BANANES
$1.08 kg

PÊCHES
$3.28 kg

EA.
CH.

GREEN or RED CURLY LETTUCE

VINE TOMATOES

LAITUE EN FEUILLES VERTES ou ROUGES

TOMATES SUR VIGNES
$3.28 kg

Sandwich Kebab 12”
avec concombres,
tomates, oignon et persil

EA.
CH.

LB.

LB.

...سوسیس و،مرغ،گوسفند،انواعگوشتکوساله
MEATS • VIANDES

... خشکبار و، حبوبات،انواع اقالم خواربار

GROCERY • ÉPICERIE

HUMMUS
425 g

EA.
CH.

BULGHUR SALAD
SALADE BOULGOUR
16 oz.

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

COUSCOUS SALAD

SALADE DE COUSCOUS
425 g

SPECIAL
EA.
CH.

Fine or Medium

BEATRICE BUTTERMILK

BABEURRE BEATRICE
1L

BOULGOUR BRUN AKHAVAN
Fin ou Moyen
750 g

SPECIAL
EA.
CH.

AKHAVAN BROWN BULGHUR

EA.
CH.

ELEPHANT 817
BASMATI RICE

RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN BULGHUR

Fine or Medium
BOULGOUR AKHAVAN
Fin ou Moyen
750 g

EA.
CH.

AKHAVAN COUSCOUS

Fine or Medium
COUSCOUS AKHAVAN
Fin ou Moyen
750 g

BEURRE D’ARACHIDES KRAFT
Assorted / Assortis
500 g

MAZOLA

CORN OIL ONLY
HUILE DE MAÏS SEULEMENT
2.84 L

NATURAL ALMONDS
AMANDES NATURE
$8.78 kg

ALMONDS ROASTED,
SALTED or UNSALTED
AMANDES RÔTIES, SALÉES
ou NON-SALÉES
$9.88 kg

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

LB.

DATTES DEGLET NOOR
TUNISIENNES DORÉES
200g

SUNICH ORANGE NECTAR
JUS D’ORANGES SUNICH
1L

EA.
CH.

LB.

EA.
CH.

GOLDEN DEGLET NOOR
TUNISIAN DATES

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

EA.
CH.

KRAFT PEANUT BUTTER

EA.
CH.

AKHAVAN PITA BREAD

FIVE ROSES FLOUR

FARINE
20 kg

EA.
CH.

We are open from 8 a.m. everyday
Nous sommes ouverts
dés 8H tous les jours

CORTAS GREEN or
BLACK OLIVES

OLIVES VERTES ou NOIRES CORTAS
1L

MILK FED VEAL BLADE

GROUND BEEF

PALETTE DE VEAU DE LAIT
$6.58 kg

EA.
CH.

Halal

BOEUF HACHÉ
$6.14 kg

Halal
Halal

LB.

CORTAS EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

LB.

GROUND VEAL

VEAU HACHÉ
$6.58 kg

HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE
3L

EA.
CH.

Halal

TWININGS TEA

Halal

HalalLB.

WHOLE GRAIN FED CHICKEN

THÉ TWININGS
Assorted / Assortis
200 bags / pochettes

EA.
CH.

LB.

POULET DE GRAIN EN ENTIER
$5.48 kg

Halal

Halal

AKHAVAN GRANULATED
WHITE SUGAR

CUBES DE BOEUF EXTRA MAIGRE
$8.78 kg

SUCRE BLANC GRANULÉ AKHAVAN
10 lbs./ 4.54 kg

EA.
CH.

Halal
Halal
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.

(corner/coin boul. Grand Blvd.) H4B 1L8

514 485-4887

LB.

EXTRA LEAN BEEF CUBES

LB.

SHERBROOKE

DECARIE

EA.
CH.

CAVENDISH

EA.
CH.

Take out only
Take out only
Take out only
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

ST-JEAN

CONCOMBRES ANGLAIS

PRÊT À MANGER

Sandwich Kebab au Poulet 12”
avec concombres, tomates,
oignon et persil

ST-CHARLES

ENGLISH CUCUMBERS

EA.
CH.

BANANAS

PEACHES

12” Koobideh Kebab
Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

CAROTTES
Sac 2 lb. bag

FRAISES

LB.

READY TO EAT

12” Chicken Kebab Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

CARROTS

STRAWBERRIES

POMMES ROUGES
$1.74 kg

EA.
CH.

READY TO EAT

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

ناپذیر
بهای رقابت
کیفیت•عالی در سوپراخوان به
سبزیجات با
انواع میوه جات
FRUITS
& VEGETABLES
FRUITS
ET وLÉGUMES

عالی و قیمت نازل
خورش های
انواع کباب ها
READY
TOکیفیت
EATایرانی با
• PRÊT
À وMANGER

READY TO EAT

AKHAVAN N.D.G.
Tél.: 514.485.4887 Fax: 514.485.7009
6170, Sherbrooke Ouest (N.D.G.)
Montréal, Québec H4B 1L8

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday 8 am to 7 pm
Sunday 8 am to 6 pm
Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi 8H à 19H
Dimanche : 8H à 18H

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm,
Saturday and Sunday: 8 am to 6 pm

BLVD.
PIERREFONDS
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ادامه دار...
 •با آل علی هر كه در افتاد  ،ور افتاد .
 •با اون زبون خوشت ،با پول زیادت ،یا با راه نزدیكت !
 •با این ریش میخواهی بری تجریش؟
 •با پا راه بری كفش پاره میشه ،با سر كاله !
 •با خوردن سیرشدی با لیسیدن نمیشی !
 •باد آورده را باد میبرد !
 •با دست پس میزنه ،با پا پیش میكشه !
 •بادنجان بم آفت ندارد !
 •بارون آمد ،تركها بهم رفت !
 •بار كج به منزل نمیرسد !
 •با رمال ش��اعر است ،با ش��اعر رمال ،با هر دو هیچكدام با
هرهیچكدام هر دو !
 •بازی اشكنك داره  ،سر شكستنك داره !
 •بازی بازی ،با ریش بابا هم بازی !
 •با سیلی صورت خودشو سرخ نگهمیداره !
 •با كدخدا بساز ،ده را بچاپ !
 •با گرگ دنبه میخوره ،با چوپان گریه میكنه !
 •باالباالها جاش نیست ،پائین پائین ها راش نیست !
 •باالتو دیدیم  ،پائینتم دیدیم !
 •با مردم زمانه سالمی و والسالم .
 •تا گفته ای غالم توام ،میفروشنت !
 •با نردبان به آسمون نمیشه رفت !
 •با همین پرو پاچین ،میخواهی بری چین و ماچین ؟
 •باید گذاشت در كوزه آبش را خورد !
 •با یكدست دو هندوانه نمیشود برداشت !
 •با یك گل بهار نمیشه !
 •به اشتهای مردم نمیشود نان خورد !
 •بجای شمع كافوری چراغ نفت میسوزد !
 •بچه سر پیری زنگوله پای تابوته !
 •بچه سر راهی برداشتم پسرم بشه ،شوهرم شد !
 •بخور و بخواب كار منه ،خدا نگهدار منه !
 •بد بخت اگر مسجد آدینه بسازد؛ یا طاق فرود آید ،یا قبله
كج آید !
 •به درویشه گفتند بساطتو جمع كن  ،دستشو گذاشت در
دهنش !
 •بدعای گربه كوره بارون نمیاد !
 •بدهكار رو كه رو بدی طلبكار میشه !
 •برادران جنگ كنند ،ابلهان باوركنند !
 •برادر پشت  ،برادر زاده هم پشت
 •خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بكش!
 •برادری بجا ،بزغاله یكی هفت صنار !
 •برای كسی بمیر كه برات تب كنه !
 •برای همه مادره ،برای ما زن بابا !
 •برای یك بی نماز ،در مسجد و نمی بندند !
 •برای یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه !
 •بر عكس نهند نام زنگی كافور !
 •به روباهه گفتند شاهدت كیه ؟ گفت :دمبم !
 •بزبون خوش مار از سوراخ در میاد !
 •بزك نمیر بهار میاد؛ كمبزه با خیار میاد !
 •بز گر از سر چشمه آب میخوره !
 •به شتره گفتند شاشت از پسه  ،گفت  :چه چیزم مثل همه كسه ؟!
 •به شتر مرغ گفتند بار ببر ،گفت  :مرغم ،گفتند  :بپر ،گفت

 :شترم !
 •بعد از چهل سال گدایی ،شب جمعه را گم كرده !
 •بقاطر گفتند بابات كیه ؟ گفت  :آقادائیم اسبه !
 •به كیشی آمدند به فیشی رفتند !
 •به گربه گفتند گهت درمونه ،خاك پاشید روش !
 •به كچله گفتند  :چرا زلف نمیزاری ؟ گفت  :من از این قرتی
گیریها خوشم نمیاد !
 •بگو نبین ،چش��ممو هم میگذارم ،بگو نش��نو در گوشمو
میگیرم ،اما اگر بگی نفهمم ،نمیتونم !
 •بگیر و ببند بده دست پهلوون !
 •بلبل هفت تا بچه میزاره ،شیش تاش سسكه ،یكیش بلبل !
 •به مالت نناز كه به یك ش��ب بنده ،به حسنت نناز كه بیك
تب بنده !
 •بماه میگه تو در نیا من در میام !
 •بمرغشان كیش نمیشه گفت !
 •بمرگ میگیره تا به تب راضی بشه !
 •بوجار لنجونه از هر طرف باد بیاد ،بادش میده !
 •بهر كجا كه روی آسمان همین رنگه !

 •به یكی گفتند  :بابات از گرس��نگی مرد .گفت:داشت و
نخورد ؟ !
بـدم !
 •بمیر و َ
 •بیلهدیگ ،بیله چغندر !
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پنجسالزندان،

بدون یک روز مرخصی

پنج س��ال از بازداش��ت ای��ن افراد
میگذرد .در ط��ول این مدت ،هیچ
یک از آنها ،غیر از وحید تیزفهم (که
درباره او نیز بعد گفته شد اشتباهی
صورت گرفته است) ،حتی برای یک
روز هم به مرخصی نیامدهاند.
در پنجمین سالروز بازداشت رهبران
جامعه بهایی ایران و نیز به بهانه آغاز
ب��ه کار یک کمپی��ن بینالمللی در
همین زمینه ،نخس��ت با «سیمین
فهندژ» ،س��خنگوی جامعه بهایی
ای��ران در ژن��و ،گفتوگوی��ی انجام
دادهایم و در نخس��تین پرس��ش ،از
او درباره آخری��ن وضعیت این افراد
پرسیدهایم و س��پس چند پرسش
حقوقی را با مهناز پراکند ،حقوقدان
در نروژ در میان گذاشتهایم.

س��یمین فهندژ :امس��ال پنجمین
سالگرد دستگیری هفت مدیر سابق
( پنج مرد و دو زن) از جامع ه بهاییان
ای��ران اس��ت؛ اعض��ای گروهی که
وظیفهشان تنها رس��یدگی به امور
اولیه اجتماعی و معنوی جامعه بهایی
ایران بود.
این افراد  ۲۰سال به زندان محکوم
ش��دهاند ک��ه طوالنیترین حکمی
اس��ت که برای یک زندانی عقیدتی
در ای��ران صادر ش��ده .این پنج مرد
در حال حاضر در زندان گوهردشت
کرج زندانی هس��تند که به شلوغی
بیش از حد و نبود بهداشت و محیط
خطرناک مشهور است ،و آندو خانم
نی��ز در زندان بدن��ام اوین در تهران
نگهداریمیشوند.
اتهاماتی که به این افراد زده ش��ده،
کام ً
ال بیاس��اس اس��ت .وکالی این
افراد (مهناز پراکند و شیرین عبادی)
که توانس��تند فقط در زمانی خیلی
کوت��اه ،پرونده این اف��راد را ببینند،
به این نکته اشاره کردهاند که حتی
یک برگه در این پرونده نتوانستهاند
پیدا کنند که اتهاماتی را که به این
افراد زده ش��ده است ،ثابت کند۲۰ .
سال حکمی که به اینها داده شده،
با توجه به باال بودن سنشان ،بسیار
ی اس��ت .به طور مثال
زیاد و طوالن 
آقای جمالالدین خانجانی  ۸۰سال
دارد و االن پنج س��ال اس��ت که در
زندان هس��ت و هنوز  ۱۵سال دیگر
از حکمشان باقی مانده.
این افراد حت��ی از حقوق اولیه یک
زندانی ه��م برخوردار نیس��تند .به
طوری ک��ه فقط یک نف��ر از آنها
توانس��ته است در پنج سال گذشته
سه روز به مرخصی برود .افراد دیگر
ه��م حتی ی��ک روز ه��م مرخصی
نداشتهاند .آقای خانجانی حتی وقتی
همسرشاندرگذشت ،اجازه نداشتند
به مراسم خاکسپاری ایشان بروند.

صدور و به اجرا در آمدن  ۲۰سال

زندان برای محکومان عقیدتی
در ای�ران ،ب�ه نوعی کم س�ابقه
است .ش�ما از دس�تاندرکاران
نمایندگ�ی جامع�ه بهای�ی در
س�ازمان مل�ل هس�تید .در
نشستهایبینالمللی،هنگامی
که از وضعیت بهاییان در ایران و
به طور مشخص از صدور چنین
احکام س�نگینی برای رهبران
جامعه بهایی صحبت میکنید،
معموالً چه واکنش�ی از س�وی
نمایندگان دولته�ا میبینید؟
آیا با توجه به گزارشهایی که از
ایران منتشر میشود ،برایشان
این می�زان از فش�ار امنیتی بر
رهب�ران یک گروه مذهبی قابل
تصور است؟

البته همه به این حقیقت پی بردهاند
که حقوق بشر در ایران وجود ندارد
و با این که حکومت ایران در جوامع
بینالمللی ادعا میکند که به تعهدات
بینالمللی پایبند است و بهاییان را
م��ورد آزار و اذیت قرار نمیدهد ،اما
همه میدانند که اینطور نیست .به
طور مثال در هفته جاری ،اعالمیهای
توس��ط چهار گزارش��گر وی��ژه در
س��ازمان ملل منتشر ش��ده که به
مناسبت سالگرد زندانی شدن هفت
مدیر س��ابق جامع ه بهایی است .در
ی و زندانیشدن این
این دس��تگیر 
مدیران محک��و م و از حکومت ایران
خواست ه شده است با آزاد کردن این
هفت مدیر نشان دهد که به آزادی
دین و عقیده باور دارد.

اخیراً کمپینی با نام «پنج س�ال
بیدادگری» در حمایت از مدیران
س�ابق جامع�ه بهای�ی و ب�رای
حس�اس کردن و آگاهیبخشی
به جامعه جهانی راه اندازی شده
بود .ممکن است از فعالیتهای
این کمپین بگویید و این که آیا
ق�رار اس�ت
ادام�ه پی�دا
کند یا تنها به
ط�ور مقطعی
فعالیتکرد؟

همانط��ور ک��ه
اش��اره کردی��د
جامع��ه بهایی
ب��ا راهان��دازی
این کمپین در
سراس��ر جهان
خواستار آزادی
فوریهفتمدیر
جامع��ه بهایی
ایران ش��ده .در
حقیق��ت هدف
ای��ن کمپی��ن
نش��ان دادن

سیاس��ت حکومت
ایران در س��رکوب و
از بین بردن جامعه
بهایی در ایران بود.
همچنی��ن ه��دف
دیگر ای��ن کمپین
آن ب��ود ک��ه مردم
دنیا را ب��ه حمایت
از این افراد تش��ویق
کند و از دولت ایران
بخواهد به تعهدات
بینالمللی خودش
پایبند باش��د و این
اف��راد و همینط��ور
بی��ش از صد بهایی دیگ��ر را که در
زندان بهسر میبرند و تعداد بیشمار
دیگر زندانیان عقیدتیرا آزاد کند.
ای��ن کمپین کوتاه مدت ب��ود .افراد
بسیار زیادی به حمایت از این هفت
نفر و ک ً
ال به حمایت از جامعه بهایی
برخاس��تهاند؛ ازجمل��ه وزرای امور
خارج��ه ،حقوقدانان و حتی رهبران
جوام��ع مختلف مذهب��ی خواهان
آزادی این افراد شدهاند و این نشان
میدهد که بس��یاری از مردم جهان
پی بردهان��د اتهاماتی که به بهاییان
در ایران زده میشود ،کام ً
ال نادرست
است و آنها کام ً
ال بیگناه هستند.


اصلیترین اتهام ،اصلیترین
مجازات

گفته میشود از سال ۲۰۰۵( ۱۳۸۴
میالدی) تاکنون ،بیش از  ۶۶۰بهایی
دستگیر شدهاند و تا فروردین ۱۳۹۲
(مارس  ،)۲۰۱۳حداقل  ۱۱۵بهایی،
از جمله این هفت نفر ،در زندانهای
ایران به سر میبرند.
مهن�از پراکن�د ،حقوقدان اس��ت و
در ای��ران ،همراه با برخ��ی دیگر از
همکاران��ش وکال��ت پرونده «هفت
رهبر جامعه بهایی ایران» در دادگاه
انق�لاب ته��ران را برعهده داش��ته
است .او در گفتوگویی کوتاه درباره
جزئیات حقوقی این پرونده توضیح
داده است.

در س�ال  ،۱۳۸۷اصلیتری�ن
اتهام�ی که ب�ه مدیران س�ابق
جامعه بهایی زده شد چه بود؟

مهن��از پراکن��د :اگ��ر م��ا بخواهیم
اصلیتری��ن را مهمترین بگیریم و یا
براساس مجازات بگیریم ،اصلیترین
اتهام آنها محاربه و افساد فیاالرض
بود که براس��اس یک فت��وا به آنها
زده شد .این اتهام ،زمانی مطرح شد

که قرار مجرمیت براس��اس اتهامات
دیگری صادر شده بود و پرونده برای
صدور کیفرخواست نزد دادیار اظهار
نظر رفته ب��ود .دادیار اظهار نظر نیز
سرخود و بدون رعایت موازین قانونی
اق��دام به اس��تفتاء از آیتالله مکارم
شیرازی کرده بود.
آیتالله مکارم شیرازی نیز در پاسخ
به استفتاء ایشان جواب داده بود که
چنانچه تبلیغ بهاییت به طور مستمر
صورت گرفته باشد و اینها بدانند که
تبلیغ بهاییت ضد اس�لام است و از
آنجایی که ضد اسالم است ،پس ضد
نظام هم هست ،اقدام اینها در حکم
محاربه و افساد فیاالرض است.
دادی��ار اظهار نظر که آن موقع آقای
حیدریف��ر ب��ود (و االن خ��ودش
در دادگاه کهری��زک متهم اس��ت)،
براس��اس همین فتوا متهمان را به
دادس��را آورده و ای��ن اته��ام را هم
ب��ه آنها تفهیم کرده ب��ود .بعد هم
کیفرخواس��ت داده و براس��اس این
اتهام تقاضای صدور اشد مجازات ،که
همان اعدام باشد ،از دادگاه کرده بود.
اولین اتهامی که به آنها تفهیم کرده
بودن��د اما تبلیغ علیه نظام از طریق
تبلیغ بهاییت بود که بعد به ترتیب
و به مرور زم��ان اتهامات دیگری به
اتهامات آنها اضافه شد.

مقاماتقضائیجمهوریاسالمی،
رهبران س�ابق جامع�ه بهائی را
به اتهام جاسوسی و همکاری با
دولت اسرائیل محاکمه و محکوم
کرده اس�ت .این اتهام در سایر
پروندههای مش�ابه هم به نوعی
تکرار شده است .سئوال من این
است که آیا مستند خاصی هم در
پرونده وجود داشته در خصوص
این نوع اتهام است؟

نه ،هیچ مس��تندی در پرونده وجود
نداش��ت .تنها استداللش��ان برای
مطرح کردن ای��ن اتهام این بود که
در ازای این که ش��ما برای اسراییل
جاسوسی میکنید ،دولت اسراییل
از عبادت��گاه بهاییها که در کش��ور
اسراییل قرار دارد ،مالیات نمیگیرد و
بر همین اساس اتهام جاسوسی را به
موکالن ما نسبتداده بودند.در حالی
ک��ه این عبادتگاه یک مکان مقدس
محسوب میش��ود و به هیچ یک از
مکانهای مقدس و عبادیدیگر نیز،
همچنین در کشور خودمان ،مالیات
تعلقنمیگیرد.
بهنامداراییزاده (زمانه)
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انتخابات...

ف .م .سخن

>> علیه یک فریب بزرگ!

یادداشت محمد نوری زاد
درباره ی هاشمی رفسنجانی
درتنها دیدار "رخ به رخ"ی که
همین چند ماه پیش با آقای
هاش��می داش��تم ،به ایشان
گفتم :اگر امروز دو نفرباشند
که دستش��ان به خون مردم
آلوده است ،دو نفری که اموال
مردم را مصادره کرده اند ،دو
نف��ری که م��ردم را زده اند و
مردم را بی دلیل و بدون محاکمه
ی منصفانه به زندان انداخته اند،
دو نفری که مردم را از س��رزمین
پدری و مادری ش��ان رانده اند ،دو
نفری که در بسیاری از مناسبات
س��رزمین گرفتار
خیر و ش��ر این
ِ
نقش محوریداشته اند ،یکی شما
ِ
هستید و یکی آقای خامنه ای.
به ایش��ان گفتم :آقای هاش��می،
ما مردم را زده ایم وکش��ته ایم و
اموالشان را برداشته ایم و خودشان
را آواره و زندان��ی ک��رده ایم ،و در
نقط��ه ی مقابل جماعتی را به نوا
رسانده ایم .این خون ها و حقوق
تباه ش��ده مطلقاً بجوری نیس��ت
که ش��امل م��رور زمان ش��وند ،و
صاحبان حق – چه مرده چه زنده
– فرام��وش کنند که چه ظلمی
به آنان و به خانواده هایشان رفته
است.
به ایشان گفتم :شما و آقای خامنه
ای یا عامل مستقیم این خونها و
حقوق تباه شده بوده اید ،یا شاهد
بوده اید ،یا خبردار ش��ده اید ،یا از
کنار آن بی س��ر و صدا عبور کرده
اید .بهمین خاطر امضای شما دو
تن پای اینهمه آسیب و نادرستی
حقوق
هس��ت تا مگر به اعاده ی
ِ
معوقه ی مردم اقدام کنید.
به ایش��ان گفتم :من راه چاره ای
برای دنیا و آخرت ش��ما دارم که
بعنوان "هدیه" ای تقدیمتان می
کن��م .در یک هدیه ،حتم��اً باید
شأنی از"هدایت" متجلی باشد .و
آن هدیه را برای ایش��ان واگشودم
شخصی
و گفتم :بیایید ودر سایت
ِ
خود به تک تک این موارد اش��اره

کنی��د و از صاحب��ان حق حلّیت
بطلبید .که اگر به این اقدا ِم انسانی
و اس�لامی قیام کنید ،هم دنیا و
آخرت خود را پاکسازی کرده اید،
و هم اخالق پوزش خواهی و اعاده
ی حق را در این دیرهنگا ِم کشور
بجریان انداخته اید.
س��خن من به آقای هاشمی،
این
ِ
سخن
با اطمینان می گویم تنها
ِ
صریح و بی اعوجاج و خیرخواهانه
ای بوده است که تاکنون کسی آن
را با جناب ایشان در میان گذارده
است.
عم��ده ی افرادی ک��ه به محضر
بزرگانی چون ایشان راه می یابند،
س��خن به مدیحه و چاپلوسی می
رانن��د و اج��ازه نم��ی دهند یک ایشان ،تنها وتنها همین است .که
مسئول با خو ِد خودش مواجه شود .بهدستهای خود بنگرند .وبه ترمیم
ک��ه اگر من روزی با جناب خامنه ضایعاتی قیام کنند که خوددر آنها
ای نیز مواجه شوم ،همین سخنان دخیل و شاهد و مقصر بوده اند .به
ایشان در آن روز گفتم:
را با وی درمیان خواهم گذارد.
که :دس��ت شما ای عزیز ،به خون ورود ب��ه عرصه ی پوزش��خواهی،
و م��ال و آبرو و حقوق مردم آلوده گرچه در قدمهای نخست ،دشوار و
است .بیایید ودرهمین چند صباح آشوبنده است اما حتماًدر قدمهای
باقیمانده کاری بکنید و پای خود بعدی ب��رکات خ��دا را نصیبتان
را از غرقاب حق الناس بدر ببرید .خواهد کرد و همان خدا عزتی صد
که امروز اگر دست بر پشت دست برابر به سمت شما سرازیر می کند.
می زنید و مأیوسانه "واویال" سرمی و گفت��م :این اقدام ش��ماِ ،
کف آن
الناس به چیزی است که فع ً
ال می شود بدان
دهید ،همه ازهمین حق ِ
هیچ گرفته ش��ده است .حاال حق دست برد .و گرنهدر پیشگاه خدای
خدا و آس��یبی که ما و شمایان به متعال ،حسابرسی ها و واگشایی ها
اعتقاد مردم وارده آورده ایم بماند .بسیار مویین است و بنا بفرمایش
شیوخ قرآن به ذره ی خردل می انجامد.
اکنون نیزدراین ورطه ای که ِ
محمد نوری زاد
شوخ ش��ورای نگهبان به اشاره ی
ِ
سوم خرداد – 92
جناب خامنه ای به "له" ش��دگی
تهران
آقای هاش��می فرمان فرموده اند،
می گویم :تنها راه باقی مانده برای

آمریکا در سال  ۲۰۱۲به یک میلیون نفر اقامت دایم داد

طبق اطالعاتی که وزارت امنیت
کش��ور آمریکا به تازگی منتشر
کرده ،ای��االت متحده در س��ال
 ۲۰۱۲برای بیش از یک میلیون
نفر کارت س��بز اقامت دائم صادر
کرده است .بیش از هفتصد هزار
نفر نیز در این س��ال ب��ه عنوان
شهروند آمریکا سوگند یاد کردند.
این آمار نش��ان می دهد که روند
صدور کارت سبز جدید برای افراد
و به تبع آن صدور حق شهروندی،
در چند س��ال اخیر رشدی ثابت
داشته اس��ت اما در سال ۲۰۱۲
این نمودار رشد ناگهانی نشان می
دهد.
کلیر برگتون ،از محققان موسسه
سیاست مهاجرت افزایش شمار
شهروند شدن در آمریکا در سال
 ۲۰۱۲را ب��ه انتخابات ریاس��ت
جمهوری مرتبط می داند« :قبل
از انتخابات تالش زیادی ش��د تا
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افراد بیش��تری حق ش��هروندی
بگیرند .بخش عمده این تالشها
را س��ازمانهای رسیدگی به امور
مهاج��ران التی��ن تب��اران انجام
دادند».
در س��ال  ۲۰۱۲در مجم��وع
 ۷۵۷,۴۳۴نفر ش��هروند آمریکا
ش��دند .این رقم در سال ۲۰۱۱
حدود  ۶۹۵هزار نفر بود .اکثریت
ش��هروندان جدید آمریکا متولد
مکزیک ،فیلیپین ،هند ،جمهوری
دومنیکن ،و چین هستند.
متولدین عراق ،برمه ،بنگالدش،
و اتیوپ��ی در می��ان  ۲۰کش��ور
عمدهای هس��تند که بیشترین
مهاجر در آمریکا را داشتند.
بسیاری از قانونگزاران مهاجرتدر
آمریکا خواس��تار هموار شدن راه
شهروندی برای حدود  ۱۱و نیم
میلیون مهاجری شده اند که در
آمریکا به سر می برند.

سال گذشته آمریکا به بیش از یک
میلیون خارجی کارت سبز اقامت
داد .کارت س��بز ب��ه معنای حق
اقامت دائ��م و کار در همه جای
آمریکا اس��ت و دارندگان آن می
توانند بعد از پنج س��ال اقامت در
این کشور شهروند ایاالت متحده
شوند .حدود  ۶۶درصد این افراد
از طری��ق روابط خانوادگی با یک
شهروند آمریکا یا مقیم ،موفق به
دریافت کارت سبز شدند.
نظام اعطای اقامت دائم یا کارت
س��بز به افراد ،رون��دی پیچیده
دارد و اولویت با اعضای خانواده و
افرادی است که مهارتشان مورد
نیاز آمریکا است .اهالی کشورهایی
ک��ه جمعیت مهاج��ر بزرگی در
آمری��کا ندارن��د نی��ز در اولویت
هستند.

•

هاش��می رفس��نجانی در
آخری��ن بیانی��ه ی خود از
مردمی که هدفشان اعتالی
کشوردر سایۀ نظام اسالمی
ست خواسته است بخاطر
مشکالت و تلخی ها از این
راه مقدس باز نمانند.
راه مقدس رفس��نجانی که
به سایۀ نظام اسالمی ختم
می شود با راه مقدس مردم
دقیقا در دو جهت مخالف
است.
ابتدا باید ببینیم در سایه ی
نظام اسالمی چه چیزهایی
به دس��ت آمده اس��ت که
مردم دعوت ب��ه ماندن در
زی��ر آن می ش��وند .به آن
چه خودمان م��ی دانیم و
می گویی��م کاری ندارم ،و
فقط آن چه را که ش��خص
رفس��نجانی گفته است در
این جا فهرست می کنم:
 در سایه ی نظام اسالمی
دولت اسالمی فقط یک قلم
 ۵۰۰هزار میلیارد تومان به
بانک ها و پیمانکاران بدهکار
است.
 در سایه ی نظام اسالمی
پولی نمانده و اگر هم مانده
قابل انتقال به داخل نیست.
 در سایه ی نظام اسالمی
چین و هند هم روی کلّه ی
ما سوارند و حتی در مقابل
نفت ما کاالیی را که خودشان
می خواهند به ما می دهند (توجه
کنید چین و هند و نه مثال امریکا
و اروپا).
 در سایه ی نظام اسالمی کشور
با کوه مشکالت روبه روست.
 در س��ایه ی نظام اس�لامی به
خاطر سم چینی که معلوم نیست
کدام ی��ک از صاحب��ان مافیایی
درخت اسالمی ،وارد کننده ی آن
است محصول دو سال کشاورزی
ایران از دست رفته است.
 در سایه ی نظام اسالمی مردم
داروی چینی می خورند و معلوم
نیست وضع شان به خاطر مصرف
این داروها چه خواهد شد.
 در س��ایه ی نظام اسالمی هیچ
کس نمی داند فردا چه می شود.
 در س��ایه ی نظ��ام اس�لامی
افتخارات��ی که ایران چ��ه قبل و
چه بعد از انقالب داشته (لطفا به
کلمات "چه قبل از انقالب "...توجه
کنی��د) جملگی از دس��ت رفته و
مردم حتی می ترسند زن شان را
با خودشان به سفر خارج ببرند که
به آن ها توهین نشود.
 در سایه ی نظام اسالمی وضعی
ب��ه وجود آمده که س��نای امریکا
دو خ��واب خطرناک ب��رای ایران
دیده است :می خواهند سیستان
و بلوچستان و آذربایجان را تجزیه
کنند و می خواهند اگر اسرائیل به
ایران حمله کرد به او کمک نظامی
کنند.
 در سایه ی نظام اسالمی وضع
آن ق��در خراب اس��ت ک��ه برای
پذیرش مسئولیت باید ایثار کرد.
 در سایه ی نظام اسالمی سایه
افکنان ،نادان اند و نمی دانند چه
می کنند و عقل ندارند و خصومت
و افتراق جامعه را پر کرده است.
 در سایه ی نظام اسالمی نگرانی
از طرف دش��منان خارجی جدی
ست.
 در س��ایه ی نظام اس�لامی به
دشمن خارجی نیازی نیست چرا
که مشکالت از درون در حال وقوع
است.

 و از هم��ه مهم تر و گویاتر این
که در سایه ی نظام اسالمی جایی
برای خو ِد رفسنجانی نیست که از
مردم دعوت م��ی کند در زیر این
سایه بمانند! به قول معروف ٬طرف
را به خان��ه راه نمی دادند مهمان
دعوت می کرد!
به راس��تی آقای رفسنجانی با این
همه محاس��ن و زیبایی که از زیر
س��ایه ی نظام اسالمی بیان کرده
چگونه توقع دارد که مردم زیر این
سایهبمانند؟
اما راه مقدس مردم که درست در
جهت مخالف راه رفسنجانی قرار
دارد این اس��ت که ه��ر چه زودتر
و با خس��ارت کمتر سایه ی نظام
اسالمی را از س��ر خود کم کنند!
حال که خو ِد رفسنجانی همدر زیر
سایه ی نظام اسالمی جایی ندارد
ما از ایش��ان دعوت می کنیم که
در راه م��ا قدم بگذارد .البته عالقه
ی ایشان به این سایه آن قدر زیاد
است که اگر فرزندان اش را هم از
او بگیرند باز از مزایای این سایه ی
شوم سخن خواهد گفت!
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نجاتدهد.
بعد از شرفیابی سعید جلیلی به نزد
مصباح ،خبرنگاران از آنان عکس
گرفتند .نحوه ی نشستن جلیلی
که مثال نهایت خضوع و خشوع و
ادب و احترام را با دس��ت بر روی
دست گذاشتن و سر به زیر افکندن
نشان می دهد ،نمایانگر رابطه ی
نوکر و اربابی ایندو نفر است و تنها
خدا می داند که این دو نفر دست
در دس��ت هم چه به روز کش��ور
خواهند آورد.
 ٧خرداد

خامنه ای قاطی
کرده است!

شاید این اولین انتخاباتی ست که
رهب��ر فرزانه در ب��اره ی آن دچار
آشفتگی و تشتت فکر شده است.
هیچ یک از نامزدها به مقداری که
خامنه ای انتظ��ار دارد صالحیت
ندارند و همه ی آن ها می توانند به
نوعی بر خالف نظر او عمل کنند.
خامنه ای اگر فردی قوی را بر سر
کار بی��اورد می تواند خطری برای
خودش محسوب شود و اگر فردی
ضعیف را ب��ر راس قوه ی مجریه
بنش��اند باید فاتح��ه ی حکومت
جغد شوم مصباح
اسالمی را به خاطر وضع فاجعه بار
کشور بخواند.
یزدی بر شانه سعید
پارانویا دقیقا چنین عوارضی دارد.
جلیلی
انس��ان به هی��چ ک��س اعتماد و
جغد شوم مصباح پیشتر بر شانه اطمینان ن��دارد .از قوی تر از خود
ی احمدی نژاد نشسته بود و او را می ترس��د .به همه بدبین است.
برای تخریب کامل کشور و زمینه خودش را دائم می خورد و آزار می
سازی برای ظهور امام زمان اصلح دهد .دست آخر دچار تشتت ذهن
تشخیص داده بود .خرابکاری های می شود و رشته ی امور را از دست
بیش از حد احمدی ن��ژاد و عدم می دهد و کار را به خدا می سپارد.
ظهور حضرت امام غائب باعث شد خامنه ای از رفسنجانی ترسید و او
تا جغد شوم به فغان در آید و زبان را به بازی راه نداد .چون از احمدی
نژاد که به او اطمینان صد در صد
به شکایت گشاید.
مصباح کسی است که اگر خمینی کرده بود ضربه ی شدیدی خورد،
زن��ده بود جرئت نم��ی کرد نفس از وحش��ت روی کار آمدن کسی
بکشد چه برس��د به این که برای ش��بیه به او یا بدتر از او مشایی را
به بیرون ران��د .روحانی
ای��ران رئی��س
جمه��ور تعیی��ن سعیدجلیلی
و ع��ارف که اص�لا برای
کن��د .او کس��ی موجودی ست هیچکس وجود خارجی
ست که به معنای بسیارخطرناک؛ ندارند و اگر هم داش��ته
باش��ند به خاط��ر نگاه
اصی��ل کلمه ض ِّد
انق�لاب ب��ود و خطرناک تر از دوستانه ای که به اصالح
خمین��ی پی��ش احمدی نژاد؛ طلبان و کارگزاران دارند
ِ
از انق�لاب و خطرناک تر از خطرن��اک ان��د .جلیلی
موجودی س��ت که اگر
عملک��ردش
نداشت ولیرا آن که بتوان
ق�لاده اش را ب��از کنند
قبول
بعده��ا با ذکر این تصورش را کرد .ممک��ن اس��ت پاچه ی
صاحب اش را هم بگیرد
که فعالیت مخفی
لذا از او هم می ترس��د.
می ک��رده و باید
ناش��ناس می مان��ده آب تطهیر همین ط��ور از قالیباف که معلوم
انقالبی بودن را بر سر خود ریخت نیست چه چیز در پس ذهن اش
و با ضعف ذاتی و شخصیتی خامنه دارد .پس یک باره اظهار می دارد
ای زمینه برای رشد او فراهم آمد .که "ما نمی دانیم که چه کس��ی
تیپ مصباح تیپ مخالف خمینی و رئیس جمهور خواهد ش��د و نمی
مطهری ست و این به نگاه متفاوت دانی��م که خداوند متعال دل های
آن ها از اسالم مربوط می شود .دار مردم را به سوی چه کسی هدایت
ودسته ی مصباح همان ها هستند خواهد کرد" .او حتی جرئت نمی
که وقتی مصطفی خمینیدر زمان کند از رد صالحیت رفسنجانی و
طفولیت از کاسه ای آب می خورد مشایی چیزی بگوید چرا که وسط
کاسه ی او را برای رفع نجاست آب این همه گرگی ک��ه از آن ها می
می کشیدند؛ چراکه پسر خمینی ترس��د باز تنها کسی که می تواند
به خاطر تعل��ق خاطر خمینی به او را از چن��گال آن ها نجات دهد
رفیق قدیمی اش است و چه بسا
عرفان نجس به شمار می آمد.
این تیپ نه تنها به دنبال آزادی و روزگاری به او نیاز پیدا کند.
آبادانی کشور نیست بلکه خرابی و بدین ترتیب خامنه ای که رش��ته
دشمنی جهان با حکومت اسالمی ی انتخاب تدارکاتچی اش از دست
و کدورت روابط با کشورهای دیگر اشدر رفته کار را به خدا می سپارد
هر چه بیشتر شود آن ها خوشحال غافل از این که این نه خداوند است
تر می ش��وند چون ای��ن وضع را که دل های مردم را به سوی یکی
زمینه ساز ظهور مهدی موعود می از نامزدها هدایت می کند بل که
سپاه و بس��یج و دار و دسته های
دانند.
بنابراین مانند حیوانی وحش��ی به مافیایی و اطالعاتی هستند که در
پی��ش می تازند و هر چه بر س��ر صدد بر صدر کشیدن یکی از این
راهشان باشد تخریب می کنند با نامزدهاهستند.
این امید که مهدی بیاید و جهانی

را که خ��ود آن ها خراب کرده اند
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آنجلیناجولیآموخت
حامالن ژن  BRCAکه آنها
نیز با اتخاذ چنین تصمیمی
روبرو هستند ،کمتر از سوی
دیگ��ران ب��ه عن��وان عملی
افراطی قضاوت ش��ود .وقتی
دیگ��ران میش��نوند که من
چنین کاری را انجام میدهم،
بیشتر امکاندارد که بگویند،
بله من کس��ان دیگ��ری را
میشناسم که آنها هم همین
کار را کردهان��د ،ت��ا اینکه به
من بگویند ،حرف احمقانهای
میزنم».
کریستی فانک ،جراح آنجلینا
جول��ی نیز ب��ا س��تایش از
شجاعت وی گفت « :سرطان
سینه و تخمدان هر روز جان
شمار زیادی را میستاند .ما
امیدواریم که توجه عمومی
ک��ه او با این اق��دام خود در
سراسر جهان به وجود آورده،
جان انسانهای بیشماری را
نجاتدهد».
کاترین مکلین از مؤسس��ه
خیری��ه مب��ارزه با س��رطان
" "Livestrongمستقر در ایالت تگزاس آمریکا نیز با
ستودن اقدام آنجلینا جولیدر نوشتن چنین یادداشتی
اظهار امیدواری کرد که این تجربه "توجه بیشتری" را
نسبت به "مراقبتهای بهداشتی مقرون به صرفه برای
همه زنان" به وجود آورد.


ابتال به این نوع س��رطان را بیشتر
از دیگران دارند .ماموگرافی در این
گروه از زنان بایستی از  ۳۵سالگی
صورت بگیرد.


در برابر ژنهای موروثی چه
میتوان کرد؟

زنانی ک��ه ژنه��ای  BRCA1یا
 BRCA2را ب��ه ارث بردهاند بیش
از زن��ان دیگ��ر در خط��ر ابتال به
سرطانهای سینه و تخمدان قرار
دارند .تخمین زده میش��ود که از
هر ده زن ،یک نفر در طول عمرش
به سرطان س��ینه مبتال شود .در
میان زنان که این مشکل ژنتیکی
را به ارث بردهاند ،این آمار به هشت
تن از میان ده تن افزایش مییابد.
میزان ابتال به سرطان تخمدان در
ای��ن گروه از زنان متفاوت اس��ت.
انجام آزمایشژنتیکی بر روی این
زنان میتواند میزان خطر ابتال به
سرطانهای ذکر شده را مشخص
کند .چنانچه ش��ماری از اعضای
خانواده یک زن مبتال به س��رطان
تخمدان یا سرطان سینه بودهاند،
توصیه میش��ود که این آزمایش
ژنتیکی بر روی وی انجام شود.
البته بایس��تی در نظر داشت که
ابتال یکی از اعضای خانواده به این
سرطانها به هیچوجه به معنای به
ارث بردن این ژنها نیستند.
بر اساسدستورالعملهای پزشکی

تصمیم آنجلینا جولی ،هنرپیشه و کارگردان  ۳۷ساله
و سفیر سازمان مللدر امور پناهندگان ،برای برداشتن
دو س��ینه خود برای کاهش خطر ابتال به س��رطان
واکنشهای متعددی را از س��وی نزدیکان و هواداران
وی به همراه داشت.
همانطور که در پیوند ش��ماره پی��ش خواندید ،خانم
جولی روز  ۱۴مه در یادداش��تی مهمان تحت عنوان
«انتخاب پزشکی من» کهدر روزنامه نیویورک تایمز به سرطان سینه ،شایعترین سرطان در میان زنان
چاپ رسید ،فاش ساخت حامل ژن معیوب  BRCA1سرطان سینه یکی از شایعترین
بوده و به دلیل احتمال باالی ابتال به س��رطان سینه س�رطانها در میان زنان به شمار
مجبور به اتخاذ چنین تصمیم دشواری شده است.
میرود.
در این نوش��ته که با قلمی تأثیربرانگیز نگاشته شده ،به گفته رئیس اداره س��رطان وزارت
آنجلینا جولی به س��ابقه ابتال به سرطان تخمدان در بهداشت ایران در سال گذشته ،میزان
مادرش که در نهایت به درگذشت وی در سال  ۲۰۰۷ابتال به این سرطان در کشور  ۳۳نفر از ارتباط نمك وافزایش مصرف آن در بروز
منجر شد ،اشاره کرده و نوشته:
هر  ۱۰۰هزار نفر است .رشید رمضانی افزایش فشار خون سالهاست ثابت شده
«مادرم یک دهه با س��رطان مبارزه کرد و در سن  ۵۶این سرطان را در اکثر استانها دارای است .حتی سازمان جهانی بهداشت در
سالگی درگذشت .او آنقدر زنده ماند تا بتواند نوههای رتب��ه اول خوان��د و میانگین ابتال به س��ال  2005به صنایع غذایی درمورد
اولش را ببیند و در آغوش بکش��د .اما فرزندان دیگرم آن در ایران را  ۴۵س��الگی اعالم کرد .كاهش مصرف نمك وروغن های اشباع
هیچگاه ش��انس شناختن او و چشیدن طعم عشق و احتمال ابتال به این نوع س��رطان در در فراوردهها هش��دار داد ،ولی علیرغم
مهربانیاش را نیافتند».
ده��ه  ۴۰تا  ۵۰س��الگی بیش از هر هش��دارهای مكرر هن��وز مصرف نمك
خانم جولی در یادداش��ت خود فاش س��اخت که بر زمان دیگری در زنان وجود دارد.
دربعضی از كشورها باال است.
اس��اس تشخیص پزش��کان احتمال ابتال به سرطان تشخیص زودهنگام سرطان سینه تا تحقیقات میدانی در ایران نش��ان داده
س��ینه در وی  ۸۷درصد و احتمال ابتال به س��رطان حد قابلتوجهی میتواند در آسانتر و كه مص��رف روزانه هر نفر  10-15گرم
تخمدان  ۵۰درصد بوده است.
موفقیتآمیز کردن درمان آن کمک است و این مقدار دو تا سه برابر میزان
وی ادامه داده اس��ت که پس از اطالع از این امر برای کند.
مورد نیاز است.
هرچه کمتر کردن ریس��ک ابتال به سرطان دست به خودآزمایی پستان ها از سوی زنان به
به طور خالصه افزایش مصرف منك :
عمل جراحی ماستکتومی (برداشتن پستان) زده است .طور مرتب در روزه��ای اولیه پس از
به نوشته وی نخس��تین مرحله از این عمل جراحی قطع خونریزی ماهیانه بسیار توصیه  -1ابتال به افزایش فشار خون را باال می
پیچیده در ماه فوریه انجام ش��د و پای��ان ماه آوریل میشود.
برد.
آخرین مرحله از عمل روی وی صورت گرفت.
در صورت لمس توده یا سفت شدن  -2در ایجاد سرطان معده نقش دارد.
آنجلین��ا جولی دلی��ل خود را از علنی س��اختن این بافت قس��متی از س��ینه بایستی به  -3ام��كان ابتال ب��ه بیماریهای قلبی،
تصمیم و نوش��تن چنین یادداشتی بهرهگیری دیگر پزشک مراجعه شود .هر چند باید این سكته قلبی و مغزی را باالمی برد .
زنان از تجربه خود و ت�لاش برای باالبردن آگاهی از نکته را در نظر گرفت که لمس توده  -4در جذب كلسیم اخالل ایجاد می
روشهای پزشکی موجود برای پیشگیری از سرطان در پستان یا مشاهده آندر ماموگرافی كند و دفع ادراری كلس��یم را باال می
سینه خوانده است.
لزوم��ا به معنای بدخیم ب��ودن توده برد.
او می نویسد« :میتوانم به فرزندانم بگویم که نیازی نیس��ت و با انجام آزمایشمیتوان از  -5دراف��راد مبتال به آس��م عوارض را
نیست نگران از دست دادن من به دلیل سرطان سینه بدخیم نبودن توده اطمینان حاصل شدیدتر می كند.
باشند».
کرد.
 -6اگر قوزك پای ش��ما ورم می كند یا

در میان راههای مختلف تصویربرداری انگشتر دستتان برایتان تنگ می شود
از پس��تانها ماموگراف��ی بهتری��ن با كاه��ش مصرف نمك م��ی توانید از
تقدیر از «جسارت ستودنی» آجنلینا جولی
یادداش��ت آنجلین��ا س��یل فراوان��ی از کامنتهای روشبرای تش��خیص زودهنگام این احتباس آب اضافی در بدن جلوگیری
خوانن��دگان را به همراه داش��ته ک��ه از وی به دلیل سرطان در زنان شناخته میشود.
كنید.
"جس��ارت فوقالع��اده" و در میان گذاش��تن چنین به توصیه پزش��کان زنان بایس��تی از متاسفانه میزان مصرف نمك برای خیلی
س��ن  ۴۰س��الگی به صورت سالیانه از خانواده ها به میزانی كه خودش��ان
تجربهای تقدیر کردهاند.
یکی از خوانندگان که خود را زنیدر آستانه  ۴۰سالگی ماموگرافی کنند .ماموگرافی میتواند به غذا اضافه می كند معنی می شود،
ودارای ژن معیوب  BRCAمعرفی کرده ،نوشته است :سرطان سینه را ده سال قبل از آنکه در حالی كه بسیاری از مواد غذایی كه
«آنجلین��ا جولی نمادی از ی��ک زن زیبا در جهان به قابل لمس شود ،شناسایی کند.
در ط��ی روز از آن اس��تفاده می كنیم
ش��مار میرود .پس اگر او چنین جس��ارتی را داشته زنانی که یک��ی از اعضای درجه یک مانند :خیار شور ،زیتون شور ،آجیل ها،
که دس��ت به چنین کاری بزند و این تجربه را با دنیا خانوادهش��ان نظیر مادر یا خواهر به كنسروها ،تنقالتی نظیر چیپس و چوب
سهیم شود ،این حرکت کمکمیکند تا اقدام دیگر سرطان سینه مبتال شدهاند ،احتمال

تنها در "حدود ده درصد" موارد به
انجام این تست توصیه میشود.
این تستالبته هزینهباالیی دارد
و برای مثال در کشور آلمان زمان
انتظار برایدریافت نتیجه تست به
دلیل تقاضای زیاد ،بسیار طوالنی
اس��ت .این پروس��ه از زمان اتخاذ
تصمیم برای انجام این تس��ت تا
دریافت جواب نهایی ممکن است
چندی��ن م��اه یا حت��ی در برخی
موارد تا یکسال به طول بیانجامد.
از همین رو مراکز درمانی که این
تس��ت را انجام میدهند ،به دلیل
فشار روانی باالیی که متقاضیان در
این مدت زمانی متحمل میشوند،
خدمات مش��اورهای به آن��ان ارائه
میکنند.

برداشنت سینهها ،راهی برای
کاهش خطر

برداش��تن س��ینهها نظیر اقدامی
که آنجلینا جولی انجام داد ،یکی
از راهه��ای کاه��ش خط��ر ابتال
به س��رطان س��ینه در این گروه
از زن��ان اس��ت .ب��ا این ح��ال در
دستورالعملهای پزشکی توصیه
اکی��د به انجام آن نش��ده اس��ت.
برداشتن سینهها نمیتوانند عدم
ابتال به سرطان سینه را به صورت
صددر صد تضمین کنند.
چنانچ��ه زن دیگر قص��د بچهدار
ش��دن نداش��ته باش��د ،در مقابل

توصیه ب��ه برداش��تن تخمدانها
میشود .برداشتن تخمدانها عالوه
بر کاهش خطر ابتال به س��رطان
تخمدان میتواند تا ۵۰درصد خطر
ابتال به سرطان سینه را نیز کاهش
ده��د .انجام چنین عمل��ی البته
یائس��گی زودرس را به همراه دارد
و همچنین در دراز مدت میتواند
موجب ایجاد پوکی استخوان شود.
اگ��ر زنی با افزای��ش خطر ابتال به
سرطان س��ینه تصمیم به حفظ
سینهها و برنداش��تن آنها بگیرد،
توصیه اکید میش��ود ک��ه از ۲۵
سالگی هر ش��ش ماه یکبار روی
وی هم سونوگرافی و هم آزمایش
لمس پس��تانها از سوی پزشک
انجام بگیرد و سالی یکبار نیز MRI
کند.
ب��ه توصیه پزش��کان بای��د از ۳۰
سالگی انجام ماموگرافی سالیانه به
اقدامات فوق اضافه ش��ود .تمامی
این آزمایشها باید در مراکز مجهز
که در درمان س��رطانهای سینه
خانوادگی تخص��ص دارند ،انجام
شود.
درم��ان هورمون��ی راه دیگر برای
این گروه از زنان به شمار میرود،
هر چند بایس��تی عوارض جانبی
متعددی را که احتمال بروز آنها
باالس��ت ،در نظر گرفت( .دویچه
وله)


چرا وچگونه مصرف منك راكاهش دهیم؟

•

شور،اغلب نان های سنتی،
پنیر ،كش��ك ،سوسیس،
كالباس ،ذرت ب��و داده،
كراكرها ،انواع ترش��ی و
آب گوجه فرنگ��ی دارای
نمك زیاد می باشد و عالوه
بر آن در فست فودها كه
معموال جوانان بیش��تر
مشتری آن هستند ،برای
طع��م دادن از نمك زیاد
استفاده می شود.
علت مصرف باالی نمك
در صنایع غذایی عالوه
بر طعم دهی خاصیت
نگهدارنده نمك است.
نم��ك عالوه بر اینكه ب��ه غذا طعم می
دهد ،باعث می ش��ود غذا دیرتر فاسد
شود و متاسفانه هنوز جانشین مناسبی
برای آن پیدا نشده است .

•

چگونه مصرف منك را كاهش دهیم؟

بای��د بدانیم كه ذائقه س��ازی از دوران
كودكی ش��كل می گیردواگر كودكی
 5-6س��الگی غذاهای كم نمك بخورد
ذائقه او به غذای كم نمك خو می گیرد.
بنابرایندردوران بزرگسالی غذاهای كم
نمك را دوست خواهد داشت  .بنابراین
اگر سر سفره شما كودكان نیز هستند
توجه داشته باشید كه كاهش مصرف
نمك و به حداقل رساندن غذاهایی شور
كه نام برده شدند ،می تواند طول عمر
همراه با سالمت به كودكان شما هدیه
كند.
اگر كودك شما به تنقالت عالقه دارد،
سعی كنید نوع ش��ور را به او ندهید .
سعی كنید همیش��ه یك بشقاب سبز

سالمت حاوی خیار ،كاهو ،هویج ،
لبو ،ذرت پخته شده  ،سیب زمینی
كباب��ی  ،كاهو ویا انواع میوه های
پوست گرفته وخرد شده برایشان
آماده كنید ،خصوصا هنگام دیدن
تلویزیون كودكان را به مصرف غذا
های سالم تشویق كنید.
ف��رض كنی��م خودت��ان عادت
كردهاید غذای شور بخورید ،یعنی
از دوران كودكی در خانه غذا یا به
قول مادرها خوش نمك بودند ،حال
باید با توجه به خطرات ذكر شده
سعی كنید با كاهش مصرف نمك
در زمان آشپزی افراد خانواده را به
نمك كم عادت دهیم .
شاید بهتر باشد نمكدان را از سفره
بردارید.
خرید مواد شور را به حداقل برسانید.
وقت��ی به س��فره نگاه م��ی كنید
مطمئن ش��وید كه افراد سر سفره ای
بنام سالمت نشسته اند و مخلفات شور
در سفره وجود ندارد.
سس های ساالد را خودتان با سركه
یا آب لیمو وروغن زیتون وسبزی های
معطردرست كنید.
مخلف��ات دور غ��ذا را ب��دون نمك
باكمی روغن وادویه های مناسب طعم
دار كنید.
نمك��ی را كه برای منزل می خرید
حتما نمك ید دار تصفیه ش��ده بخرید
چون این نمك ام�لاح مضر ندارد و به
دلیل كمبود شدید ید در كشور به آن
به مفدار الزم ید اضافه شده است.
دکترربابه شیخ االسالم
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وس��ايل مورد نياز روزمره
وس��ايل مورد نياز روزمره
دستفروشان 17خرداد ماه  15 1391رجب  6 1433ژوئن 2012
بساط چهارشنبه
شمارهاز5095
خود از بساط دستفروشان
م شماره  5095چهارشنبه  17خرداد ماه  15 1391رجب  6 1433ژوئن  2012سال هجدهم خود
ع��ادت كردهان��د .غاف��ل
ع��ادت كردهان��د .غاف��ل
از اي��ن ك��ه ه��ر چند در
از اي��ن ك��ه ه��ر چند در
م��واردي از اين بس��اطها
م��واردي از اين بس��اطها
جن��س مرغوب هم بيرون
جن��س مرغوب هم بيرون
ميآي��د ،ام��ا غال��ب آنها
ميآي��د ،ام��ا غال��ب آنها
است.
«بنجل»
خودمان
قول
به
و
كيفيت
بدون
است.
«بنجل»
خودمان
بدون كيفيت و به قول
پزشکان دانشگاه ادینبوروی قطعیت گفت آیا این بهبود امسال آغاز میشود .در این
كاالهايي
آين��د،
مي
بيرون
ها
بس��اط
اين
از
كه
اجناس��ي
كاش
البت��ه
كاالهايي
آين��د،
مي
بيرون
ها
بس��اط
اين
از
كه
اجناس��ي
البت��ه كاش
اس��کاتلند میگویند تزریق ناش��ی از تزریق س��لولهای مرحل��ه باید به این س��وال
باش��ند كه هيچ ارتباطي به سالمت افراد ندارند ،متأسفانه اكنون بيشتر
باش��ند كه هيچ ارتباطي به سالمت افراد ندارند ،متأسفانه اكنون بيشتر
بیماران
بعلت
سلولهای بنیادی به مغز پنج
بهبودبه ظاهر
کهاند كه
دادكرده
پاسخ پر
اینکهبهداش��تي
آرايشي و
استرایالوازم
بنیادیش��هر
بس��اطيهاي
بس��اطيهاي ش��هر را لوازم آرايشي و بهداش��تي پر كردهاند كه به ظاهر
درمان با
بعلت
اندازه
چ��ه
تا
حین
در
بیم��اران
ای��ن
به
تأكيدکه سکته مغزی کرده
برندهاي معروف را با قيمتهايي بسيار نازل ميفروشند و هموارهبیمار
برندهاي معروف را با قيمتهايي بسيار نازل ميفروشند و همواره تأكيد
است.
بنیادی
سلولهای
زیبای��ی
وقت��ی
میافت��د .و
بودن��د باعث بهبود حرکت،
عاليتر
كيفيتي
ت��ر و
ش��دهبس��يار پائين
ایقيمتي
ویژراه با
توجهاصل
درمانجنس
ميكنند كه
اصل را با قيمتي بس��يار پائينت��ر و كيفيتي عاليتر
كه جنس
ميكنند
اگ��رايندرميان
حتیكه در
مش��تري قرار ميدهند و صدافسوس
در اختيار
قرار ميدهند و صدافسوس كه در اين ميان دختران
مش��تري
درونی آنهادررااختيار
دختراندوم
مرحل��ه
است.
حس
ببینیم و
هوشیاری و تعادل آنها شده
مطمئناً زندگی همه فرازهای  .۲به استقبال معجزه بروید:
س��ودي مي
بودهاين تصور كه چه
ایناي با
بر فله
لوازم
حالاز اين
مش��تاق
و
س��ودي مي
وسوسۀكه چه
اين تصور
فلهاي با
مش��تاق از اين
فوقالعاده عالی و نشیبهایی امیدها ،آرزوها ،باورها و ذهن کنی��م ،و
برند ،از
اس��تفاده
س��ودمندی
تصور
جانبیزنان تا به
زناندرونی را
لذتی
برند،آنکه ع��وارض
بدون
کوچک
درمقابل
تجربه لوازم.۸
جنس ميخرند.
جنس ميخرند.
شود،
ش��ش ماه بعد از سکته سلولهای بنیادی ثابت
که
ناراحتکنن��ده دارد اما اینکه باز شما نیروی جنبشی ایجاد میکنیم.
داشتههاباشد.
شمردن خودتان مقاومت
جاي تعجب اينجاس��ت كه چرا هيچيك از مش��تريان اين بس��اطها
جاي تعجب اينجاس��ت كه چرا هيچيك از مش��تريان اين بس��اط
همهدر
ش��یوه
که این
پرس��ندت��ا
مبتالیان
مغ��زی ،در
چطور با آنه��ا برخورد کنید میکند و آنجاست که معجزه 
ای��ن ح��ال ب��ه گفت��ه
کنید:
ش��ود اين
زمانیمي
كه «مگر
مغ��زخود نمي
س��ؤال را از
لحظهاي اين
ب��اهمه
نميپرس��ند كه «مگر ميش��ود اين
لحظهاي اين س��ؤال را از خود
گرفته
وس��یعدربکار
س��طح
مغزی
س��کته
جنس به
دانشمندان هنوز زود است
از اهمیت بس��یاری برخوردار وارد عمل میشود.
کند:بس��اطهمه
تغییر مرای
 .۵عشق ایجاد
شرايطي
فروخت؟»
قيمتي ارزان
كرد و با
ع��وارضبس��اط
اصل را يكجا
معنوی در شرايطي
س��فرفروخت؟»
یک ارزان
كرد ومابادرقيمتي
يكجا
جنس اصل
كش��ور را
آرايش��ي -بهداش��تي
بازار لوازم
كه بخش
كش��ور
بهداش��تي
آرايش��ي-
زيادي از
که بخش
هرچقدر كه
محصوالتنیاز
س��الها زمان
ش��ود ،به
نخواهد شد.
زيادي ازایجاد
بهبودی
محصوالت سودمندی این روش
ت��ررا درباره
اس��ت .قصد داری��م بهترین 
عمیق
ش��ناخت
بازار لوازمب��رای
س��خت
زندگی
بسياري از مغازههاي لوكس
گفت��ه اجناس
ب��هو حتي به
گرفتهاند
هستیم.بسياري از مغازههاي لوكس
موجود در
حتي به اجناس
قاچاق
موجود دراست.
پروفس��ور
درمانی نتیجهگیری شود .قاچاق ام��ا
خودمان
گرفتهماندیوتواند
عش��ق
پی��ش رود،
راههای کنار آمدن با زمانهای  .۳ذهن میتواند جسم را
و ش��يك هم نميتوان اطمينان كرد ،آيا واقعاً
و ش��يك هم نميتوان اطمينان كرد ،آيا واقعاً
كار
ها
دستفروش
از
خريد
كار
ها
دستفروش
از
خريد
برای این درمان آزمایشی ،نه می��ور تغیی��رات "جالب" و در مرحله س��وم تحقیق که
همه چیز را آس��ان کند .یک 
خوب و بد زندگی را به ش��ما التیامبخشد:
عاقالنهاي اس��ت؟ بدتر از آن خريد كااليي اس��ت كه ارتباط مس��تقيم با
عاقالنهاي اس��ت؟ بدتر از آن خريد كااليي اس��ت كه ارتباط مس��تقيم با
انجام
گسترده
بشکلی
باید
"ش��گفت
ای��ن
در
انگیزی"
سال
۹۰
تا
بین
که
بیمار
۶۰
معرفیکنیم.
شود
ی
م
باعث
بوسه
یا
آغوش
چه
که
کنید
فکر
این
به
.۹
که
هس��تند
زی��ادی
اف��راد
س��المت دارد و چه حساس��يتها ،التهابهاي پوس��تي ،اگزماهاي روي
س��المت دارد و چه حساس��يتها ،التهابهاي پوس��تي ،اگزماهاي روي
گريبانگيراین
پژوهش��گران به
ش��ود،
مثال
ش��ده؛
دیده
بیم��اران
و
شدند
انتخاب
داشتند
سن
را
مختلفی
تجربیات
زندگی
های
ت
موقعی
از
بس��یاری
در
درم��ان
ب��رای
ذهنش��ان
از
چه
اینکه
نه
خواهید
ی
م
چش��م و ...كه به واس��طه مصرف اين لوازم آرايش��ي غيرمجاز
چش��م و ...كه به واس��طه مصرف اين لوازم آرايش��ي غيرمجاز گريبانگير
که سالها فلج کامل س��وال پاس��خ خواهند داد
بیماریشود.
مشتريان نمي
شود.
نمي
مشتريان
بی خطر بودن روش در آنها
آورد.
ی
م
ارمغان
به
شما
برای
آرامش
احس��اس
زا
س
اس��تر
کنند.
ی
م
استفاده
جسمشان
منیخواهید:
كنندگان
مصرف
به
آرايشي
لوازم
مصرف
درباره
همواره
پزشكان
آنچه
كنندگان
مصرف
به
آرايشي
لوازم
مصرف
درباره
همواره
پزشكان
آنچه
بوده اکنون انگش��تهایش را که ای��ن درمان ب��رای چه
گاهیاوق��ات ای��ن تجربیات رمز این کار این است که یک کنیم .عش��ق نیروی معنوی ش��ما مهندس زندگی خود برررسی شد.
مفیدبه سرب
آغشته
دهد.اس��ت كه بيشتر اين لوازم
دهند اين
هش��دار مي
لوازموآغشته به
بيشتر اين
هش��دار ميدهند اين اس��ت كه
کام ً
هستندچه
است و در
کسانی
تکان می
هستنداین بیماران بین شش
ناآگاهانهسرب تمام
ال مثبت هستند و گاهی تصویر داخلی از بیماری را در ایجاد میکند.
آگاهانه
هستید و
و در ص��ورت مصرف ،عالوه بر اثرات جانب��ي ديگري كه براي بدن دارد،
و در ص��ورت مصرف ،عالوه بر اثرات جانب��ي ديگري كه براي بدن دارد،
كودكانيباید
بیم��اری
از
ای
ه
مرحل��
شروع
بیماران
که
دیدیم
"ما
سکته
قبل
سال
پنج
تا
ماه
را
ما
که
دش��وارند
آنقدر
نیز

تصویری
صورت
ب��ه
ذهنتان
را
کنید
ی
م
توجه
آن
به
آنچه
موجب كمخوني ،اثر س��وء در استخوان و حتي تأثير در هوش
موجب كمخوني ،اثر س��وء در استخوان و حتي تأثير در هوش كودكاني
س��لول بنیادی
با
را
درمان
گوید
مي
به
آرایشي
محصوالت
پایش
ملي
سامانه
گوید
عملكرد
مي
تشریح
به
آرایشي
با
آرایشي
محصوالت
هاي
فراورده
پایش
ابي
ي
کردند
خانه
در
حرک��ت
به
بودند.
کرده
مغزی
برده
فرو
خودمان
در
حسابی
را
کار
این
و
کنید
تجسم
سالم
میسازد.
برایتان
ذاتًاكهخوب
ميشود كه مادران آنها از اين لوازم آرايشي استفاده ميكنند.
مادران آنها از اين لوازم آرايشي استفاده ميكنند.
مردمشود
 .۶همه مي
ً
انجام وداد.
هاياز آن برای
پیش
حالیکه
نحوه به قسمتهایی از مغز در
و باعث میشوند چیزی پیدا مرتبا--هر روز --انجام دهید .هستند :اگرچه اكنون نظارتهايمس��ئوالن بهداشت و درمان كشور برسپس
درمان كشور بر نحوه
مس��ئوالن بهداشت
نظارت
اگرچه اكنون
کنیم ک��ه هیچوق��ت وجود ذهن و جس��م به هم مرتبط همه ما ذاتاً
است ،اما تا
دقيقازتر شده
داشتندبيش��تر و
کمکدر بازار
آرايش��يبهموجود
عرضه لوازم
آنهااما تا
دقيقتر شده است،
بيش��تر و
.۱۰در بازار
مهربانموجود
لوازم وآرايش��ي
عرضه
بنیادی
سلولهای
استفاده
حرکت نیاز
که بعلت سکته مغزی
فقط به
مثبت بودن
همدل
بهداشتي،
آرايشي و
لوازم
دستفروشان بويژه
آگاهی از خريد
زماني وكه پرهيز
باورآرايشي و بهداشتي،
بويژهکهلوازم
دستفروشان
روحپرهيز
زماني كه
شود
گرفته می
جنین
که از
بعض��یاز بیماران از
آس��یب دیده بود ،سلولهای
انساناز هر
نداشت .اینکه از این تجربیات هستند .هر وضعیتی در ذهن هستیم .عشق
نیست
خريد ازاین معنی
ب��ه يك فرهنگ در ميان مردم كش��ور تبديل نش��ود ،هي��چ يك از اين
ب��ه يك فرهنگ در ميان مردم كش��ور تبديل نش��ود ،هي��چ يك از اين
کار را
بنی��ادی جنین��ی تزری��ق آنچه در اطرافشان می گذرد منتقدانی دارد که این
چ��ه چیزهایی ی��اد بگیریم شما عواقبی به دنبال خواهد چق��در هم که پنهان ش��ده داشته باشید به هدفهایتان
برنامهها به س��رانجام نخواهد رسيد .شاهد آن ،همه اين خريدهايي است
برنامهها به س��رانجام نخواهد رسيد .شاهد آن ،همه اين خريدهايي است
اخالقینم
متأس��فانهشده
كه بهتر
کردند.
شخصیت ما را شکل میدهد .داشت.
همیش��ه
رسید:
دارد.در م
دانند.جالب اين
ميیشود و
است .درون واگنهاي مترو انجام
اكنون در
اين
هاي مترو انجام ميشود و جالب
یواگن
درون
وجوداكنون
متأس��فانه
باش��د ،كه
مبارزه
آلت��ونو از فعاالن
هم به لرد
کوچک به
تغیی��رات
پروفس��ور کیت میور استاد
در زی��ر به  ۱۰نکتهای که در 
اس��ت که
وظیف��ه ماكهاین
متروها وباشد
معنی هم
تواند به
خاصی
آن م
دستفروشهاي
درون متروها
خاص خود را
ای��نخريدهاي
كه بسياري
دستفروشهاي
ایندرون
هم به
خود را
خريدهاي
بسياري
کم��کكنند.
موكول مي
حاضر در آن
كنند.
برایمي
موكول
در آن
را آش��کارحاضر
گوید
ی
م
جنی��ن
س��قط
با
تا
کند
می
بیماران
این
که
گالس��کو
دانش��گاه
فراز و نشیبهای زندگی باید
حتی
کنیم،
ها
ی
س��خت
همه
وجود
با
که
شما
به
که
هایی
ت
نعم
.۴
(Medium,
difficulty
rating
قطعاً اگر كمي )0.50
Puzzle 42
(Medium,
difficulty
)rating 0.54
باش��يم
خرجازميكنيم
لباس براي خود
متوجه آنچه
کهكنيم باش��يم
دانی��دمي
خود خرج
دشمنانمان .قطعاً اگر كمي بيش��تر ومتوجه آنچه
توان
جنین نمی
"مطمئنا
بيش��ترمثل
تحقیق را سرپرس��تی کرده کارهای روزمره
برايمی
مش��کالت،
استفاده کنید اشاره میکنیم .داده شده را بشمارید:
آن
قيمت
نه
خريم
مي
كه
جنس��ي
كيفيت
به
همه
از
پيشتر
و
بيش��تر
و
آن
قيمت
نه
خريم
مي
كه
جنس��ي
كيفيت
به
همه
از
پيشتر
و
بيش��تر
و
میتوانید از پس آنها برآیید .می گوید از بهبود خفیف تا پوشیدن را بهتر انجام دهند برای اس��تفاده از سلولهای

خیلی وقتها آنق��در درگیر 
فكر كنيم ،هم سالمتر زندگي ميكنيم و هم از خود و خريدمان رضايت
فكر كنيم ،هم سالمتر زندگي ميكنيم و هم از خود و خريدمان رضايت
ش��ان به دیگران بنی��ادیاش رضایت گرفت
ی
وابستگ
و
بیماران
این
عملکرد
متوسط
دارد.
وجود
راهی
همیشه
متوجه
که
ش��ویم
ی
م
زندگی
وقت
خودتان
برای
.۷
مشترک
اصول
.۱
بيشتري خواهيم داشت.
بيشتري خواهيم داشت.
و همین مالحظات اخالقی
 ش��گفتزده ش��ده چرا که کمتر شود.
ب��ا اصولی زندگ��ی کنید که آدمهای فوقالعادهای که دور بگذارید:

۱۰نکتهبرایعبوراز
فرازونشیبهایزندگی

27

13
درمــانموفقعوارضسکتهی مغزی
باسلولهایبنیـادی

13

ظيبازار
التآرايشيـبهداشتيغيرمجاز
تيغيرمجاز
5

2

8

9

با توجه به نتایج مثبتی
که6
در مرحل��ه اول این تحقیق

3

مهمی را مطرح می کند".

حتی انتظار بهبوددر یکی از
دوس��ت دارید در دیگران هم و برمان هستند نمیشویم.
یک ذهن آرام و متعادل کنار
8
5
شرح
دو
با
جدول
یک
جدول با دو
آنها را هم نداشته است.
اگر متوجه
شرح اما
یککنید.
ال آب ازمشاهده
ش��ان ش��ویم ،آم��دن با فراز و نش��یبهای
مركزي
فالت
مازندران به حوزه
دریاي
ابتداآنیکی از شرحها را با مداد حل کرده و
شرح
دو
حل
به
تمایل
صورت
در
است.
ویژه»
و
عادی
«شرح
دو
و
کرده
دارای
حل
ایران
مداد
روزنامه
با
را
ها
جدول
شرح
از
یکی
ابتدا
شرح
دو
حل
به
تمایل
صورت
در
است.
ویژه»
و
عادی
«شرح
دو
دارای
ایران
روزنامه
جدول
البت��ه هن��وز نمی ت��وان با بدست آمد ،مرحله دوم

 5095ج��ادو در زندگیم��ان اتفاق زندگی را آسانتر میکند.
5095
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

7

ك نمناك در كویرجدول عادي
ایران

4

سپس با9پاک کردن 3جواب شرح اول ،به2حل شرح دوم بپردازید5.

جدول عادي
جدول ويژه

____________________
 جدولهای
3
3
ویژه وعادی7
____________________ 4
5
6

افقي:
ميليون
هزار
تحصيلي-
مقاطع
 -1از
1
 -2زهرآگين -طوالني ،ديرباز -روايت
نوعي 2
2
كننده
كننده
دسر
سرور -پرتاب سنگ -چارچوب-
 -3آزاد -از گازها -پول خرد -8
هندي3 -
 -3آزاد -از گازها -پول خرد هندي3 -
جعبه ميز
جعبه ميز
بركت سفره
4
4
 -4بزرگ��راه -س��بزي خوراك��ي و
 -4بزرگ��راه -س��بزي خوراك��ي-9وواح��د اندازهگي��ري زاويه -دربه
در -با 5
5
خورشتي -غوزه پنبه
خورشتي -غوزه پنبه
خورد آيد
ش��ادي-
فرياد
گش��وده!-
پرنده
-5
پرندهاي خوشآواز -پرده كرم
-10
6
 -5پرنده گش��وده! -فرياد ش��ادي6 -
برگ برنده
برگ برنده
ابريشم -پيشاني
7
7
 -6دوره نمايندگي مجلس ش��وراي
 -6دوره نمايندگي مجلس ش��وراي
بدن -خاك -ابزار هيزمشكني
-11
8 -12
اسالمي ...س��ال اس��ت -راه وسيع8 -
اسالمي ...س��ال اس��ت -راه وسيع-
ب��اران ري��زه -آزمايش -واحد
نمايي
بيمار
بيمار نمايي
معادل دهمتر
طول
9
9
 -7عدد ورزش��ي -از عالئم نگارشي-
 -7عدد ورزش��ي -از عالئم نگارشي-
 -13از حروف الفبا -ناخن خشك-
از ميوه10
10
گلي به شكل خوشه
گلي به شكل خوشه
هاي درختي -ضمير بيگانه
 -8نخستين دريافتي كاسب در روز-
 -14از11غذاها -از پرندهها -بخشش
 -8نخستين دريافتي كاسب در روز11 -
مادر وطن -سالح ويرانگر -آبيسير
مادر وطن -سالح ويرانگر -آبيسير
اكليلالمل��ك -دايناس��ور
-15
12
12
 -9واقع��ه -زي��ان دي��ده -تكي��ه به
 -9واقع��ه -زي��ان دي��ده -تكي��ه به
گوش��تخوار مرب��وط ب��ه دوره
13
13
پشتي
پشتي
ژوراسيك
 -10مرتعش -بزن بزن -وجود
 -10مرتعش -بزن بزن -وجود
عمودي:
14
14
نو-جمع ش��ريك -از آثار سينمايي
 -11تيم فوتبال فرانس��وي -ماه-1
 -11تيم فوتبال فرانس��وي -ماه نو-
15
 15نويسنده سده بيستم
استن لي
محله
محله
آبياري قرار
پوشش
تحت
آب
مرض اختالل در
پاسباني-
نوبت
-2
آبشش
قلو-
دو
خوردن-
تكان
-12
آبشش
قلو-
دو
خوردن-
تكان
ههاي انتقال-12
افقي:
پاكدامن -اسم
پاكدامن -اسم
ً
و
احيا
ا
مجدد
را
مخروبه
دهات
بيزاري ازكبد-
پسواژهازاي براي
-13
ينوس��يله -13واژهاي براي بيان بيزاري از
بياناز نظر
حش��رات
بدلچيزي  -10تهيدس��ت -دس��تينه -پيش��واي  -1اي��ن رده
دخترانهتهيدس��ت -دس��تينه -پيش��واي
چيزينام -10
سرسبز
ي خش��ك را– به
بيبيمي -ابزار -حشره
سرراست-
-3
حرف
مرد-
خدمتكار
سكوت-
دستور
–
حرف
مرد-
كش��تزارهايخدمتكار
دستور سكوت-
تنوع بزرگترين رده جانوري اس��ت-
هندي
هندي
ايجاد شده با توجه به مضراتي
ته كانالهاي
جهنده
مفعولي
مفعولي
Puzzle
(Medium,
44چارهانديشي-
فارسي-
 -11حرف جمع فارسي -چارهانديشي -پدر هندسه ) -11difficulty rating 0.48حرف جمع
صورت
به
فقط
باي��د
دارد،
س��يماني
هاي
ضمير دوم
گردن نهادن-
گاوباز-4 -
تختگاه
آشپزي-
ماي��هوسايل
 -2حس��د -14-از
 -14از وسايل آشپزي -گاوباز-
آرامش
ش��ادي و
مسابقه
حن��ا-ميدان
رجزخواني در
جريانتختگاه رجزخواني در ميدان مسابقه
هن��گام
چوبآب در
باش��د تا
ي طبيعي
مفرد
شخص
كاال
دادن
ارائه
جاي
بندي-
چوب
-15
كاال
دادن
ارائه
جاي
بندي-
-15
 -12قوم ايراني -افس��انه س��را -اسب روحي -تكرار شده
 -12قوم ايراني -افس��انه س��را -اسب
رفتن به س��رزمينهاي
اين جويهايا جهت
گياه��ان -ب��ه عل��ت-
محصوالت
 -3داغ يا
محصوالت
ك��ردن-
پرخ��اش -يك��ي از  -5از اصيل
اصيل
كشاورزي و صنعتي موجبات
ي و قطبهاي
اللهجه
صريح
عمودي:
عمودي:
 -13گاو تبت��ي -ان��دازه لباس -حرف صنايع دستي بافتني ايران -فهرست
 -13گاو تبت��ي -ان��دازه لباس -حرف
جوي
بستر
طريق
از
را
زيرزميني
��فرههاي
آس��مان
اول
زنانه-
پوششي
شب بلند-
 -1بيآب��رو ،ضاي��ع -كنايه از -6
غذا
نتباوفا
حيوان
نوروزي-
سفره
 -1بيآب��رو ،ضاي��ع -كنايه از آس��مان سفره نوروزي -حيوان باوفا
ابر بسياري از چاههاي عميق
ترتيب
رد .بدين
ابر
بي
بي
گام
يك
در
 -14ورزش چين��ي -پيامب��ري -جمع  -4نوع��ي درختچ��ه گرمس��يري يا
 -14ورزش چين��ي -پيامب��ري -جمع
ساده-آب آن
نسبتاًشدن
غذاهاي و كم
خشكس��الي
نها به علت
ً
ا
نسبت
غذاهاي
از
-2
با
پرداخت
از
-2
شريكن��اوارد -ب��ه معن��ي
پرداختبيبادرن��گ-
ساده-7 -
استوايي -س��بزي خوش��بو -ناپيدا،
شريك
شود.
قلم -نظير
احيانظير
فته ،مجدداًقلم-
 -15از بازيگ��ران خانم فيلم «گش��ت غايب
آمدهاز بازيگ��ران خانم فيلم «گش��ت
افسونگر هم-15
اين
عبور
جريان
خ��اك ،در
رطوبت
كوتاه
قطعه
كل��را-
چوپ��ان-
كالم
-3
كوتاه
قطعه
كل��را-
چوپ��ان-
كالم
زاي��ش -3
مرط��وب-
يونان��ي-
ح��روف
از
-8
ارش��اد» ( )1391به كارگرداني سعيد  -5ترش و ش��يرين -س��مبل -گياه
ارش��اد» ( )1391به كارگرداني سعيد
طرفبيثمر،محدوده عبور لولههاي انتقال آب شيرين و محلهاي
نهاي
ل
بتوني به
طبيعي ودرغير
جويه��اي
ثمر،
بي
س��يما-
و
ص��دا
در
تبليغات��ي
س��يما-
و
ص��دا
تبليغات��ي
كتيرا
خار
خسارت-
نيشكر
سهيلي -بيهوده
سهيلي -بيهوده
موجبات افزايش رطوبت خاك و مناسب به منظور پرورش ماهي و آبزيان.
باطل
ق��ال آب باطل
 -9س��رودهها -واح��د
صنعت��ي
قطبهاي
وه بر
ب��ذر-ها را
اين جوي
در اطراف
شمارهخمره
ويژه ب��ذر-
خجس��ته-
خجس��ته-
ياهان مفيد -4
ارغنون
صابون-
5094
شماره
شمارشعادی
 5094حل جدول
5094و معدني عالوه بر حل-4جدول
شماره
ايج��ادعادی
خمرهفراهم حل-6جدول
قطبهاي كشاورزي و دامپروري با اختصاص منابع
منابع
رد.
بزرگ
بزرگ
در
شهري
طمعكار-
-10
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 15
2 14
1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
دارويي ا نآبيساز
گياهان مفيد
ش��د گياهان-5خوشبو و
1
1
ا ك
ل
كرمانشاه-شجهانچ ا
ا
د
استان ا
د
ان س
برگزي��ده-ن ت 1ها
ا
برجس��ته دو ت
ا
ا ت ن  -5و ل
ا ك
آب .ل
انتقالچ ا
لوله ش
خط ا
د
مسير ا
د
برگزي��ده-
برجس��ته و
2
2
د
مي��وه د ب ر
ه
ا
رنج��وري-و
ا خ
ر
 -11ا
د م
ن
ماه ش م ن د 2اب ا
مخفف ن
ا
داستان-ي د
ر
و
گيري جاز م ه
د
توريس��تي بار
د ب
ه
مهم ا
مراكزخ و
ا
ايج��ادر
ا
 -7م
د
خواهد ب ا
بهره
ري از
عب��ور آب
داستان-فوايد
اين جويه��ا از
ف
مخفف ماه
ا ي و
م
م ت ف ق
س ي ا ن
ا 3ين ج
ر
ا ي
ا س
 3ل ه
ا ي و
م
آب.ت ف ق
انتقال م
هاي ن
لولهي ا
حل مناس��بي نيز براي تغذيه زنبورعسل 3و ن س
گازه��اي و بيبرن��گ
 -6ااز
 -6از گازه��اي بيرن��گ
نورسيده -كمال
4
4
ل ن ت
ا ش
ف ر
ي ك
خ 4لي او م
د
ا
م ع
م ك
ا ي ل
ل ن ت
ف ر
ي
هاي امهمش جهت آب
ايجاد كش��بكه
اين ي و م-8
تب در
حواشي
بيولوژيكي در
لق��ب ام��ام
ش��رب سدر د و بيب��و-
ام��ام نه��م
مبارزهب��و -لق��ب
مفيد در و بي
ف��وتسو اف��ن -ل��ج-
نه��م ا ل 5م مر -12
5
ن
ق ط ا ب
ر
ن ا
ه ل
پ ي ا پ ي
ن
ق ط ا ب
ر س ا
ن ا
 5م ر
نظر.
مورد
نقاط
ش��يعيان -وفرار و شكس��ت
خواهد بود .ش��يعيان -فرار و شكس��ت
ناگزيري
ا ب
س ي ر ي
م
ا
ا س ل
خ ن ا ق  6وي ن
ا ن ت
م
 6ي
ا ب
س ي ر ي
م
ا
ا س ل
 6ي
فواي��د
انتقال ن ج ب -9او ام��ا ناز رهمه
هايي
جنگ لولههاي
ش��يرين شده
رد
كردن آبخوردن در
ترتيب��ي-
اع��داد
7
7
ب خ ل
ا ن
ي م
 -13از ن ر
س بن اج ب ا
جنگ د گ و
در ل ن
خوردن ب
نهايي ا ج ر
انتقال  7ه
مهمترخ ل
ب
اين ا ن
ي م
خش��ك گآب و
كش��اورزي 8در رآب هب��ه
ايي و
قطبهاي
جهت
8
ها -ر ن گ
هالوژن ج
از ب
راست -ا
ق
ه ب ر
ر
ج��دس و 8ا
ر
كش��وري ن ا
 -7ح
هوايي و ف ا ت
محيط ج ر ن
تغيير ب
كوير و ق ا
ب ر
مب��ارك-
مب��ارك -ج��د
كش��ور
اطق��ي كه-7
سمت
كويري 9
9
ر س
د
ا
است و ك
بس ن ك
ب ا
اك��رم و
ه
پيامب��رب و
ا
ايجاد و ل
ا
مناطق ر س
د
آب به ا
واريز ك
ديگري اكهناز ك و
ب
ر
رطوبت خ ا
فوايد
هيجاد
افزايشآنچه
موجب(ص)-
همچنين اك��رم
ش��ده ،پيامب��ر
(ص)-ا آنچهج ا 9لخ اس ر همان
10
ر
ر
و
ا
س م
ل د
خ ا
ا
ن و
ر
ف ش ا
ر
و
ا
س م
ل د
خ ا
شد.
مفيد ا تخواهد
انفعاالت
فعل و
اكسيداس��يون و
جاد
آرامش خاطر
ر  10ت ل موجب
خاطر شود
آرامش
موجب
جس��د-
ديرك��رد-
شود د ر 10ا وت -14
ا
ا
ر
د
ا
ب ه
ن م پ و ن ز
ه  11ت
ر
ا
د
ا
م و ي ز
 11ش
ا
ا
ر
د
ا
ب ه
پ و ن ز
 11ن
اقدام
كه
اس��ت
ضروري
نكته
اين
ذكر
پاي��ان
در
اقدام
اين
از
ه��ا
زمين
و
ش��د
خواهد
خاك
در
ي
دستگاه
عضو
آلماني-
بله
-8
دستگاه
عضو
آلماني-
بله
-8
خوراك
خوش
پرنده
و ق ف
ن و
ا
ر
ي ا
ف اا ي
 12و
ش
ن س
ا س
ر
ه
 12خ ب ر
و ق ف
ن و
ا
ر
ي ا
ا ي
 12و
منافع
قاطع بر
ضمنيزو
تأكي��د
م��ورد اين پروژه
كاشت ،ا در
عمليات
دگي
دين
گوارش-
اسالم-
برايدين
بيشترياصول
منافع بهتر وگوارش-
-15
13
ر
ا
س��الم ا و ب ز
از ف
كناي��ه ق
م س
ا
ا 13ها تم ر
اسالم -ز
ن
اصولر ك
س ي
ا س ع
 13و
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ا
ا ب
م س ق ف
ا
م ر
ايران در
واهد
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برداشت خواهد
كنسروي
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فرب��ه -ي و ل
ر ت
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 15ر
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 -9وازقطب
ج��اد مناط��ق
هندسي -لزن
هندسي -زن
اش��كال
1
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3

4

5

6

7

8

9

كائولن 4ساخته
5
خاك 3
افقي -6 15 14 13 12:ظرفي كه1از 2
11 10
 -1از مقاطع تحصيلي -هزار ميليون
قاضي -شهرتطلب
شود-
1

4
8
روايتخوان��دن گوس��فند -پيش��كار-
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بزودی

1

6

6

3

9
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 -6 15 14 13 12 11 10 9 8ظرفي كه از خاك كائولن ساخته
شود -قاضي -شهرتطلب
 -7خوان��دن گوس��فند -پيش��كار-
نوعي دسر
 -8سرور -پرتاب سنگ -چارچوب-
بركت سفره
 -9واح��د اندازهگي��ري زاويه -دربه
در -با خورد آيد
 -10پرندهاي خوشآواز -پرده كرم
ابريشم -پيشاني
 -11بدن -خاك -ابزار هيزمشكني
 -12ب��اران ري��زه -آزمايش -واحد
طول معادل دهمتر
 -13از حروف الفبا -ناخن خشك-
از ميوههاي درختي -ضمير بيگانه
 -14از غذاها -از پرندهها -بخشش
 -15اكليلالمل��ك -دايناس��ور
گوش��تخوار مرب��وط ب��ه دوره
ژوراسيك
عمودي:
 -1جمع ش��ريك -از آثار سينمايي
استن لي نويسنده سده بيستم
 -2نوبت پاسباني -مرض اختالل در
افقي:
 -1اي��ن رده پس از حش��رات از نظر كبد -نام دخترانه
تنوع بزرگترين رده جانوري اس��ت -3 -سرراست -بيبيمي -ابزار -حشره
جهنده
(Medium, difficulty
)rating 0.53
پدر هندسه
 -2حس��د -ماي��ه ش��ادي و آرامش  -4گردن نهادن -حن��ا -ضمير دوم
شخص مفرد
روحي -تكرار شده
 -3داغ ك��ردن -پرخ��اش -يك��ي از  -5از گياه��ان -ب��ه عل��ت-
صنايع دستي بافتني ايران -فهرست صريحاللهجه
 -6شب بلند -پوششي زنانه -نت اول
غذا
 -4نوع��ي درختچ��ه گرمس��يري يا در يك گام
استوايي -س��بزي خوش��بو -ناپيدا -7 ،بيدرن��گ -ن��اوارد -ب��ه معن��ي
افسونگر هم آمده
غايب
 -5ترش و ش��يرين -س��مبل -گياه  -8از ح��روف يونان��ي -مرط��وب-
خسارت -خار كتيرا
نيشكر
 -9س��رودهها -واح��د
شمارش صابون -ارغنون
حل جدول ويژه شماره 5094
 -10 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1طمعكار -شهري در
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www.paivand.ca

پزشکی...

THREE SEEDS
معجون3دانه

کشفعامل
سالخوردگیدر
مغز،گامیدر
جهتافزایش
طولعمر
رایوف��ردا :ب��ه نوش��ته روزنامه
بریتانیایی گاردی��ن ،گروهی از
دانش��مندان آمریکایی ب��ا انجام
آزمایشهایی ب��ر روی مغز موش
این مرکز حساس را که در اعماق
بافتهای مغز قرار دارد ،یافتهاند،
میگویند با تاثیرگذاری روی این
مرکز فرم��ان میت��وان عمر این
حیوان را کم یا زیاد کرد.
آنها در آزمایشهای خود متوجه
شدهاند که طول عمر این موشها
را بدون آنکه عوارض سالخوردگی
نظی��ر ضع��ف عضالنی ،آس��یب
دیدگی استخوانها و یا مشکالت
مربوط به حافظه در آنها پدیدار
ش��ود ،میتوان حدود یک پنجم
افزایش داد.
دس��تاوردهای ای��ن تحقیق��ات
میتوان��د گامی در جهت کش��ف
داروهایی برای کن��د کردن روند
پیری و افزایش طول عمر باشد ،اما
مهمتر از آن ،افزایش امکان کشف
داروه��ای موثر برای بیماریهایی
نظیر مرض قند ،بیماریهای قلبی
و آلزایمر است که معموال در دوران
سالخوردگی بروز میکنند.
این تحقیقات توس��ط دانش��کده
علوم پزشکی آلبرت اینشتین در
نیویورک انجام شده و نتایج آن در

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

ِیچر» منتشر
شماره اخیر مجله «ن ِ
شده است.
این گروه پژوهش��ی در تحقیقات
خود متوجه ش��دهاند که همزمان
با افزایش عمر موشه��ا ،مادهای
ش��یمیایی ( )NF_KBدر بخش
هیپوتاالموس مغ��ز این حیوانات
افزای��ش مییاب��د .وقت��ی ک��ه
دانشمندان جلوی ترشح این ماده
را گرفتند طول عمر موشها حدود
 ۲۵درصد افزایش یافت و وقتی که
میزان ترش��ح این ماده را افزایش
دادن��د حدود  ۱۰ت��ا  ۲۰درصد از
طول عمر این حیوانات کاسته شد.
انجام مستمر آزمایش در شش ماه
و نظارت دقیق بر وضعیت موشها
نشان داده است کس��انی که این
ماده ش��یمیایی در مغز آنها وجود
نداش��ته ،عضالت و استخوانهای
بیشتری داش��تند ،یادگیری آنها
بهتر و پوست آنها نیز سالمتر بوده
است.
ادامه آزمایشها نشان داده است که
این ماده شیمیایی سطح هورمون
 GnRHرا در بدن کاهش میدهد.
این هورمون مسئول کنترل میزان
باروری و از جمله ماده تولید اسپرم

و تخمک در بدن است.
دانش��مندان متوجه ش��دهاند که
تزریق روزانه و مس��تمر هورمون
 GnRHب��ه موشها نی��ز باعث
افزایش طول عمر آنها میش��ود و
حتی باعث شده است نورونهای
جدیدی در مغز آنها رشد کند.
در مطل��ب دیگری ک��ه هم زمان
با انتش��ار نتایج این تحقیقات در
مجله « نیچر» منتشر شده است،
تعدادی ازدانشمندان علوم پزشکی
دانش��گاههای آمریکا نوشتهاند که
اگر نتایج این تحقیقات اثبات شود،
رویدرک بهتر بیماریهای مربوط
به دوران سالخوردگی و درمان آنها
تاثیر بسیار چش��مگیری خواهد
داشت.
پژوهش��گران میگوین��د ای��ن
موضوع که روند س��الخوردگی را
از طری��ق هورمونهای موجود در
مغز میت��وان تحت تاثیر قرار داد،
کشف بس��یار مهمی است ،ولی با
توجه به اینکه این هورمونها روی
کارکردهای گوناگ��ون بدن موثر
هستند ،در به کارگیری آنها برای
درمان بیماریهای مربوط بهدوران
سالخوردگی باید بسیار دقت کرد.

ژنعاملکنترلاحیایبافتقلب
شناسایی ِ

پژوهشگران ژنی را شناسایی کرده
اند ک��ه عامل توانای��ی قلب برای
بازتولی��د و احیای بافت ها پس از
آسیب هایی همچون حمله قلبی
است.
پیش از این نیزدانشمنداندانشگاه
تگزاس به سرپرستی دکتر هشام
صادق ثابت ک��رده بودند که قلب
نوزاد تازه متولد شده یک پستاندار
می تواند از طریق تقسیم سلول ها،
آس��یب های خود را ترمیم و احیا
کند ،اما این توانایی پس از رش��د
نوزاد به سرعت متوقف شد.
آن ها متوجه شدند که ژنی موسوم
ب��ه « »Meis1اندک زمانی پس از
تولد نوزاد به طور قابل توجهی در

سلول های قلب نوزاد فعال تر بود
اما تقسیم سلول های ماهیچه قلب
اندک زمانی بعد متوقف شد.
گ��روه همکاران دکت��ر صادق ژن
« »Meis1را از قل��ب موش های
نوزاد حذف کردند و نش��ان دادند
ک��ه رون��د بازتولید باف��ت قلب و
احیای س��لول های آن طوالنی تر
شد .پژوهشگران آنگاه توانستند با
حذف این ژن در قلب موش های
بزرگسال ،روند احیا و بازتولید آن را
مجدداً فعال کنند.
دکتر ص��ادق توضیح می دهد که
«این ژن خاص کنترل چندین ژن
دیگر را به عهده دارد که مثل ترمز
تقسیم سلول ها عمل می کند ».

زیباتــرینزنجهان
از نظردانشمنــدان
این زن زیباترین زن دنیا شناخته
ش��د  .این خانم بدون اس��تفاده از
وسایل آرایشی و تناسب بین اندام
های صورتش باعث شد این لقب را
به خود اختصاص دهد.
دانشمندان می گویند که فلورنس
کولگای��ت  ۱۸س��اله م��ی تواند
زیباترین زن دنیا باشد بطوری که
معدل مس��افت بین دو گوش او با
مس��افت بین مردمک هردوچشم
او یک نتیجه نمونه علمی اس��ت
همچنین مسافت بین دو چشم او
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به دهانش کمت��ر از ۳/۱
مسافت موهایش تا چانه
اش است و این یک معیار
نمونهدیگری می باشد.
کولگایت زیباترین صورت
طبیعی ب��دون آرایش و
بدون عمل زیبایی انتخاب
ش��ده بود و این مس��ابقه
عنوانش زیبایی طبیعی از
برنامه اورین در تلویزیون
ای تی اف انگلیس بود.

او عملکرد این ژن را ش��بیه کلید
خاموش و روشن می داند که عامل
تقسیم س��لول های قلب در افراد
بزرگسال است.
یافته ه��ای این پژوهش می تواند
رویکرد جدیدی به سوی تحقیق
در مورد احیای بافت قلب باز کند
چرا که پژوهش های کنونی فقط
می تواند با تمرکز بر اس��تفاده از
س��لول های بنیادین و جایگزین
کردن آن ها با سلول های قلب به
بیماران کمک کند.
دکتر صادق تاکید می کند یافته
های این تحقی��ق می تواند عصر
نوینی را در درمان نارس��ایی ها و
ایست قلبی رقم بزندVOA .

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:
تارمنایزیرمتاس
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
دکترپرویزقدیریان
www.allnaturalremedies.net

مشترک شوید!
-----------

پیوند را آبونه شوید!
>> با پست سریع
متاستلفنی:
514-996-9692
و یا نشانی خود را به ایمیل کنید:
Info@paivand.ca
ـــ  85دالر در سال ـــ

هدیه دولت :شهریه مدارس...
دانشآموز در مدارس شهر تهران
حضور داش��تهاند که  791هزار و
 268نف��ر مع��ادل  73درصد کل
دانشآم��وزان در مدارس دولتی و
 232ه��زار و  136نفر در مدارس
غیردولتی حضور دارند که معادل
21درصد کل دانشآموزان تهرانی
هستند .این مس��اله نشاندهنده
آن است که دانشآموزان مدارس
غیردولت��ی ته��ران با س��هم 21
درصدی خود  40درصد از فضای
آموزشی ش��هر تهران را در اختیار
دارند و دانشآموزان مدارس دولتی
با س��هم 73درصدی خ��ود از کل
دانشآموزان تنها 56درصد از کل
فضای آموزشی کشور را در اختیار
دارند.
قیم��ت باورنکردنی ب��رای درس
خوانی نوجوانان در حالیس��ت که
دولت ایران خود را مدعی "عدالت
پ��روی" م��ی دان��د و از کاه��ش
اختالفات طبقاتی دم می زند.
و زمانی اس��ت که خود اعالم می
دارند بیش از بیس��ت در صد بچه
های سن تحصیل بهدالیل مختلف
از جمله عدم بضاعت خانوادهدرس
نمی خوانند.
بر اس��اس این گ��زارش ،خانواده

دکترعطاانصاری

در کلینیک مدیکال آلفامدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

ساخت کفی های طبی
انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
مچ بند ،زانوبند ،کرست های طبی
داروهای طبیعی برای درمان بیماری های پا

Tel.: (514) 933-8383

1253 Rue Guy

>> ادامه از صفحه8 :

ه��ای ایران��ی در حال��ی ب��ا ارقام
میلیونی ش��هریه مدارس مواجه
ش��ده اند که سه روز قبل ،محمد
مهدی زاهدی رئیس کمیس��یون
آم��وزش و تحقیق��ات مجلس به
ایسنا گفته بود" :مدارس غیردولتی
حق افزایش ش��هریه بدون مجوز
قانون��ی را ندارن��د .در صورت بروز
چنین تخلفاتی کمیسیون آموزش
و تحقیق��ات مجلس با جدیت آن
را پیگی��ری میکند .به طور حتم
هرگونه افزایش شهریه در آموزش
و پ��رورش ی��ا حتی موسس��ات
آموزش عالی که خارج از دس��تور
انج��ام گیرد خالف قانون اس��ت.
مدارس غیردولتی زیر نظر وزارت
آموزش وپرورش هستند و اگر قرار
باش��د افزایش ش��هریهای صورت
گیرد بدیهی است که باید با ابالغیه
این وزارتخانه انجام شود".
ایس��نا ،در انتهای گف��ت و گو با
زاهدی اعالم ک��رده بود" :با وجود
آنکه مس��ئوالن آموزش و پرورش
اعالم کردهاند که فعال هیچ مدرسه
غیردولتی حق افزایش ش��هریه را
ندارد ام��ا خانوادهها از افزایش ۲۰
تا  ۳۰درصدی شهریه برخی از این
مدارس خبر میدهند".

گفتنی ست ،نرخ افزایش شهریه
هن��وز از س��وی وزارت آموزش و
پرورش ابالغ نش��ده اس��ت و این
درحالیس��ت که موع��د ثبت نام
دان��ش آموان برای خانوارهایی که
نی��از به جابجایی خان��ه ،به دلیل
گرانی اجاره بها دارند فرا رس��یده
اس��ت .پیش بینی می شود ،این
بهای گزاف آم��وزش و پرورش در
"حکومت اسالمی" و دولت عدالت
گس��تر" منجر به ت��رک تحصیل
تعداد قابل توجهی از دانش آموزان
در سال تحصیلی پیش رو شود.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که نرخ های
اع�لام ش��ده در قب��ال ش��هریه
تحصیلی ،در برخی موارد به باالی
 10تا  15میلیون تومان هم رسیده
اس��ت .در ایران برخ��ی از مدارس
خصوصی ک��ه از طریق رانت های
خاص بوج��ود آمده ان��د و دانش
آموزان وی��ژه ای را م��ی پذیرند،
ارقامی به مراتب باالتر از نرخ های
چند برابر شده مدارس غیر دولتی
را به بهانه "موارد کمک آموزشی"
دریافت می کنند.
شرق :نازنین کامدار

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:
اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند
بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود
را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :
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پاسخ رفیق توکل به سه پرسش نشریه آرش

 )۱سی و سه سال از شکلگیری نظام جمهوری اسالمی در ایران میگذرد ،سرشت و ساخت و
بافت این نظام تا چه حد تغییر کرده است؟
 )۲معموال اصالحات سیاسی از باال به منظور تحکیم موقعیت حکومتکنندگان و مشروعیت و
مقبولیت بخشیدن به آنها صورت میگیرند؟ در پرتوی بررسی کارنامه دولت اصالحات محمد
خاتمی ،چنین اصالحاتی در جمهوری اسالمی تا چه حد میتواند پیش برود؟ و حد آن (یعنی
جایی که از آن بیش�تر از طرف حکومتکنندگان تحمل نمیش�ود) چیست؟ در چه شرایطی
باالییها ممکن اس�ت به فکر چنین اصالحاتی باشند؟ و آیا موقعیت کنونی ایران برای چنین
اصالحاتی مناسب است؟
 )۳با توجه به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ساختار سیاسی برآمده از آن و تجربه جریان
اصالحطلبی در کشور ،آیا حکومتگران حاضر میشوند تا آنجا عقبنشینی
کنند که یک نظام حکومتی سکوالر از بطن همین حکومت به تدریج شکل متام ابعاد
بگیرد؟ اگر آری ،چرا باید اینها دس�ت به چنین خودکشی تدریجی بزنند؟
جامعه
در چه شرایطی به چنین چیزی تن میدهند؟ به طور کلی اصالحات مردم را
آرامتر و با نظام سیاسی حاکم سازگارتر میسازد یا در مخالفت با آن ،جسورتر ایران را
و فزونخواهتر؟ چه نیروها و الیههایی در ایران امروز با تعدیلهایی در خصلت بحران و
مذهبی و سرکوبگرانه رژیم ،با آن سازگار خواهند شد و کدامها به مخالفت
جسورانهتر با آن برخواهند خاست؟ و تأثیر اصالحات اقتصادی (معطوف به بن بست
فراگرفته
کاهش نابرابریها) در این گروههای اجتماعی چه خواهد بود؟
خنست اش��اره کنم که من نتوانس��تم دلیل طرح شیعی ،دشمنی آشتی ناپذیر
است
این س��ؤاالت را در اوضاع سیاس��ی کنون��ی ایران با آزادیهای سیاس��ی ،برابری
متوجه ش��وم .معموال وقتی سئوال مطرح میشود حقوقی و حاکمیت مردم دارد.
که یک مس��ئله مبرم جامعه ،پاسخ به آن را طلب این دولت عرصه حاکمیت خدا بر روی زمین است و
کند .مسئلهی مبرم جامعه امروز ایران نه اصالحات نه دولت بر خاسته از اراده عمومی در همان معنای
است ،نه حد و حدود امتیازاتی که در شرایط فرضی ،بورژوائ��ی آن .این دولت خ��ود را مجری فرامین و
جمهوری اسالمی میتواند به مردم بدهد و نه ظهور دس��تورات خدا و پیامبر میدان��د و نه اراده مردم و
دولت س��کوالر از بطن دول��ت مذهبی جمهوری خواست آنها .ولی فقیهیدر راس قدرت قرار گرفته
اسالمی .به نظر من این سؤاالت ربطی با واقعیتهای که به عنوان نایب امام ،دیکتاتور مطلق العنان است
عینی کنونی جامعه ایران ندارد که تمام ابعاد آن را و بندگان خدا موظفاند فرمانبردار او باش��ند .تمام
بحران و بن بست فراگرفته و کمترین امکان مانور را ساختار دولت دینی جمهوری اسالمی بر این اساس
از هیئت حاکمه و کال طرفداران جمهوری اسالمی بنا ش��ده اس��ت .منافع اقتصادی و سیاسی هیئت
برای حک و اصالح وضع موجود سلب کرده است .حاکمه نیزدقیقا با همین ساختار جمهوری اسالمی
این س��ؤاالت  ۳۴س��ال پیش وقتی که جمهوری انطباق دارد و مطلقا حاضر نیس��ت تغییری در آن
اسالمی به قدرت رسید یا هنگامی که جارو جنجال ایجاد کند.
اص�لاح طلب��ی از درون رژیم ب��ه راه افتاد،
موضوعیت داشت .هر جریان سیاسی هم به
در تاریخ یک صد سال اخیر ایران
این س��ؤاالت پاسخ داد و تجربه نیز صحت و بزرگترین جنایات ضد بشری در ده سال
سقم آن را در عمل نش��ان داد .امروز دیگر
نه فقط تودههای متوهم ن��ا آگاه ،بلکه حتا خنست استقرار جمهوری اسالمی رخ داد
جریاناتی که بنا به ماهیت طبقاتیش��ان ،به
جمهوری اس�لامی و اصالح رژی��م از درون دخیل بنابراین از روز هم روشنتر بود که یک چنین دولتی
فهمیدهاند که با وجود جمهوری اسالمی که از همان آغاز موجودیتاش وظیفه و رسالتی جز

بسته بودند،
چیزی تغییر نخواهد ک��رد .منتها هر یک تعبیر و سرکوب و کش��تار برای درهم کوبیدن انقالب و به
تفسیر خود را ارائه میدهند و الاقل تعدادی از آنها بند کشیدن مردم ایران نداشت ،نمیتوانددر شرایط
ظاهرا خود را طرفدار یک جمهوری سکوالر معرفی تش��دید بح��ران و نارضایتی مردم ،در ش��یوههای
میکنند .این گفته البته نافی این واقعیت نیست که استبدادی و س��رکوبگرانه خود حتا تعدیلی ایجاد
اف��راد و گروه هائی وج��ود دارند که خواهان اصالح نماید .عالوه بر این ،تا جائی که به خصلت مذهبی
رژیم ازدرون هستند .اما این مسئلهای متفاوت است دولت ب��از میگردد ،نمیتواند به ن��ام اصالحات از
با این که مسئله امروز جامعه ایران اصالحات است و ساختاردینی ،فرامین خدا ودین اسالم عقب نشینی
کند.
موضوعات مرتبط با آن.
س�ئوال شده اس�ت پس از  ۳۴سال از شکل ثانیا -نه فقط دولت دینی اص�لاح پذیر نبوده و
گیری جمهوری اسلامی تا چه حد سرشت و نیست ،بلکه در واقعیت ،اصالح طلبی هم در درون
رژیم وجود نداشت .آنقدر بورژوازی بر سر این مسئله
ساخت و بافت این نظام تغییر کرده است؟
مگر قرار بود چیزی تغییر کند؟ جمهوری اسالمی تبلیغ کرده است که گویا عدهای باورشان شده است،
از بدو ش��کلگیریاش یک دولت بورژوایی پاسدار دار و دسته خاتمی واقعا هم اصالح طلب بودند .در
نظم س��رمایهداری و مدافع منافع طبقه سرمایهدار تاریخ یک صد س��ال اخیر ایران بزرگترین جنایات
و مالکین بوده اس��ت و چی��زی در این میان تغییر ضد بشری در ده س��ال نخست استقرار جمهوری
نکرده است .فقط میتوان گفت که سرشت و ماهیت اس�لامی رخ داد که گروه موس��وم به پیروان خط
بورژوایی این رژیم آنقدر آشکار شده است که دیگر امام ،مجم��ع روحانیون و امثالهم نقش اصلی را در
کسی جرات نمیکند سرشت طبقاتی دیگری برای ار گانهای باالی رژیم داشتند .طنز تاریخ است که
طلبان نظم ارتجاعی موجود ملقب
آن جستجو کند ،یا آن را ورای طبقات معرفی نماید .آنها به اصالح
ِ
جمهوری اسالمی از بدو ش��کل گیریاش ،دین و شوند .گویا در جامعه ایران واژهها نیز معنای وارونه
دولت را آشکار و همه جانبه در یکدیگر ادغام نمود .ای پی��دا کردهاند .یک طرفدار دولت دینی با همان
مختصاتی که به آن اش��اره کردم ،اصالح طلب نام
بنابراین یکدولت معمولی بورژوایی نیست.
ویژگی مهم ساختاردولتدر ایران ،مذهبی بودن آن میگیرد.
است .از این بابت نیز تغییری رخ نداده و فقط این ببینیم اصالح طلب چه کسی ست؟
اصالح طلب به فرد یا جریان سیاسی اطالق میشود
خصلت ،شفاف تر و برجستهتر شده است.
جمهوری اس�لامی از همان آغاز ،یک رژیم اختناق که میخواهد مناسبات سیاسی و یا اجتماعی معینی
و س��رکوب ،یک رژیم استبدادی بوده است .از این را ک��ه تغییر آنها نیاز یک جامعه معین اس��ت ،از
جهت هم چیزی تغییر نکرده است .بنابراین آشکار طریق اقدامات تدریجی ،بوروکراتیک ،از باال و نه به
است که سرشت و ساختار طبقاتی ودینی جمهوری شیوهای رادیکال و انقالبی از پائین تغییر دهد.
اسالمی همان است کهدر گذشته بود .این که برخی اما گ��روه هائی از درون رژی��م که به اصالح طلب
افراد ،گروهها و جناحهای سیاسی جمهوری اسالمی مع��روف ش��دند ،اساس��ا ن��ه میخواس��تند و نه
در این س��الها از قدرت ح��ذف و جناح دیگری از میتوانستند اصالح گر مناسبات سیاسی و اجتماعی
درون رژیم در راس قدرت قرار گرفته ،از نقش برخی باشند و نه حتا اصالحگر نظام سیاسی موجود .آنها
کاسته و بر دیگری افزوده شده است ،یک ولی فقیه وعده آزادی سیاس��ی را به مردم ای��ران میدادند،
مرده و دیگری به جای او قرار گرفته است ،هیچیک بدون این که بخواهند کمترین تغییری در ساختار
نمیتوانست تغییری در سرشت و ساختار طبقاتی ،سیاسی و مذهبی دولت بدهند .آنها از آن قماش
خصلت دینی و استبدادی جمهوری اسالمی پدید "اصالح طلبانی" هس��تند ک��ه میخواهند ،دولت
آورد .چیزی که هس��ت ،در نتیج��هی بحرانهای دینی استبدادی با تمام نهادها و ارگانهای وابسته
الینحل و تش��دید تضادهای درون��ی رژیم ،تمرکز به آن پابرجا بماند ،دوران فجایع بیش��مار خمینی
را ایدهآل خود میدانند و خواهان بازگش��ت به آن
قدرت در دست ولی فقیه افزایش یافته است.
در پاس��خ س��ؤاالت بعدی هم باید گفت که البته دوران هستند!
نیازی نبود خاتمی بر س��رکارآید تا بتوان "در پرتو اینان جناح حاکم در جمهوری اس�لامی را متهم
بررس��ی کارنامه دولت اصالحات خاتمی" فهمید ،میکنند که از دوران خمینی فاصله گرفته و نقش
جمهوری اسالمی حتا ظرفیت پذیرش آزادیهای جمهوریت کم رنگ شده اس��ت .جمهوریت برای
آنها استبدادیست که در دوره خمینی حاکم بود
نیم بند را هم ندارد ،تا چه رسد به اصالحات.
روزی که خاتمی رئیس جمهور اعالم شد ،در همان و همان است که در سالهای قبل از کنار گذاشته
زمان گفتیم که اصالحات در جمهوری اس�لامی ،شدن ش��ان از قدرت سیاس��ی وجود داشته است.
فریبکاری طبقه حاکم و س��خنگویان سیاسی آن ،یعنی این ک��ه آنها به عنوان خودی ،بتوانند چند
توه��م افراد ناآگاه و جوانانیس��ت که فاقد هرگونه تائی نماینده در مجلس ارتجاع اس�لامی داش��ته
باشند ،تعدادی روزنامه منتشر کنند ،در رقابتهای
تجربه و شناخت سیاسیاند.دلیل همداشت.
اوال -دول��ت دین��ی به وی��ژه از نوع اس�لامی و درون��ی در رهبری ارگانه��ا و نهادهای دولتی قرار
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دمکراسیشورایی

ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشوراییدیدنکنید

گیرند و جناح رقیب متعرض آنها نشود .تودههای پایگاه اجتماع��ی دارد و خرده بورژوازی
وسیع مردم و سازمانهای مخالف جمهوری اسالمی مدرن مرفه که مطالبات آن از محدوده
هی��چ حقی در این میان ندارن��د و بحثی از حقوق آزادیهای فردی و اندکی آزادی سیاسی
دمکراتیک و آزادی های سیاسی و مطالبات رفاهی فرات��ر نم��یرود ،مدافع ج��دی اصالح
آنه��ا در میان نیس��ت .این اس��ت "جمهوریت و طلبان است و عمدتا همین قشر بود که
در جریان انتخابات سال  ۸۸نقش فعالی
دمکراسی دینی" که از آن نام میبرند .
اینان اصالح طلب نیستند .آنها نمیخواهند الاقل به نفع موس��وی برعهده گرفته بود ،اما
تسویه حس��اب بورژوائی با نهادهای قرون وسطائی چون نیروی محرکه انقالب ،تودههای
که در راس آن دولت دینی قرار گرفته است ،داشته کارگر و زحمتکش هستند که چارچوب
تلویزیون دمکراسی شورایی
باش��ند .بالعکس ،طرفدار و پاس��دار برجای ماندن مطالبات آنها بس��ی فراتر از مطالبات
نهادها و موسسات قرون وسطائیاند و از این رو در سیاسی س��ت ،لذا نمیتواند در جریان فریاد رس�ای کارگران و تمامی انس�ان های
ح��د اعالی خود مرتجع .نزاع آنها با دار و دس��ته تح��والت جامعه ایران نقش سیاس��ی زحمتکش ،شریف و س�تم دیده ای است که
حاکم بر سر منافع سیاسی و اقتصادی خودشان و تعیین کنندهای به نفع سازمانهای اصال برای آزادی و سوسیالیسم پیکار می کنند.
حفظدولت مذهبی است .همانگونه که خاتمی مکرر طلب ایفا نماید.
سازمانها نمیتوانند ادعای از ای�ن پس برنامههای تلویزیون دمکراس�ی
گفته است اینان نگران از دست رفتن جمهوری به عالوه ،این
خود را حت��ا در محدوده جدائی ش�ورایی ب�ر روی اینترنت در دسترس�تان
اسلامی هس�تند و نه نگران
دین از دولت عملی س��ازند ،چرا خواهد بود.
اسارت مردم و خواستهای لگد
جمهوری
که در ایران برخالف کشورهائی
مال شده آنها.
از تارنمای تلویزیون دمکراس�ی شورایی در
مطلقا
اسالمی
و
تونس
حتا
و
ترکی��ه
نمون��ه
از
ش��دند،
گذاش��ته
اما این که کنار
ش�بکه جهانی اینترنت دیدن کنید و آدرس
گرا،
م
اسال
کابینه
یک
با
ما
مصر
جمهوری
س��اختار
دلی��لاش در
یک
ظرفیت
آنرا در اختیار دیگران نیز بگذارید .ش�ماره
اما یک دولت غیر دینی رو به رو
اس�لامی و بحران و بن بس��ت آن
اس��ت و نه در اقتدار گرائی جناح اصالح ناچیز نیستیم ،بلکه دولت در تمامیت تلفن برای تماس :
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷
رقی��ب و دمکرات منش��ی اینها .را ندارد.
آن با تمام ارگانها و نهادهایاش
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:
دینی اس��ت .دین و دولت چنان
دلی��لاش در همان چیزی اس��ت
که آنها را به جناح موسوم به اصالح طلب تبدیل در یکدیگر ادغام شدهاند که جز با درهم
http://tvshora.com
کرد .یعنی بحرانهای الینحل و بن بست جمهوری شکس��تن تمام ارکان دول��ت موجود و
Email: shora.tv@gmail.com
اس�لامی .آنها قرار بود با ادا و اطوار اصالح طلبی ،بنای دولت��ی جدید نمیت��وان دین و
بحرانها و بنبس��ت را حل کنن��د و از آنجائی که دولت را از یکدیگر جدا ساخت .اصالح
نتوانستند و اصوال نمیتوانستند این بحرانها را حل طلب سیاسی اما خواهان حفظ ارکان
آمد ،باز هم استبداد و اختناق جدیدی خواهد بود،
مسلح
نیروهای
و بنبس��ت را در هم بشکنند ،بلکه بالعکس بحران اصلی دولت موجود ،بوروکراسی و
گیریم با ردایدیگر .تمام این واقعیتها نشان میهد
روحانیت
دستگاه
عمیقتر ش��د و تاکتیک موسوم به اصالح طلبی با حرفهای و جدا از مردم اس��ت و
که در ایران اساس��ا اصالحات عملی نیست و الاقل
از
لذا
داند.
ی
م
ض��روری
را برای حفظ نظم موجود
شکست رو به رو گردید.
تحت ش��رایط موجود هیچ چشم اندازی حتا برای
کلی
به
موجود
دولتی
ماشین
خواهد
ی
نم
که
آنجائی
در
اختناق
و
سرکوب
تشدید
تاکتیک جناح رقیب،
قدرت گیری و تحقق برنامههای آن س��ازمانهائی
تسویه
روحانیت
دستگاه
با
و
شود
شکس��ته
هم
در
دیگر
که
بود
رو
همی��ن
از
گرفت.
دس��تور کار قرار
که میت��وان حقیقتا آنها را اص�لاح طلب نامید،
حتا
بود
نخواهد
قادر
بگیرد،
صورت
رادیکالی
حساب
آزادی
وعده
و
موسوی
رسیدن
قدرت
جائی برای به
وجود ن��دارد .بنابراین مردم ایران نمیتوانند حتا از
نکته
این
به
سازد.
عملی
را
دولت
و
دین
جدائی
وعده
خاتمی
نماند.
باق��ی
۸۸
س��ال
در
هم
و اص�لاح او
شر استبداد رها شوند ،مگر آن که انقالبی پیروزمند
آنجائی
از
سیاسی
طلب
ح
اصال
که
کرد
اشاره
باید
نیز
مطلقا
اسالمی
جمهوری
که
داد
نش��ان
آش��کارا
داشته باشند که قدرت سیاسی در دست کارگران
موجود
اجتماعی
اقتصادی-
نظم
حفظ
خواهان
که
ندارد
هم
را
ناچیز
و
جزئی
اصالح
یک
حتا
ظرفیت
و زحمتکشان قرار بگیرد .فقط یک چنین انقالبی
هائی
ح
جنا
و
ها
ه
دست
دارو
با
است
ناگزیر
باش��د،
ی
م
را
سیستم
تمام
رژیم،
نش��ینی
عقب
کمترین
و
از آنجائی که میخواهد تمام مناس��بات اجتماعی
به
اسالمی
جمهوری
طرفدار
بورژوازی
نمایندگان
از
قالبی،
طلب
اصالح
ب��ود
کافی
کند.
ی
م
متزل��زل
موج��ود را از بی��خ و بن دگرگون کند ،قادر اس��ت
نام��ی از آزادی بب��رد تا مردم ب��رای جمع کردن سازش و توافق دست یابد .بنابراین ،حتا اگر در یک با درهم شکس��تن تمام دس��تگاه دولتی موجود و
بساط جمهوری اس�لامی دست به کار شوند ،به شرایط فرضی در راس قدرت قرار گیرد ،از دو سو زیر استقرار دولتی شورایی ،نه فقط مطالبات سیاسی و
خیابانها بریزند و وحشت را بر تمام گروههای ریز فشار و بن بست خواهد بود .از یکطرف از باال برای دمکراتیک بلکه تمام مطالبات اقتصادی و اجتماعی
و درشت پاسدار نظم موجود ،حاکم سازند .بنابراین محدودتر س��اختن اصالحات سیاسی و آزادیهای تودههای مردم را عملی سازد و یک بار برای همیشه
بار دیگر آشکار شد که جمهوری اسالمی تنها راهی سیاس��ی و از سوی دیگر فش��ار و مبارزه تودههای مردم ایران را از اس��ارت در دست ستمگران نجات
که برای بقای خود دارد ،ادامه و تش��دید سرکوب و کارگر و زحمتکش��ی که خواستار تحقق مطالبات دهد.
اختناق است تا روزی که تودههای مردم به انقالب خود به شیوهای رادیکال هستند .لذا در نهایت آنچه آرش شماره  – ۱۰۹فروردین  -۱۳۹۲آوریل ۲۰۱۳
روی آورند و آن را سرنگون کنند .این احتمال البته که از درون این کشمکش و بن بست بیرون خواهد
کال منتفی نیست که طبقه حاکم در شرایطی
دیگر این به اصطالح اصالح طلبان را به صحنه
فرا خواند ،اما در آن ش��رایط سرنوشتی بهتر از
کابینههای آخرین روزهای رژیم ش��اه نخواهند
داشت.
اینکه گفتیم نمیتوان بهدار ودستههای طرفدار
دول��ت دینی اصالح طلب اط�لاق کرد ،به این
رئیس جمهور آن باشد ،تغییری به نفع آنها
معنا نیس��ت که در ایران سازمانهای سیاسی
اصالحطلب وجود ندارد.
کارگران،زحمتکشان،مردمآزادیخواه رخ نخواهد داد .لذا یکبار دیگر باید دست رد بر
در
را
طلب
اص�لاح
مصداق
چنانچ��ه بخواهیم
سینه تمام مرتجعین بزنند ،مضحکه انتخاباتی
ایران الاقل در عرصه سیاس��ی پیدا کنیم به آن و ستم کشیده ایران
رژیم اس��تبدادی را فعاالن��ه تحریم کنند و با
دسته از سازمانهای بورژوائی و خرده بورژوائی دستگاه سیاسی استبداد و فرمانروای بالمنازع تش��دید مبارزه علیه رژیم جمهوری اسالمی،
اپوزیسیون رژیم میتوان اشاره کرد که خواهان آن خامنهای ،این بار نیز از همان صندوقی که تکلیف نظام حاکم را یکسره سازند.
اصالحات سیاس��ی هستند و پیش شرط آن را
شر فجایع بیشماری
برافت��ادن دولت مذهبی و اس��تقرار یک دولت احمدی نژاد را بیرون آورد ،مهرۀ جیرهخوار و راه دیگری برای رهائی از ّ
پارلمانی سکوالر اعالم کردهاند .به آنها اصالح مطیع دیگری را ولو به ضرب زور و س��رکوب که جمهوری اس�لامی به بار آورده است ،جز
طل��ب میگوئیم ،چ��ون خواه��ان دگرگونی و و دستگیریهای گسترده ،بیرون خواهد آورد .تشدید مبارزه و سرنگونی آن باقی نمانده است.
برافتادن مناسبات اجتماعی و ازجمله مناسبات حتا از میان نامزدهای ریاست جمهوری مورد بیائید به مقابله و رو در روئی مستقیم با رژیم
تأیید گماش��تگان خامنهای ،اینکه چه کسی برخیزیم و انتخابات نمایشی رژیم استبدادی
سیاسی موجود نیستند.
آنها نمیخواهن��د در مناس��بات اقتصادی و بر این پس��ت تکیه خواهد زد اراده خامنه ای را به نمایشی علیه نظم موجود تبدیل کنیم!
طبقاتی تغییری ایجاد شود ،نمیخواهند قدرت آن را تعیی��ن میکند .ب��ر اکثریت مردم آگاه اعتصاب��ات کارگ��ری ،اعتص��اب معلم��ان و
سیاسی از دس��ت طبقه حاکم مرتجع خارج و ایران پوشیده نیس��ت که "انتخابات" ریاست پرس��تاران زحمتکش میتوانند نقش مهمی
به تصرف طبقه تحت س��تم اما مترقی درآید؛ جمهوری در  ۲۴خرداد ،بیش از یک مضحکه در آغ��از روند ای��ن مب��ارزه و رو در روئی ایفا
نمیخواهند اس��اس و بنیان دولت موجود که و معرکهگیری ش��یادان حاکم برای به سخره کنند .بیائید اعتصاب را سازماندهی کنیم و با
همانا بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم و نیروهای گرفتن مردم نیس��ت و تنها در خور سخره و گسترش اعتصابات و فراروئی مبارزات تودهای
مس��لح جدا از مردم است درهم شکسته شود ،تحری��م فعال همی��ن مردم اس��ت .طی  ۳۴به یک اعتصاب عمومی سیاس��ی ،مسیر قیام
بلکه فقط میخواهند در ساختار دولت و نظام
سیاس��ی اصالحات��ی انجام بگیرد ک��ه با نظم سال حاکمیت ارتجاع اسالمی چندین رئیس مسلحانه و سرنگونی انقالبی بورژوازی حاکم
اقتصادی س��رمایهداری انطباق بیشتری داشته جمه��ور آمدهاند و رفتهاند .تم��ام جناحهای را فراه��م س��ازیم .جمهوری اس�لامی را که
باش��د ،تضادهائی را که روبنای سیاسی موجود بورژوازی حاکم در این س��الها امتحان خود س��لب آزادیهای سیاسی مردم جز الینفک
به علت خصل��ت دینی آن با س��اختار اقتصاد را پس داده و هیچیک از آنها ،نه خواستهاند موجودیت آن اس��ت و در آن هیچ جائی برای
سرمایهداری ایجاد میکند حل کنند ،یک جا به و نه توانستهاند منش��أ اثری به نفع تودههای رأی و نظر و انتخاب مردم وجود ندارد براندازیم
جائیدر نقش و قدرت نمایندگان سیاسی طبقه مردم باش��ند .رژیم سرمایه داری و استبدادی و با در دست گرفتن سرنوشت خود از طریق
س��رمایهدار صورت بگیرد و در بهترین حالت ،جمهوری اسالمی طی تمام دوران حاکمیت ش��وراها و برقراری حکومت ش��ورائی الگوی
مطالبات آزادی خواهانه مردم نیز تحقق یابد .این ننگین خود ،جز کش��تار و زن��دان ،جز فقر و دموکراتیکترین رژیم سیاسی را به مردم تمام
تحول هر شکلی که به خود بگیرد ،حتا اشکال فالکت ،جز بیکاری و بی آیندگی ،جز اعتیاد کشورهای جهان ارائهدهیم.
قهرآمی��ز ،چیزی جز اصالح در نظام سیاس��ی
موجود نیس��ت .معهذا این که تا چه حد اصال و فحشا ودهها مصیبت اجتماعیدیگر ،ارمغان
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
امکان یک چنین اصالحاتی و تحقق وعدههای دیگری برای شما تودههای کارگر و زحمتکش
برقرار باد حکومت شورائی
این سازمانها وجود دارد ،مسئله دیگری است .نداش��ته است .مادام که این حکومت پا بر جا
چون جمهوری اسالمی کنار رفتنی نیست مگر باش��د ،نه فقط هیچیک از مطالبات و حقوق زنده باد آزادی ،زنده باد سوسیالیسم
آن که در جریان یک انقالب سرنگون شود و با اساسی تودههای کارگر و زحمتکش متحقق
کار ،نان ،آزادی ،حکومت شورائی
یک چنین انقالبی قطعا با توجه به انبوه مطالبات نخواهد ش��د ،بلکه اوضاع در تمام زمینههای
تودههای مردم ،به ویژه کارگران و زحمتکشان و اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی وخیمتر میشود.
بخشی از بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت)
تجارب انقالب شکست خورده ،بسیار بعید است تودههای زحمتکش و ستم کشیده ایران بدانند
که یک چنین سازمانهائی بتوانند ابتکار عمل
در بارۀ تحریم فعال مضحکه انتخاباتی
را به دست بگیرند .گرچه اصالح طلبی در ایران و آگاه باش��ند که هر مهرۀ رژیم اس��تبدادی
ریاست جمهوری -خرداد ۱۳۹۲

انتخابات منایشی رژیم استبدادی را به
منایشی علیه نظم موجود تبدیل کنیم
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بامنک
بدون ُید!

استغفر الله


در ظرف ماس��ت موسیرو قبال به خاطر لذتش
لیس میزدم ،االن به خاطر قیمتش!

پسره به دختره میگه :چقدر امشب خوش بگذره،
سه تا بلیط سینما گرفتم
دختره میگه :چرا سه تا؟ من و تو که  2نفریم؟
پسره میگه :واسه بابا و مامان و داداشت!

دلنوشتهیدختران مجرد:
بارها در کالس اول خواندیم "آن مرد آمد" " ،آن
مرد با اسب آمد"
ما که ترشیدیم ،نامرد با خر هم نیامد! باز هم بابا
نان داد!

آیت الله جنتی به علت شكستگی استخوان در
بخش مرمت اثار باستانی سازمان میراث فرهنگی
بستری شد!

دیدین بعضیها عادتشونه رو چمن كه نشستن
همینجوری چمن هارو میكنن؟
اینا غیر از کودک درون یه بز درونم دارن!

به آدامس میگن :آرزوت چیه؟
میگه :زیردندون خسیس جماعت نیفتم!

ما هم عجب مردمی هستیم! فردوسی سی سال
بس��ی رنج برد تا عجم زنده كنه به پارسی .بعد
ملت میرن سر قبرش واسش فاتحه به زبون عربی
میخونن!

روزی شیخ از بازار گذر کرد و گوسفند مذبوحی
را دید در قصابی آویزان است و مردمان هیچ یک
توان و یارای خرید نداشتندی
شیخ فرمود :عمر این گوسفند بعد از مرگ درازتر
است از عمرش قبل مرگ!

اینکه چیزی نیست ،من جانم را هم برای اسالم
میدهم!
(دکتر شریعتی در حال ختنه شدن)

من اگه خدا بودم وقتی شیطان در برابر انسان سجده نکرد
خشتکش رو در میاوردم و از بارگاه بیرونش میکردم !
چه معنی داره شیطان به حرف خدا گوش نکنه!
وقتی میخواس��تم پیغمب��ر برای خلق تعیی��ن کنم از
 ۱۲۴۰۰۰پیغمب��ر  ۶۲۰۰۰نفرش رو از زنان منس��وب
میکردم تا عدالت رعایت بشه !
کمی سلیقه به خرج میدادم و بجای اینکه خونه خودم رو
در صحرای خشک و بی آب و علف عربستان بنا کنم در
سواحل جزایر هاوایی یه خونه شیک و مدرن بنا میکردم
با سوییت های مجهز و مجانی برای زواری که برای زیارت
میومدن !
هیچوقت خونه خودم رو در انحصار مسلمون ها قرار نمی
دادم و همه حق داش��تن بی��ان خونه ام… حتی بی خدا
ها! ! why notقدمش��ون سر چشم! زوار بجای اینکه تو
صحرای عرفه بدو بدو کنن؛ کنار س��احل بدو بدو کنن
حالشو ببرن و بجای لباس احرام هم مایو بپوشن!
یه مشت از این حوری ها و غِلمان رو هم مامور میکردم
به حجاج سرویس بدن و پذیرایی کنن تا زیارت بهشون
بهتربچسبه!
اصال نمیذاشتم آدما صبح و ظهر و شب هی نماز بخونن و
سجده کنن و حرفای تکراری بزنن! کمبود که ندارم هی
بخوام طفلکی ها رو اذیت کنم که!
همه مسجد ها رو هم جمع میکردم به جاش کافی شاپ
و کتابخونه و سینمادرست میکردم!
یه چند تاش رو هم قهوه خونه سنتیدرست میکردم که  ایران اگه جای اینهمه هزینه برای مبب
محسن نامجو توش سه تار بزنه بخونه!
امت به هر اسرائیلی یه پراید داده بود تا
هر کس��ی هم که من رو صدا می��زد و میگفت اِی خدا!
حاال بیشترشون از بین رفته بودن...
زود به��ش میگفتم جانم… ج��وون ...بگو...عزیز دلم… نه
اینکه محل نذارم! بنده آفریدم باید سرویس بدم دیگه…
گوسفند که نیستن ول کنم تو بیابون!
سه تا پسر درباره پدرهایشان الف می زدند:
قشری به نام روحانیت رو اصال خلق نمیکردم! به بنده هام
اولی گفت« :پدر من سریعترین دونده است.
همه یه جو عقل میدادم تا بتونن بد رو از خوب تشخیص
اون می تونه یک تی��ر رو با تیرکمون پرتاب
بدن و نیازی به فتوا و این مزخرفات نباشه !
کنه و بعد از شروع به دویدن ،از تیر جلو بزنه».
عزراییل رو هم می فرستادم اونجا که عرب نی انداخت! به
دومی گفت« :تو به این میگی سرعت؟ پدر من
جای عزراییل یه حوری خوش هیکل بلوری میفرستادم تا
شکارچیه .اون شلیک میکنه و زودتر از گلوله
جون مرد ها رو بگیره و یک جوان رعنای خوش هیکل رو
به شکار میرسه».
هم میفرستادم تا جون خانمها رو بگیره! (اینجوری دیگه
سومی سرش��و تکون داد و گفت« :شما دو تا
نه تنها کسی از مرگ نمیترسید بلکه این بابا مامان بزرگ
هیچی راجع به س��ریع بودن نمی دونید .پدر
ها هی از خدا مرگ میخواستن نصفه شبی)!
من کارمند دولتی اس��ت .اون کارشو ساعت
جون بچه ها رو هم اصال نمیگرفتم ! اصال اجازه نمیدادم
 4:30تعطیل میکنه و  3:45تو خونه است!»
انس��ان ناقص و معلول به دنیا بیاد… ریشه جنگ رو هم
خشک میکردم بجاش عشق و مهربونی می کاشتم!
س��عی میکردم حض��ورم اینق��در در زندگی مردم
شدید در
چی!
ملموس باش��ه که دیگه هیچ کس نگه خدای
!
و
کو پاش
ای نسبتا
آهای کا قوع زلزله
کشک چی! ..خدا کیلو چند؟ ...کدوم خدا؟!
پس از و
سیاره
از
یکی
آخ!! که اگه خدا بودم یه بهش��ت توی
شیراز:
ن.
د
ش
ز خواب پا
لو شدن.
ها خلق میکردم آخرین م��دل ! نه اینجوری که توی
 ۴نفر ا ازین پهلو به اون په مردمی از
جوب
جوباش شیر و عسل بیاد! شیر و عسلی که توی
ی
م
 ۱۱نفر رم گفته کمکه�ا شق منن
پیش
سال
باش��ه به درد همون اعراب هزار و چهار صد
�
ر کنید .ع
یک نف د منو بیدا
این
توی
میفرستادم
میخوره! اونایی که بنده صالح بودن
راه رسی
بهشت و اونایی هم که خطا کار بودن و بنده های درست
یعنی!
درمون��ی نبودن بجای جهنم میفرس��تادم توی ایـران
زندگی کنن قدر عافیت رو بدونن !
البته از همین االن از خدا بخاطر این همه اختالف سلیقه
عذر خواهی می کنم! ما مخلصیم!

مژده مژده بزودیگشایشمییابد

ساندویچی و اغذیه فروشی ایرانی «اِلدا»

)755 ATWATER Tel.: 514-933-4726 (IRAN
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

آخ! اگـه
خدا بودم!
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طرح بلندپروازانه گوگل
برای ارائه اینترنت ارزان
ب��ه گ��زارش دویچه ول��ه ،گوگل
میخواهد با سرمایهگذاری کالن
روی طرحی عظیم و استراتژیک،
زمینه دسترس��ی ی��ک میلیارد
شهروند کشورهای در حال توسعه
به اینترن��ت را فراهم کند .اجرای
این ط��رح ،درآمده��ای گوگل را
چندین برابر خواهد کرد.
کمپانی گوگل س��خت مش��غول
برنامهریزی اس��ت تا بتواند هرچه
زودتر طرحی عظیم و استراتژیک
را پیادهسازی کند .مسئوالن این
کمپان��ی قصد دارند ش��بکههای
اینترن��ت بیس��یم ( )WiFiرا در
کش��ورهای در ح��ال توس��عه و
بازارهای نوظهور راهاندازی کنند تا
از این طریق از میان شهروندان این
کشورها یک میلیارد کاربر جدید به
جمع کاربران اینترنت در سراسر
جهانبپیوندند.
روزنامه والاستریت ژورنال روز ۲۴
مه گزارش داد که این شبکههای
اینترنت بیسیم قرار استدر برخی
از مناطق آفریقا و جنوبشرق آسیا
در دسترس شهروندانی قرار گیرند
که در ش��هرهای کوچک و یا در
حاشیه ش��هرهای بزرگ زندگی
میکنن��د؛ مناطقی ک��ه در آنها
اینترنتدردسترس نیست.

ش��بکههای اینترن��ت بیس��یم
گوگل میتواند کیفیت و س��رعت
اتص��االت اینترنت��ی در مناط��ق
ش��هری را هم افزایش دهد .برای
تحقق ای��ن اهداف ،گوگل مذاکره
ب��ا ش��رکتهای خدماتدهنده و
تنظیمکنندگان مقررات ارتباطات
دیجیتال در کش��ورهای در حال
توسعه را آغاز کرده است.
کمپانی گوگل میخواهد از طریق
ام��واج تلویزیونی اینترن��ت را در
دس��ترس کاربران قرار دهد و این
کار نیازمن��د هم��کاری دولتها
اس��ت و به همین منظور گوگل با
دولتهایی نظیر آفریقای جنوبی
و کنیا گفتوگوهاییداشته است.
عالوه ب��ر این ،گ��وگل بالونهای
مخصوصی طراحی ک��رده که به
«پلتفرمهای با ارتفاع باال» موسوم
ش��دهاند و میتوانند ت��ا چندین
کیلومتر مربع را تحت پوشش قرار
دهند و کارب��ران از طریق آنها به
اینترنت بیسیم متصل شوند.
گ��وگل همچنی��ن میخواهد با
تولی��د اکوسیس��تم جدی��دی از
پردازشگرهای موبایل ،گوشیهای
هوش��مند ارزانقیمتی برای این
"بازارهای نوظهور" طراحی کند که
دسترسی آنها به اینترنت را تسهیل
خوهد کرد.

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

شبکههای مبتنی بر ماهواره هم از
دیگر گزینههای این کمپانی برای
افزایش دسترس��ی به اینترنتاند.
بسته به موقعیت کشورها ،گوگل
از ترکیب��ی از ای��ن روشها برای
افزایش دسترسی به اینترنت بهره
خواهد گرفت.

گوگل از اجرای این
طرح چه سودی
میبرد؟

کمپان��ی گ��وگل  ۸۷درص��د از
درآمد س��االنه  ۵۰میلیارد دالری
خ��ود را از طریق تبلیغات آنالین
به دس��ت میآورد .افزایش تعداد
کاربران اینترنت در جهان ،افزایش
درآمده��ای گوگل را ه��م در پی
خواهدداشت ،چون تعداد کاربرانی
ک��ه از وبس��رویسهای گوگل
استفاده میکنند هم از این طریق
افزای��ش مییابد و گوگل ظرفیت
بیشتری برای تبلیغ آنالین خواهد
داشت.
گذشته از این ،گوگل سیستمعامل
اندروی�د را ب��رای موبایله��ا
طراحی کرده و اندروید تبدیل به
پراس��تفادهترین سیستمعامل در
گوشیهای هوشمند و تبلتها در
سراسر جهان شده است .گوگل با
خرید کمپانی موتوروال وارد عرصه
ساخت گوشیهای هوشمند هم
شده و با ورود عینک گوگل به بازار
هم کفه ترازو به نفع گوگل
سنگینتر خواهد شد .همه
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مدرسه فمینیس��تی :سرنوشت
ق�رص های ض�د ب�ارداری به
مانند بسیاری از مسائل مربوط
به زنان ،از پیدایش تا تکامل و
پیشرفت راه پر فراز و نشیبی
را پشت سر دارد.
هر چند بزرگترین دس��ت آورد و
تاثیرگ��ذاری آن عمدتاً مربوط به
یک قرن اخیر می باشد ،اما تاریخ
فرهنگ ملت ها زمان هایدورتری
را از تالش و خواست زنان مبنی بر
عدم تمایل آنها برای تبدیل شدن
به ماشین های تولید فرزند بازگو
می کند ،که در سکوت و خاموشی
تاریخی پنهان مانده است.
اوایل قرن نوزدهم ،در غرب ،چند
دانشمند علوم طبیعی دربارۀ ایدۀ
نازایی م��وش ها و خرگوش هایی
که سیب زمینی های وحشی را در
مزارع غارت م��ی کردند ،در حال
تحقیق بودند .آنها توانسته بودند
قرص هایی تولید کنند که جلوی
فعالیت تخمک ری��زی ماده ها را
می گرفت.
در آن زمان پرس��تار فعال حقوق
زن��ان ،م��ارگارت س��نجر( )۱در
ماساچوس��ت امریکا در ارتباط با
این گروه تحقیقاتی قرار گرفت .از
آنجا که او در کار روزانۀ خود شاهد
ترس و نگرانی های بی پایان زنان
فقی��ر از بارداری های ناخواس��ته
بود و همین ط��ور دیدن رنج آنها
در اقداماتی که برای سقط جنین
می کردند ،باعث شد عاقبتدست
به تاًسیس درمانگاهی مخصوص
زنان بزند.
زنان در ای��ن درمان��گاه عالوه بر
آموزش های بهداشتی و جنسی،
با پدیدۀ ق��رص های ضد بارداری
که تا آن زمان جهت نازایی موش
ها و خرگوش ها استفاده می شد،
نیز آشنا شدند و اکثر آنهاداوطلبانه
در یک پروژه تحقیقاتیدربارۀ تاثیر
و انعکاس قرص های ضد بارداری
مخصوص زنان شرکت کردند .در
خفا و دور از چشم دولتمردان وقت
که ایدۀ تحقیق و بررس��ی جوانب
پزش��کی قرص های ضد بارداری
زنان را چندان جدی نمی گرفتند،
زن��ان به یاری یکدیگر برخاس��ته
بودند.
مارگارت س��نجر بارها ب��ه اتهام
پخش ق��رص های ضد ب��ارداری
دس��تگیر و محاکم��ه و داروخانۀ
درمانگاه او بسته شد اما جنبشی
ک��ه زنان ش��روع ک��رده بودند به
آسانی خاموش نمی شد .کاترین
م��ک کرمی��ک از ژنو ب��رای زنان
اینها یعنی از این پس گوگل
در چندین عرصه به صورت
همزمان پیشگام خواهد بود.
در مجم��وع ،میان زیرس��اختهای
ارتباط��ات دیجیت��ال و ضریب نفوذ
اینترنت ،با درآمدهای گوگل ،رابطه
مس��تقیمی برقرار اس��ت .گذش��ته
از اینه��ا ،با افزایش تع��داد کاربران
اینترنت در جه��ان ،گوگل دادههای
بیش��تری هم درباره رفت��ار آنالین
کارب��ران جمعآوری خواه��د کرد و
در دنیای امروز این دادهها به ش��دت
ارزش��مندند؛ گوگل میتواند از این

قرص های ضد بارداری تهیۀ و در
جیب لباس هایی که می دوخت
پنهان می س��اخت و راهی امریکا
و کشورهای دیگری که از کارایی
این دارو با خبر ش��ده بودند ،می
کرد .در عین ح��ال هزینۀ گزاف
تحقیق دربارۀ این داروی نازایی را
هم به عهده گرفت.
دستگیری ها و تخریب ها در برابر
خواست و فعالیت زن ها که از هر
گوشه ای از دنیا سر می کشیدند،
تاب نی��اورد و عاقبت تابوی قرص
های ضد بارداری شکس��ته شد و
برای اولین ب��ار در نیمۀ دوم قرن
نوزدهمدر امریکا رسمیت پزشکی
یافت.
پس از آن کشورهای دیگر دنیا نیز
به تبعیت از چنین سیاستی ،قرص
های ضد بارداری را به رس��میت
ش��ناختند و آن را راهی بازارهای
اقتصادی خود ساختند .و از همان
ابت��دا بیش از صد میلی��ون زن از
داروی ضد بارداری استقبال کرد
و به مصرف آن پرداخت.
فلس��فۀ وجودی درمان��گاه خانم
س��نجر س��ال ها به فعالیت خود
ادامه داد و گسترش یافت .آموزش
زن ه��ا در زمین��ۀ بهداش��ت و
سالمت جنسی ،آشنایی با متدها
و وس��ایل جلوگیری از ب��ارداری
های ناخواسته و همچنین آموزش
جوان باردار از مس��ئولیت
مادران ِ
هایی بود که جنبش زنان به عهده
گرفته بود.
پایان جنگ های جهانی با حضور
زن های��ی که به معج��زۀ کارآیی
قرص های ضد بارداری پی برده و
از نوعی اسارت و اجبار تاریخی رها
شده بودند و با رو آوردن به دنیای
کار و حرف��ه و کنت��رل جمعیت
خانواده های خود در جس��تجوی
رسیدن به ش��خصیت مستقل و
اثب��ات فردیت خود بودند ،رنگ و
روی تازه ای گرفت.
حضور زن ها در آموزش��گاه ها و
بازارهای کار و تصمیم گیری اگر
برای خ��ود آنها مفاهیم متعددی
به دنبال داشت اما جهان سرمایه
داری هم از این نیروی تازه نفس و
در عین حال با تجربه و رنج دیده
به تمامی اس��تقبال کرد .خروج از
شکل ماشین های تولید فرزند و
سرس��پردگی به مناسبات جامعه
فئودال��ی و نقش پی��دا کردن در
جهانی که در حال نقش دادن به
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خود بود ،پای زنان را به میدان های
مبارزۀ جدیدی باز کرد.
آنچه بی��ش از حد تاریخ تحوالت
زندگی زن��ان را در نیمۀ دوم قرن
نوزدهم از س��ایر پدیده های دیگر
متمایز می س��ازد ،ش��کل گیری
جنبش های متفاوت زنان اس��ت
که علیرغم تفاوت های دیدگاهی،
طبقات��ی و اجتماعی همۀ آنها در
نگاه ک��ردن به خود به عنوان نیرو
و پتانس��یلی که می توانس��ت در
مناسبات اجتماعی قدرت تعیین
کنندگی پیدا کند ،همتراز بودند.
بسیاری از کشورهای جهان انتخاب
بارداری یا عدم آن را از جانب زنان
کام ً
ال به رسمیت می شناسند .اما
برای همۀ زنان چنین نیست .هنوز
پس از نزدی��ک به یک قرن که از
موضوع انتخاب آزاد زنان در مورد
بارداری خود ،می گذرد ،در جوامع
زیادی موانعی بر سر انتخاب آنان
وجود دارد.

ب�ر اس�اس گ�زارش س�ازمان
مل�ل( )۲در جهان امروز ما ،بیش
از دویس�ت میلیون زن از اقشار
تهیدست جوامع بشری خواستار
و نیازمند دریاف�ت آموزش های
جنسی و راه های کنترل بارداری
هایناخواستههستند.

در خواس��ت برای قرص های ضد
بارداری در هند در سال های اخیر
 ۲۴۵درصد افزایش یافته است.
اما مهمترین مشکل بنیۀ ضعیف
پس قیمت
مالی آنهاس��ت که از ِ
های ش��رکت های دارویی بر نمی
آیند.
دول��ت هن��د حاضر ب��ه پرداخت
بودجۀ عقیم سازی اجباری نزدیک
به  ۶میلیون زن هندی می ش��ود
ام��ا از در اختیار ق��رار دادن قرص
زنان
های ضد ب��ارداری رایگان به ِ
در خواست کنندۀ فقیر طفره می
رود .نه تنها هند چه بس��یاری از
کش��ورهای جهان از جمله ایران
حاضر نیستند زنان رادر این زمینه
با کمک های اقتصادی و بهداشتی
همراه��ی کنن��د .آرزوی دریافت
وس��ایل جلوگیری رایگان رویایی
اس��ت که قرن ه��ا در ذهن زنان
تهیدست جهان خانه کرده است.
بنابه گزارش سازمان بهداشت
جهانی( )۳از  ۱۹۰میلیون زنانی
که در س�ال در سراسر جهان
باردار می ش�وند ،بی�ش از ۵۰
میلیون نف�ر از آنها اق�دام به

سقط جنین می کنند.
از آنجا که سقط جنین در بسیاری
از کشورهای رو به رشد ممنوع می
باشد ،بسیاری از آن سقط جنین
هادر فضایی مخفی ،غیر بهداشتی
و توسط افراد غیر متخصص انجام
م��ی گیرد که در ج��ای خود آمار
هولناک��ی از مرگ و می��ر زنان به
همراه می آورد .موضوعی که جهان
مردانه به عمد یا به سهو از افشای
آن صرف نظر می کند.
کلیس��ای کاتولی��ک ب��ه رهبری
واتیکان و پاپ اعظم ،نماینده های
مذهبی کشورهای اسالمی یادیگر
ادیان با بی میلی کامل نس��بت به
نیاز و گرای��ش زنان به جلوگیری
از بارداری ه��ای اجباری برخورد
می کنند .جامعۀ مردانۀ برخی از
نهادهای مذهب��ی ،ضمن موضع
گیری ها و برداش��ت های فردی،
با اس��تناد به کتاب های مقدس،
عقوبت الهی ک��ه در انتظار زنانی
است که می خواهند جلوی تکثیر
بشریت را بگیرند ،به آنها یادآوری
می کنند.
در این میان کاتولیک ها وضعیت
بهتری دارند .حداقل آنکه بسیاری
از زنان کاتولیک با وجود اعتقاد بی
قید و ش��رطی که به دین و آیین
خود دارن��د اما به مس��ئلۀ ازدیاد
فرزند و موضوع کنترل جمعیت به
دیدۀ واقع بینانه تری نگاه می کنند
و معتقدند علیرغم نصایح مسیح
پیامبر واقعیت دنیای امروز زندگی
زنان به آنها اجازه نمی دهد مانند
اجداد خود به ماشین تولید فرزند
تبدیل شوند.
به رغم آنکه زنان مسلمان ،یهودی
ی��ا ادیان دیگری نی��ز به ضرورت
کنترل جمعی��ت ،کنترل بارداری
های ناخواسته و نیاز به آموزش و
فراگیری ش��یوه های جلوگیری و
سالمت جنسی رسیده و پذیرای
آن هس��تند اما رد پ��ای زیادی از
نقطه نظره��ای آنها در مطبوعات
جهان��ی دیده نمی ش��ود و کمتر
کس��ی صدای منطق و استدالل
های آنها را می شنود.
در این میان وضعیت زنان کشور ما
و نیاز آنها به مصرف قرص های ضد
بارداری ،استفاده از متدها و وسایل
ضد ب��ارداری در پ��ردۀ ابهام فرو

دادهه��ا ب��رای ارائه س��رویسهایی در طول س��الهای اخیر هم��واره از
شخصیسازیش��دهتر به��ره بگیرد پژوهشهای محرمانه ب��رای یافتن
و به تبع آن تبلیغ��ات هدفمندتر و راهحلهای جایگزین دسترسی به
اینترنت حمایت کرده و س��خت در
هوشمندتری ارائه کند.
هن��وز بیشتر از نیم��ی از جمعیت تالش است تا با افزایش ضریب نفوذ
جهان به اینترنت دسترسی ندارند و اینترنت در سراس��ر جه��ان ،دنیای
اگر گوگل بتواند اهداف اس��تراتژیک آنالین و آفالی��ن را متحول کند .به
خود را با موفقیت تحقق بخشد ،در همین منظور «واحد دسترسی» در
آینده نزدیک درآمدهای این کمپانی گوگل تاسیس شده و البراتور ایکس
نیز رشدی شگفتانگیز خواهدداشت .در این کمپانی هم با رهبری سرگی
گفته میشود پیگیری این پروژههای برین ،دیگر بنیانگذار گوگل ،همین
اس��تراتژیک از ایدهه��ای لری پیج ،اهداف را پی میگیرد.
یکی از بنیانگذاران گوگل اس��ت .او
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رفته اس��ت .علیرغم
آنکه تحقیق��ات در
م��ورد بهداش��ت و
ی کنفدراسیون دانشجویان خارج از
معرف 
زندگی جنسی زنان
یک��ی از جدی ترین
کشور قبل از انقالب اسالمی در ایران
موضوعات��ی اس��ت
از ایده تا شکلگیری و فعالیت.
که توس��ط سازمان
آیا طرح قابل استفاده
بهداش��ت جهان��ی
دنبال می ش��ود اما
در زمان حال می تواند باشد؟!
در هیج کجا حضور
______________
پر رنگی از محققین
زمان :یکشنبه  2ژوئن 2013
ایرانی ی��ا تحقیق و
 11صبح تا  2بعدازظهر
برنامه ریزی در مورد
به همه شما خوشامد می گوییم.
کنت��رل جمعی��ت
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
خان��واده های ایرانی
Tel.: 514-619-4648
دی��ده نمی ش��ود.
بنابرای��ن کنت��رل
بارداری نیز به یکی از موضوعاتی آنچ��ه باقی م��ی مان��د معالجه و
که زن��ان در خفا و دور از چش��م توصیه های غیر تخصصی زنان به
دولتمردان به آن می پردازند ،شده یکدیگر ،پیدا کردن اماکن مخفی
است.
برای سقط جنین و پذیرش عواقب
آمار دقیق��ی از ضایعات چنین به بیماری زای آن است.
خود سپرده شدن وجود ندارد جز نیاز به کنت��رل جمعیت جهان از
آنکه باید باور کنیم بار س��نگین عمده مسائلی اس��ت که سازمان
و طاقت فرس��ای مبارزه با کنترل ملل و سازمان بهداشت جهانی به
جمعیتدر خاموشی و سر بستگی کمک زنان در سراسر دنیا تعقیب
ب��ر دوش میلیون ه��ا زن ایرانی می کند .عدم پیوند و همراه نبودن
سنگینی می کند.
ب��ا چنین موج جهان��ی و پذیرش
هر چند آقای رئیس جمهور کشور اجباری س��لیقه های ش��خصی و
ما خانواده ه��ای ایرانی را پُر بچه غیر تخصصی دولتمردان کش��ور،
دوس��ت دارند اما واقعیت جهانی تنها نتیجه اش به بیراهه کشاندن
چیز دیگ��ری را برم�لا می کند .حرکتی است که با در نظر گرفتن
واقعیتیآگاهانهیاناآگاهانهبسیاری واقعیت های جهانی شکل گرفته
از زنان تهیدست و وابسته به اقشار است.
ضعیف جامعۀ ما به خوبی دریافته کنترل یا حت��ی ازدیاد جمعیت و
اند.
تنظیم خانواده جز با تکیۀ تمام عیار
دولت ایران به تعهدات بین الملی به بهداشت و آموزش جنسی زنان
خ�ود دربارۀ بهداش�ت و آموزش و مردان در هیچ نقطه ای از جهانی
که در آن زندگی می کنیم امکان
جنسی زنان بی اعتناست.
اندک گوشۀ چشمی هم که نشان پذیر نیست .هر چنددولتمردانی با
می دهد ،ب��ا نیاز گس��تردۀ زنان اصرار چشم خود را بروی واقعیت
همخوانی و هماهنگی ن��دارد .در ها ببندند و از همکاری و همراهی
نتیجه کشور ما از تحقیقات ادامه با این موج همه گیر پرهیز کنند.
داری ک��ه به طور مثال در مصرف
طوالنی مدت استفاده از قرص های
ضد بارداری می شود ،ضایعات آن،
______________
بهداشت مربوط به آن ،دیدارهای
آوری
متناوب پزش��کی و جم��ع
منابع:
گس��تردۀ گزارش های پزشکی و 1: Margaret Sanger Biography,
Women’s History: about. Com
تحقیق در مورد آنها ،بهتر و متنوع
)2: United Nations (UN
س��ازی قرص های ضد بارداری و
3: World Health Organization
درنظر گرفت��ن تفاوت های فردی
(WHO), Family Planning.
زنان دور است.

•

ــــــــــــــــ
بیا بغلم

دست هایم که باز می شود به عرضِ لبخند
طولش نده
کبوترهای گندمِ نذری چریده
منتظرند
و عنکبوت های تف به دهان هم.
بیرون
به گواهِ تاریخ
سرد است
جـلدی بیا بغلم!
َ
(ساقی لقایی)
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الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

در اعماق؟!

ماه��ی هایی ک��ه در اعماق
زندگی میکنن��د ،صید نمی
شوند؛ اما طلوع آفتاب را هم
هرگز نمی بینند!

ازنازی بپرس!...

از هنگامی که خداوند مش��غول خلق زن
بود ،شش روز میگذشت.
فرشتهای ظاهر شد و گفت :چرا این همه
وقت صرف این یکی میکنی؟
خداوند پاسخ داد :دستور کار او را دیدهای؟
باید دویست قطعه متحرک داشته باشد،
که همگی قابل جایگزینی باشند.
باید بتواند با خوردن قهوه تلخ و غذای شب
مانده کار کند.
دامنی داشته باشد که همزمان دو بچه را
در خودش جا دهد و وقتی از جایش بلند
شد ،ناپدید شود.
بوسهای داشته باشد که بتواند همه دردها
را ،از زانوی خراشیده گرفته تا قلب شکسته،
درمان کند.

سخنرانی اوباما...
و به این گونه به اعتبار اداره مالیاتی
صدمه میزند.
همچنی��ن از ای��ن پس س��ازمان
«س��یا» و ارت��ش نمیتوانند افراد
را در «کشورهایی مانند پاکستان
صرفاً به این دلیل که در لیس��ت
مشکوک به تروریست و یا وابستهی
به القاعده و سایر گروها هستند»
هدف قرار دهند.
«اریک هولدر» وزیر دادگستری در
نامهای به کنگره نوشت و توضیح
داد که «روشهای کشنده تنها در
صورتی باید بکار رود کهدستگیری
امکان پذیر نیست و هیچ راه حلی
منطقیدیگری برای مقابله با خطر
وجود ندارد».
در گذشته افراد و گروههای بسیاری
به این نوع قتلها اعتراض کرده و
آن را مغای��ر با قوانین دموکراتیک
اعالم کردند .سخنان «اوباما» مبنی
بر ایجاد نوعی دادگاهها و یا ناظرین
مس��تقل در داخل قوهی اجرائیه،
در پاس��خ به اعتراضات شهروندان
آمریکایی است.
از سوی دیگر هنوز افرادی هستند
که میخواهند این جنگهای ابدی
و پلید ادامه یابد .در کنگره عناصر
راست افراطی جنگ با تروریسم را

PAIVAND: Vol. 19  no.1112  juin 01, 2013
زندگی در اعماق امن است،
اما زیبا نیست !
------------

عشق

32

مردانه از عش��قت محافظت
کن ...
و کودکانه س��ال های س��ال
عشقت را تازه نگهدار!

زنانه عاشق شو...

قلب زن است که جهان را
به چرخش در میآورد!...
فرشته سعی کرد جلوی
خدا را بگیرد :این همه
کار برای یک روز خیلی
زیاد اس��ت .باشد فردا
تمامش کنی.
خداون��د گف��ت :نمی
شود!
چی��زی نمان��ده تا کار
خلق این مخلوقی را که
این همه به من نزدیک
است ،تمام کنم.
از ای��ن پس م��ی تواند
هنگام بیماری ،خودش
را درمان کند،
یک خان��واده را با یک
قرص نان س��یر کند و
یک بچه پنج س��ال را
وادار کند دوش بگیرد.
فرشته نزدیک شد و به زن دست زد.
اما ای خداوند ،او را خیلی نرم آفریدی! بله نرم است ،اما او را سخت هم آفریدهام. تصورش را هم نمیتوانی بکنی که تا چهحد میتواند تحمل کند و زحمت بکشد.
فرشته پرسید :
فکر هم میتواند بکند؟
خداوند پاسخداد :نه تنها فکر میکند ،بلکه
قوه استدالل و مذاکره هم دارد.
آن گاه فرشته متوجه چیزی شد و به گونه
زن دست زد.
فرشته پرسید :
اشک دیگر برای چیست؟
خداوند گفت:

اشک وسیلهای اس��ت برای ابراز شادی،
اندوه ،درد ،ناامیدی ،تنهایی ،س��وگ و
غرورش.
فرشته متاثر شد:
 ت��و فکر همه چی��ز را کردهاید ،چونزنها واقعا حیرت انگیزند.
زنه��ا قدرتی دارند که م��ردان را متحیر
میکنند.
همواره بچهها را به دندان میکشند.
سختیها را بهتر تحمل میکنند.
بار زندگی را به دوش میکشند،
ولی شادی ،عش��ق و لذت به فضای خانه
میپراکنند.
وقتی خوشحالند گریه میکنند.
برای آنچه باور دارند میجنگند.
آنها میرانند ،میپرند ،راه میروند ،میدوند
که نش��انتان بدهند چه قدر برایشان مهم
هستید.
قلب زن اس��ت که جهان را به چرخش در
میآورد
زنها در هر اندازه و رنگ و شکلی موجودند
و میدانن��د که بغ��ل کردن و بوس��یدن
میتواند هردل شکستهای را التیام بخشد.
کار زنها بیش از بچه به دنیا آوردن است،
آنها شادی و امید به ارمغان میآورند .آنها
شفقت و فکر نو میبخشند
زنه��ا چیزهای زیادی برای گفتن و برای
بخشیدندارند.
خداوند گفت :این مخلوق عظیم فقط یک
عیب دارد!
فرشته پرسید :چه عیبی؟
خداوند گفت :قدر خودش را نمی داند!

>> ادامه از صفحه6 :
صرفنظر از اینکه تا چه زمانی ادامه
یابدپشتیبانیمیکنند.
زندان«گوانتانامو»

جلوگیری میکند .بازداشتگاهی
که نمیبایست بوجود میآمد.
از موان��ع مه��م بس��ته ش��دن
«گوانتانامو» اطالعاتی است که از
طریق شکنجه و بطور غیر قانونی
در زمان «ب��وش» از این زندانیان
گرفته شده است .این اطالعات لکه
دار اجرای قانون را مش��کل کرده
است.
اوبام��ا گفت« :زمان��ی که تعهدی
برای بستن «گوانتانامو» بوجود آید
من مطمئن هستم این مشکل بر
اس��اس روش حکومت قانون قابل
حل اس��ت» .وی همچنین گفت:
«تاری��خ قضاوت س��ختی در این
بخش از جنگ علیه تروریس��م و
آنهای��ی که در پای��ان دادن به آن
غفلت کردند خواهدداشت».

اوباما از کنگره آمریکا خواست که
محدودیتهایی را که صرفاً دلیل
سیاسی دارد کنار گذاشته تا بتوان
زندانیان را از گوانتانامو خارج کرده
و درهای این زندان را برای همیشه
بست.
وی پیش��نهاد کرد ک��ه برخی از
کسانی که شواهد واقعی تروریستی
برای آنها وجود دارد ،میتوانند در
دادگاههای ارتشی محاکمه شوند
و بقیه که در تروریست بودن آنان
تردید زیادی هس��ت به محلی در
داخل آمریکا منتقل ش��وند .اوباما
معتقد اس��ت که حتا کسانی که
تروریست هس��تند میتوانند در
دادگاههای فدرال که قابلیت کافی آزادیهای مدنی
برای اجرای عدالت دارند ،محاکمه اوباما هم چنین وعده داد که برای
شوند.
برقراری تعادلی بی��ن حفاظت از
اوبام��ا در این زمینه گفت« :دولت آزادیه��ای مدن��ی و امنیت ملی
من بطور خستگی ناپذیر به دنبال یک هئیت مشاوره مستقل بوجود
رهبران القاعده رفته است و هیچ خواهد آمد.
ن��وع دلیلی ب��ه غی��ر از بازیهای این بخش از سخنان وی در پاسخ
سیاس��ی وجود ن��دارد که کنگره این بود ک��ه وزارت دادگس��تری
از بس��تن زن��دان «گوانتانام��و» بطور مخفی تلفنه��ای برخی از

خبرنگاران «آسوش��یتد پرس» را
بازرس��ی کرده بود .این یک عمل
غیر قانونی و قابل مجازات است.
ای��ن وقایع س��ال پی��ش و زمانی
رخ داده ب��ود که یک��ی از مأموران
جاسوسی سیا توانسته بوددر یکی
از گروههای تروریستی رخنه کرده
و بمبی را که قرار بود در هواپیمای
مس��افری ک��ه از اروپا ب��ه آمریکا
میآمد منفجر شود بدست آورده و
این توطئه مهم تروریستی را خنثی
کند .آسوش��یتد پرس پیش از آن
که این خبر توسط مقامات دولتی
اعالم ش��ود آن را گزارش داده بود.
متعاق��ب آن ،وزارت دادگس��تری
کوش��ید بداند این اطالعات سری
از چ��ه راهی به خبرن��گاران ویژه
آسوشیتد پرس رخنه کرده است.
اوباما در س��خنرانی خ��ود تأکید
کرد که مطبوعات آزاد یک عامل
اساسی برایدموکراسی هستند.
بخش دیگری از سیاست خارجی
امری��کا اینس��ت که ب��ه حوزهی
قدرت وزارت خارجه افزوده ش��ده
و سازمان سیا به وظایف سنتیاش
که بدست آوردن اطالعات بود باز
گردد در نتیجه پنتاگون مسئولیت
عملیات خطرناک را بر عهدهداشته
باشد.
کماندوهای برگزیده ارتش حمالت

یورش��ی و ی��ا حم�لات توس��ط
هواپیماهای بدون خلبان را انجام
خواهند داد .برای مقابله با ملیشیا
و گروههای تروریستی افراد ویژهای
تعلیم مییابند تادر آینده نیازی به
اینکه ارتش بزرگ آمریکا به خاک
کشور بیگانهای حمله کند نباشد.
«مایکل شی هان» مأمور عالیرتبه
ضد تروریس��م پنتاگون میگوید:
«هدف اینست که از نیروهای ویژه
آمریکا و کشوری که تروریستها
در آن هس��تند کمک گرفت .این
یک برنامه مهم آینده برای مبارزه
با تروریسم است.
یک��ی از تغیی��رات بس��یار مهم
اینست که حوزهی اختیار اقدامات
هواپیماهای بدون خلبان از سازمان
سیا به ارتش منتقل میشود.
از س��ال  ۲۰۰۸تح��ت عن��وان
«جنگه��ای س��ری» نزدیک به
 ۴۰۰حمله در پاکس��تان و یمن
با هواپیماهای بدون خلبان انجام
شده است .این حمالتدر حقیقت
یک��ی از پایههای مهم سیاس��ت
خارجی پرزیدنت اوباما بوده است.
ول��ی منافع کوتاه م��دت این نوع
«جنگ س��ری» که در دراز مدت
دیگر مخفی باقی نمان��د ،و با باال
رفتن تعداد کشته ش��دگان افراد
کشورهای
اعتراض 2/21/13
بیگناه ،صدای3:01 PM

مورد حمله و همچنین گروههای
ضد جنگ و برخی از دستگاههای
ارتباط جمعی در آمریکا بلند شد،
بوی��ژه که این عملی��ات از جانب
س��ازمان «س��یا» انجام میشد و
قدرت بیش از اندازه قوهی اجرائیه
را زیر سئوال میبرد.
اوباما مجبور بود در زمینه سیاست
خارج��ی آمریکا تجدید نظر کند.
واقعیت اینست که خطر تروریسم
همچنانکه اخیراً در «ب ُوس��تون»
و حتا در «لندن» دیده ش��د ،یک
خطر ماندنی است ولی جنگ ابدی
هم غیر قابل ادامه است.
«بنیامی��ن رادز» (Benjamin
 )Rhodesیکی از مشاوران امنیتی
کهدر اتخاذ سیاست جدید خارجی
مؤثر بوده است میگوید« :از میان
تم��ام این خطرات چیزی که کاخ
سفید بیش از همه نگران آن بود،
ایجاد یک موج افراطی پس از «بهار
عربی» است .ولی خونینترین این
جنگها که در سوریه است نشان
داد ک��ه پرزیدن��ت اوبام��ا بدنبال
دخالت در این اختالفات نیست».
در س��وریه واقعی��ت اینس��ت که
جنگ داخلی تنها بین گروههای
به اصطالح شیعه و سنی طرفدار و
مخالف اسد نیست.
1
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FLAMENCO
فالمنکو


اوائ��ل ق��رن  19پدیده
جدیدی نمایان
ش��د بن��ام

FLAMENCO
موسیقی غریبی که
مخلوطی است از
موسیقی عربی
منطقه

آ ند ا ل��و ز ی
 ANDALOUSIEاسپانیا
و موس��یقی کولی ی��ا .GYPSY
ر ّد پای موس��یقی آوازی هندی را
میتوان کامال در آن باز شناخت.
فالمینکو امروزه بعنوان موسیقی
ملی و سنتی اسپانیا شناخته می
ش��ود و در تمام دنیا رقص و آواز و
موسیقی گیتاری آن به تدریس و
به نمایش گذاشته میشود.



ساختار این موس��یقی از این قرار
اس��ت که رقص و آواز با موسیقی
بس��یار ریتمی��ک ناگهانی قطع
میشود و با آواز آهسته و غم انگیز
کام ً
ال شرقی ادامه پیدا می کند.

ail.com

Sheida.g@hotm

تقریبا هزار سال پیش قوم کولی ها
از شمال غربی هندوستان از طریق
ای��ران و ترکیه ب��ه اروپا مهاجرت
کردند و هنوز گروه های بسیاری از
آنها همچنان قوم کوچ کننده باقی
مانده اند.
از آغاز مهاجرت ایش��ان ،اروپائیان
آنه��ا را بعنوان ولگرد ،گدا ،فالگیر،
آوازه خوان و رقاص می شناختند
و اسامی مختلف به آنها داده اند:
CIGANI,
BOHEMIEN,
 GYPSY, EGYPTIANو
 ZIGEUNERو ...ایشان خود را
 ROMمی نامند (خودمان) زبان
ایشان  ROMANIش��اخه ای از
 SANSKRITاست.



تاریخچه هزار سال مهاجرت کولی
ها سراسر پر است از داستان های
غم انگیز ،اسارت ،طرد و تبعیض،
زجر و بدبختی.
یادآوردنی اس��ت ک��ه طی جنگ
جهان��ی دوم یک میلی��ون کولی
در زندان های آلم��ان نازی بطور
فجیعی به قتل رسیدند .با اینکهدر
همه جای اروپ��ا کولی ها اغلب از
جامعه رانده ش��ده و مورد خشم و
غضب قرار گرفته اند ،جالب است
بدانید که فلسفه زندگی آنها یعنی:
آزادی ،استقالل ،برادری ،عشق به

شهباز :به سوی خالفت اسالمی ...
که سید علی خامنه ای از رقیب او
ناطق نوری حمایت کرده بود ،تخم
کینه از مردم را دردل ولی مطلقه
فقیه کاشت و او درعین حال که از
هیچ گونه کارشکنی درکار رییس
جمهوری برگزیده مردم – البتهدر
همان چهارچوب نظارت استصوابی
شورای نگهبان – خودداری نمی
کرد – به گفته خود س��ید محمد
خاتم��ی ایجاد یک بح��ران درهر
 9روز – درعم��ل رهب��ری جبهه
ضدمردم��ی را ب��ه ع��ده گرفت و
درموضع گیری هایی به مخالفت
آش��کار با خواس��ته ه��ای مردم

سخنرانی اوباما؟ ...

ام��روز نیروهای مخالف
سنی توسط عربستان
سعودی و قطر پشتیبانی
ش��ده و رژیم اسد از حمایت همه
جانبه روس��یه ،ای��ران و حزبالله
لبنان برخوردار است.
اوبام��ا از این بیم دارد که س��وریه
سرنوش��ت ع��راق را پی��دا کند.
فش��ارهای زیادی بوی��ژه از جانب
جمهوریخواهان برای نوعیدخالت
در امور س��وریه و دادن اسلحه به
بخشی از مخالفان اسد وجود دارد.
مالقات«جان مک کین» س��ناتور
باس��ابقه جمهوریخواه با س��ران
مخال��ف در س��وریه در حالی که
«جان کری» با وزیر خارجه روسیه
برای یافتن راه حلهای صلح آمیز
در حال مذاکرات است ،کمکی به
اوباما و برنامههای جدید سیاست
خارجی وی نمیکند .مش��کالت

www.paivand.ca

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
کس�انی 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..
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طبیعت ،عشق به رقص
و موس��یقی اثر قابل توجه ای بر
روشنفکران و هنرمندان قرن 19
گذاشته است.



آثار هنری بیشماری در این رابطه
فکری بوجود آمده است مانند:

 اوپرای معروف و محبوب کارمن CARMENاثر  ،BIZETاوپرای
معروف  IL trovatoreاثر
 VERDIکه دارای شخصیت های
اصلی کولی هستند.
 ام��ا در اوپرای پر خواس��تار LA BOHEMEاثر  PUCCINIفقط
فلسفه زندگی کولیدر آن مشهود
است و بطور مس��تقیم هیچ فرد
کولی در آن وجود ندارد.
 دیگر اوپرتDER ZIGEUNER BARON
اثر یوهان شتراوس ،رمان گوژپشت
نتردام اثر ویکتور هوگو که س��الها
پی��ش نق��ش ESMERALDA
دختر کولی زیبا رادر فیلم آن جینا
لولو بریجیدا بازی کرد.
دیگر آوازهای متعدد کولی توسط
آهنگسازان متشخص روس ،مجار،
اطریش��ی ،اس��پانیولی ،ایتالیائی
ساخته شده است.
ادامه دارد

>> ادامه از صفحه5 :
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دردم می آید
از این همه بی
کسی،
دردم می آید...

باید باکره باشى ،باید پاک باشى!
براى آسایش خاطر مردانى که پیش
از تو پرده ها دریده اند !
چرایش را نمیدانى فقط میدانى قانون
است ،سنت است  ،دین است
قانون و سنت را میدانى مردان ساخته اند
اما در خلوت مى اندیشى به مرد بودن خدا و
گاهى فکر میکنى شاید خدا را نیز مردان ساخته
اند!
من زنم ...
با دست هایی که دیگر دلخوش به النگو هایی
نیست
که زرق و برقش شخصیتم باشد
من زنم  ....و به همان اندازه از هوا سهم میبرم
که ریه های تو
میدانی درد آور است من آزاد نباشم که تو به
گناهنیفتی
قوس های بدنم به چشم هایت بیشتر از تفکرم
می آیند
دردم می آید ،باید لباسم را با میزان ایمان شما
تنظیمکنم
دردم می آید ژست روشنفکریت تنها برای
دختران غریبه است
به خواهر و مادرت که می رسی قیصر می شوی
دردم می آید در تختخواب با تمام عقیده هایم
موافقی
و صبح ها از دنده دیگری از خواب پا میشوی
تمام حرف هایت عوض میشود
دردم می آید نمی فهمی
تفکر فروشی بدتر از تن فروشی است
حیف که ناموس برای تو  ....است نه تفکر
حیف که فاحشه ی مغزی بودن بی اهمیت تر از
فاحشه تنی است
من محتاج درک شدن نیستم  /دردم می آید
خر فرض شوم
دردم می آید آنقدر خوب سر وجدانت کاله
میگذاری
و هر بار که آزادیم را محدود میکنی
میگویی من به تو اطمینان دارم اما اجتماع

خراب است
نسل تو هم که اصال مسول خرابی هایش نبود
میدانی
دلم از مادر هایمان می گیرد
بدبخت هایی بودند که حتی میترسیدند باور
کنند حقشان پایمال شده
خیانتنمیکردند...
نه برای اینکه از زندگی راضی بودند
نه ...خیانت هم شهامت میخواست ...
نسل تو از مادر هایمان همه چیز را گرفت
جایش النگو داد...
مادرم از خدا میترسد...
از لقمه ی حرام میترسد ...
از همه چیز میترسد
تو هم که خوب میدانی ترساندن بهترین ابزار
کنترل است
دردم می آید...
این را هم بخوانی میگویی اغراق است
ببینم فردا که دختر مردم زیر پاهای گشت
ارشاد به جرم موی بازش کتک میخورد
باز هم همین را میگویی
ببینم آنجا هم اندازه ی درون خانه  ،غیرت
داری؟!
دردم می آید که به قول شما تمام زن های
اطرافتان خرابند ...
و آنهایی هم که نیستند همه فامیل های
خودتانند ....
مادرت اگر روزی جرات پیدا کرد ازش بپرس
از س.ک.س با پدر راضی بود؟!
بیچاره سرخ می شود  ...و جوابش را...
باور کن به خودش هم نمی دهد....
دردم می آید
از این همه بی کسی ،دردم می آید
   

پرداخت .به عنوان نمونه" :جامعه درماه های پایانی دوره دوم ریاست
مدنی" را به "جامعه مدینه النبی" جمهوری اش بود که هنگامی که
تقلی��ل داد و در مورد "اصالحات" در دانش��گاه تهران با شعار "دروغ
هم ،نقل به مضمون ،گفت که اگر بس اس��ت" دانشجویان روبرو شد
منظور اصالح راه ها و اعتراف کرد چهارچ��وب حداقل��ی اصالحات
ک��ه «من برای حفظ نظ��ام آمده موردنظر خود را که می خواستند والی��ت مطلقه فقیه که ولی فقیه "من  8سال آنها را مدیریت کرده پندار را این هفته درقالب معرفی
بودم» .دراین  8س��ال پرفریب ،او به آنها از راه "فشاراز پایین و چانه "عمود خیمه نظام" است ،رییس ام ،اگر الزم باشد  4سال دیگرهم  8نام��زی تأیید صالحیت ش��ده
و گروهش حتی نتوانس��تند جاده زن��ی از باال" دس��ت یابند تعریف جمه��وری چیزی بی��ش از یک می کنم" .همین اعتماد به نفس شورای نگهباندیدیم ودیگر حتی
موجب شد که این پندار دراو رشد خوشبین ترین هواداران حکومت
ها باشد موافق وگرنه مخالف است کنن��د و دو الیحه نیم بند هم که "تدارکاتچی"نیست!
زیرا در مملکت اسالمی نیازی به برای خالی نبودن عریضه با عنوان نیم��ه اول این مس��ابقه ،با آن که کند که می تواند از چوب خشک هم با هیچ ترفندی نمی توانند ادعا
اصالحات ب��ا مفهوم "رفرم" غربی "تبییناختیاراترییسجمهوری" امکان ب��رد مردم وجود داش��ت ،هم ریی��س جمهوری بتراش��د و کنند که دراین حکومت چیزی به
به مجلس داده ش��د با یک تش��ر ب��ا فریب��کاری اصالح طلب��ان به نشس��تن احمدی نژاد بر مس��ند نام حق مردم برای انتخاب کردن
نیست!
فریبکاری س��ید محم��د خاتمی ولی مطلقه فقیه پس گرفته شد و نفع ولی مطلقه فقیه تمام ش��د و ریاست جمهوری حاصل این پندار باقی مانده است.
به این ترتیب،درحالی که سیدعلی
 8س��ال تمام ادام��ه یافت و تنها سید شیاد اعتراف کرد که درنظام هرکج��ا که مردم کوش��یدند او را بود.
ب��ه عقب برانن��د – مانند خیزش درسال  1388مردم که از پایمال خامن��ه ای درب��رج ع��اج خویش
دانش��جویی  18تیرماه  ،- 1378ش��دن حقوق خود و نابس��امانی سرمس��ت از باده پیروزی است و
>> ادامه از صفحه پیش33 :
اصالح طلب��ان دغلباز به زیرعبای های اقتصادی و سیاسی به تنگ خود را یکه تاز میدان و بی حریف
س��وریه پیچیده و بیشمار است وقت خود را برای کنترل ملیش��یا رهبرمعظ��م خزیدن��د و ازمردم و آمده بودند ،با همان ذوق و ش��وق م��ی بیند ،هیچ بعید نیس��ت که
و درگی��ری نظامی امری��کا تنها در ی��ک منطق��هی بیابانی صرف خواسته های آنان فاصله گرفتند .وافرس��ال  1376گرد میرحسین درمرحله بعدی به انجام وعده سال
میتوان��د به یک جن��گ طوالنی نکرده اس��ت ».با نوسازی ،نوآوری درنتیجه ،اعتماد و ساده دلی مردم موسوی – که می خواست "دوران گذشته خود درمورد حذف سمت
و پیشرفت در آسیای شرقی توازن و فریبکاری اصالح طلبان موجب طالیی امام راحل" را تجدید کند رییس جمهوری و گزینش نخست
دیگربیانجامد.
یکی از مفس��رین میگوید ،آنچه قدرت به آن سو کشیده میشود ،شد که نوعی سرخوردگی دربین – جمع شدند و باردیگر به مصاف وزیر توس��ط مجلس فرمایشی و
که اوباما در س��خنرانیاش به آن مش��کالت خاورمیان��ه دراز مدت مردم ش��یوع یاف��ت .ولی مطلقه س��یدعلی خامنه ای ش��تافتند .گوش به فرمان بپردازد و – چرا نه
اش��اره نکرد ه��دف وی برای یک و درگیریه��ا در این منطقه برای فقیه این عقب نشینی نومیدانه را نتیجه را همه می دانیم .وحشیانه – به سوی اعالم خالفت اسالمی
اس��تراتژی و سیاست جدید است آمریکا از جه��ات گوناگون بهای به معنای امتیازی مثبت برای خود و جنایتکارانه ترین س��رکوب ها ،خیزبردارد!
و امکانی برای یکه تازی پنداشت برق��راری اختناق مطلق و تحکیم
و آن خواس��تهای است که نیرو و گزافی داشته است.
ان��رژی مالی و نظام��ی را از خاور بن��ا به گفت��ه یکی از مفس��رین و با اعتماد به نفس درباره احتمال این پندار در س��یدعلی خامنه ای
میانه بیرون آورده و متوجه منطقه سیاسی ،امریکا باید به جنگهای پیروزی نامزد اصالح طلباندرسال که تنه��ا راه ادامه حکومت کاربرد
آسیای ش��رقی نماید .جایی که با پلید و دائمی خاتمه داده و افسار  ،1384نق��ل به مضم��ون ،گفت :مشت آهنین اس��ت .حاصل این
سرعت در حال پیش��رفت است .خاور میانه را رها کند .چنانچه این
این ایدهای است که ذهن رؤسای سیاس��ت بطور واقعی و عاقالنه به
جمهور آمریکا رادر چنددهه اخیر مرحل��هی اجرا در آید ،ش��اید در
نهایت بنفع هم آمریکا و هم خاور
بخود مشغول کرده است.
بن��ا بگفت��هی «بنیامی��ن رادز» میانه باشد.
مش��اور امنیتی« ،هدف اینس��ت
ک��ه پرزیدنت در پای��ان دورهاش
بدان��د بیجهت و بدون اس��تفاده

•

•

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

طـراحی قابلتوجهخامنها خدمات امور کنسولی
وب
سایت فال قهوه
کســری
طراحی وب سایت
و ورق

آتلیههنـری

آتلیههنرهایتجسمی،

آموزش تکنیکهای نقاشی،
موزاییک ،طراحی ،هنر تراپی،
>> بزرگساالن و کودکان
در محل (کتابخانه نیما)

استاتیک و داینامیک
 فروش آنالین

www.ftrahimi.com

تدریس آواز

ایرانی
ب
خرید!

تصنیف موسیقی ایرانی

براى هرنوع مجلس و میهمانى
اعم از خانوادگى و یا جشنهاى گروهى
كپه بلغور ،كباب كفته (كوبیده) ،جوجه كباب بى استخوان،
لحم بالعجین ،زعتر ،سمبوسه چرخ كرده،
سمبوسه اسفناج و پنیر  ،دلمه برگ و...
انواع ساالدهاى متنوع لبنانى مانند ت ّبوله و فتّوش و غیره
براى آگاهی بیشتر و یا سفارش
با شماره تلفن زیر (محمد) تماس بگیرید:

514-659-4395

مدرسهفارسیزبان

azmay2013hoomanfree

فنخوانندگی

فرزانگانمونتریال

azmar15U

انواع غذاهاى لبنانى

توسط  :نازنین اصفهانی
(فارغ التحصیل سینما و موسیقی از
دانشگاهمونترال)

تدریس ابتدایی فن خوانندگی
برای موسیقی پاپ ایران

رضاهـومن

514-833-8684

ساعت کار 9 :تا  13دوشنبه تا جمعه

خدماتمالیاتی

پذیرش با وقت قبلی

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

Email: infokasra @yahoo.ca

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
azjan’12paid60+120ak

فال قهوه

Tel.: 514-419-8872

تعمیرات ساختمان
JR RENOVATIONS
ALL RESIDENTIAL
RAY FARGOOD
درخدمتهموطنانگرامی
Cell.: 514-996-6984
Home.: 514-453-1657

برا ی خامن ها و آقایان

514-585-8081

رستوران تدریـس
برای
فروش خصوصی
رستوران ایرانی در قلب

فنگویندگی

azmay1P

تتدریس فنون گویندگی
برای  :سخنرانی های موثر،
گویندگیژورنالیستی،گویندگی
برای رادیو و تلویزیون ،آمادگی
برای انجام مصاحبه های کاری
و یا رادیو تلویزیون ،فنون شعر
خوانی و دکلمه و...

Montreal, QC, H4B 2M5

Nikpourpdsep12

)(514

حسین فرجی

________________

azmay2013hoomanfree

 ، NDGبا  12سال سابقه،
مشتری ثابت ،گنجایش
 70نفر  ،به علت مسافرت
بفروش می رسد ،لطفا
متقاضیان جدی با شماره
تلفن زیر تماس بگیرید

توسط :رضا هومن

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

678-6451

514-224-4986

بیروت كیتـرینگ

مدیر و مسئول:

توسط شادی

________________

azjune2013

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
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Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-500-1188
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514-619-2403
r.nazari60@gmail.com

ray.goodarzi@hotmail.com

azjan15u

Pd>june13

دارالترجمهرمسییکتــا

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

آرزو حتویلداری یکتا

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل انواع فرم ها و ارائه خدمات مربوطه

مترجم رسمی ،عضو جامعه مترجمان رسمی
(با بیش از  20سال سابقه در
کبک ،انتاریو و ایران،
تهیه واجرای برنامه های رادیو
Tel.: (514) 775-6508
4055 Ste-Catherine W.,
مترجم رسمیدادگستری
وتلویزیون وخوانندگی باگروه
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با >> ختفیف
Tel.: 514-641-1703
های موسیقی پاپ ایرانی )
Suite 132
ویژه برای
Tel.: 514-803-1845
T: 514-439-8501
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
514-833-8684
Tel.: 514-243-1291
دانشجویان
C: 514-730-7462
ارگان های
Tel.: 438-989-3421
با ارائه
Metro: Atwater
دولتی کبک و کانادا
کارت
)(Exit: Alexis Nihon
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
 West Island Office:
MCC
 PCRCو
اردهای
د
استان
دانشجویی
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Tel./Fax: 514-624-7581
به چند نفر آشپز برای کار در
تنظیمدعوتنامه رسمی
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پاتــوقعموجمال
یکساندویچی
انـجام امور آشپزی
خانـمی آماده برای
به یک آشپز
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نیازمندیم.
رمسی
مترجم
ای
حرفــــه
منزل
کارهای
انـجام
کار
جهت
و چند ویترس
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لطفا با شماره تلفن زیر
Sharif
چند روز در هفته
شما نظافت و غیره
سروران
مونتریال
در مرکز شهر
تماسبگیرید:
آپارتمان برای سابلت
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
>> در منزل شما
تلفن اطالعات:
EXCHANGE
فـورا نیازمند است.
ترجمهوتأییدترجمه
 3و نیم ،نزدیک به مترو
(خامن سالی)
عضوجامعه مترجمین کبک
Tel.: 514-933-8866
Tel.: 514-933-4726
(438) 985-5752
Tél.: (514) 223-6408
رسمی اسناد و مدارک،
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
تمیز
بسیار
کنکوردیا،
(514) 754-4592
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
Tél.: (514) 561-6408
مترو :گای کنکوردیا
تضمین تائید ادارات و سازمان های
از ماه جوالی ،قابل تمدید
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
 900دالر
Tel.: 514-745-0318
محل:مرکزشهرمونترال
)(514
992 2268
Cell.: 514-246-8486
نزدیکمترومک-گیل
farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام

استخدام
پاتــوق

azfeb51up atimanafi@gmail.com

azmay2013hoomanfree

azmayshiraz

ساندویچی

شریف

جویایکار

ارز

آشپـزی

$

Apt:Sublet

مترجم رمسی
نغمه

محمودایزدی

گرجی از می 15

غذاسرای مرجان

گلفروشی
وحید

azdec'12up

Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an




appointment







حمل و نقــل اسباب 
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514-889-8765
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اثاثیهشما


nsarvaran@hotmail.
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با نازل ترین قیمت 



تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

حملونقل

 



 

























































برای شما که فرصت آشپزی ندارید،
جی
دی
شادترین
ترین،
تازه
زیباترین،
با ما تماس بگیرید و غذای مورد عالقه خود را










نظیر!
بی
بهترین،




شهــر:











 در طول هفته سفارش دهید
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گرامی
ایرانیان
درخدمت


























(514) 442-8056
بگیرید:
متاس
با ما
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Tel.: (514) 692-0476
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)(514
804-8397



514-983-1726






)Tel:(514
781-1942
Website:
www.marjancatering.com
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شهریاربخشی
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>> کلیه مقاطع:
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رسمی،
دعوتنــــامه
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College،University

مترجم رمسی
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facebook:Tapesh
PHOTOGRAPHY
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azdec'12up
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514-624-5609
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مونتریال
¨

ایرانیان



یکتا
حتویلداری
خاطره
جامعه
وفرهنگی
های هنری
>>فعالیت
since
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مترجمان رسمی
جامعه


موسسات
در
تدریس
و
مونترال



1990
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مدارک و
کلیه
رسمی
ترجمه
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دکاری
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محدود
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ثبت
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 مترجم رسمی و عضوجامعه 




)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH





 5301 Queen Mary
Montreal,
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با سابقه  tutoringدرمدارس






















514-488-7121

azsept'11








رضانوشادجمال


) 369-3474(FISH




 

ترجمه رسمی کلیه
کبک
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اقامت
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514-827-6329
514-620-3255





سالن آرایش
toendofmay2010P
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	• کوتاه کرد ن مو
2070
آقایان 10 :دالر
Maisonneuve
خامن ها:
W.
 14-16-18دالر
Tel.: 514










 12دالر
صورت:
بند
	•
	• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	• رنگ،فر،هایالیت،
	• مش و...
مجری
>> کالس آموزش آرایشگری
مراسم
در مدت 3ماه ،با تضمین
____________
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)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.

عقد
ایرانی

514825-3170

د که مانع اتحاد دولتهای
خود گردد بدین مفهوم که
م آوردن چنی��ن زمینهای
کشور خودی باید با ظرافت
ه��ر ی��ک از دولتهایی که
به نح��وی وارد یک پیمان
نظامي ،دفاعی – اقتصادی
ش��وند که مناف��ع او را به
ازد به طریقی برخورد کند
ر جلوگیری به عمل آورد.
ت خارجی یک کشور باید
کنن��ده ق��درت و ثب��ات و
داخلی آن باشد برای ثبوت
مثالهایی ضروری نیس��ت
دیپلماسی ملهم از سیاست
فکری و ایدئولوژیکی حاکم
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حالت انفعال به سر میبرد و بدلیل وابستگی بسیار
ش��دید به س��ازمانهای بینالمللی از قبیل سنتو و
اجرای دیپلماس��ی یا همان شیوه و روش بهصورت
دیکته ش��ده از سوی دول قدرتمند به سران کشور
یا مجریان سیاس��ت اتخاذی آنان ،سیاست خارجی
کشور عم ً
ال در انزوا به سر ميبرد اما بعد از پیروزی
انقالب اس��المي و ب��ا اتکا به درک و ش��عور باالی
دیپلماتیک امامخمینی(ره) و روحانیون عظام مثل
ش��هید بهش��تی ،مفتح و آیتاهلل خامن��های (مقام
معظ��م رهبری) و  ...و با انجام یک اقدام ش��جاعانه
همانا خروج از س��نتو و انحالل آن پیمان ،کش��ور
در عرص��ه سیاس��ت خارجی با اتخ��اذ یک روش و
ش��یوه خاص یا همان دیپلماسی توانست وضعیت
را از حال��ت ان��زوا به حالت اقت��دار در آورده به این
ترتی��ب صاح��ب ع��زت و منزلت خ��ود در عرصه
بین الملل گشت.






)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH

با بیش از  20سال سابقه
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997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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 سال  19شماره  11  1112خرداد 1392

استخـــدامفـوری
Dressmaker | Tailor

به یک نفر خیاط و «درس میکر» با تجربه،
برای کار در ناحیه کویین مری فورا نیازمندیم.
لطفاباشمارهتلفنزیرتماسبگیرید:
ازجون2013

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

اشید!
ب

>> شخصی ،جتاری و صنعتی
با مدیریت ایرانی
 با کامیون بزرگ و ون
 با کارکنان مجرب

514-586-9393

MontrealMovers@hotmail.com

وسـائلمنزل

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

Tel.: 514-582-1210
azapr15free

کارواش

زبانانگلیسی

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

zaeriakbar@yahoo.com

514-952-7344

aznov15free

روبروی 3

کاندولوکس

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

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

ا
ا یرانی
ستخ
دام
کنید!

بل سنتر

آمـــوزش
زبانفرانسه

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

شیرینی
سـرو

tillnov1Pd

آموزشگیتار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

آرایشـــــگاه

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..............................
ش��یخ صال��ح 366-1509 .......................

5200 De La Savane

>> petit ou grand

Rénovation cuisine /salle de bain sous-sol
Fabrication patios & deck tout grandeur
Assemblage et installation
de tout mobilier et armoire Service
Handymanservicebm@gmail.com

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

سفرروزانه
بـــــه
تـورونتو

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 ....................................
هاشمی ،مسعود 298-4567 .........................
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

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

پزشک

•
•
•
•
•

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

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

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

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

گان پیوند )

حمل و نقل

تبلیغات

خشکشویی

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

خیاطی (آلتریشن)

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

داروخانه

ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

دیش و ساتالیت

خورشیدخانم(بیات)341-5194..................

دندانپزشک

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

دندانسازی(کلینیک)

ساختمان و دکور داخلی

10دات دیزاین 910-6643 .........................

جواهری

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

چاپ

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

حسابداریومالیاتی

مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
صدر ،س��رور 777-3604 .............................
انصاری ،حسن 735-0452 ............................
حسینخردبین242-6034...........................
عباسشفیعی806-0060..............................

شماره
شما در این لیست نی

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

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

ترجمه

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...

ست؟

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

تدریس رقص

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

تدریس خصوصی

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

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

تاکسی

 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؟...

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

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

تابلوسازی

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

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

•
•

TORONTO

استخدام

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

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.

mai1&15Usendinv

نیـازمنـدی هـای پیوند

لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

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

Tel.: 514-739-4888

Tel 514-573-8388

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

Expert en rénovation

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

azjuly15Up zagros

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

کلیه امور ساختمانی

استخدام

نیازمنــدیها



MONTRÉAL QC H4B 1L8

AKHAVAN FOOD

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

481-6765 ........................................ EVE
فریب��ا 487-0800 ..........................................
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................

ازدواج

514-933-0-933

514-623-7075

آموزش سنتور

سینابطحایی

رستورانکبابسرا

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

||Bazar Du Tapis

کــار
کنید!

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

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

قالیشوییبازارفرش

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

azjune2013

باایرانی

استخدام

MMUNITY

514-581-7146

rapide

کامبیزازجوالی 15فری

PARTICIPATE in our
CO

 انجام کلیه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری
کامپیوتر در محل کار و منزل شما ( نصب و ارتقاء ویندوز
و انواع نرم افزارها  ،نصب انواع انتی ویروس و)...
 كلیه خدمات شبكه های كامپیوتری جهت شركتها
مشاوره رایگان جهت خرید انواع كامپیوتر و لپ تاپ
علی پورتركی دارای مدرك مهندسیIT
 بیش از  ٩سال سابقه در خدمات كامپیوتری

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

sarafreeazaug2012

514-501-3966

فــروش

کلبــه
عموجان

زبانانگلیسی

Tel.: 514-488-4556

فصلاسبابکشینزدیکاست!
سرویس حمل و نقل

www.paivand.ca

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

Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary
ال بفکر
از حا

کلیهخدماتکامپیوتری
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لوئیزداداشزاده288-4864............................
یو--ان س��ات 571-6564 ............................

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

شیرینی پزی و قنادی

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

فـرش

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

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

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

رستــوران

روانشناسی  /روانکاوی

فـال

کامپیوتر

کارواش

حملونقل

حمل و نقــل اسباب
اثاثیهشما
با نازل ترین قیمت
(514) 442-8056
(514) 804-8397
azdec'12p6months

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

عینک سازی

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

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی606-5626...........................

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

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

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

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

کایروپرکتیک
کتابفروشی

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

کلیسا

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

محضر

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
مهساابراهیم نژاد 849-9696 .......................

موسیقی (جشن ها)

تپش دیجیتال 223-3336 .........................
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...بازارامالک:کبکوکانادا

MARIA khanoum

label it!

خانۀ نوساز یا خانۀ قدیمی

if Genetically Modified,

امیر سام

Get yourselves informed,

buy organic!

O

n May 25th, 436
cities across the
globe joined in to protest
against Monsanto. 52
countries across Europe,
Asia, Africa and North
America, including
Australia, joined in. In
Montreal, it was held on
Dorchester Square.
The turn out was phenomenal. Although the
weather was less than
pleasurable (rain, wind
and cold), people took
time from their weekend
to protest against Monsanto. My husband and
I were there to support
our beliefs. We had fun,
we marched, and we met
many new people.
ho is Monsanto?
Monsanto owns
much of the world’s food
supply at the expense
of food democracy
worldwide. Monsanto
is a multibillion dollar corporation who
manufactures genetically modified seeds,
pesticides, herbicides,
agent orange, round up,
hormones, antibiotics,
and Genetically Engineered Feed for animals,
such as chickens, cows,
and sheep.
Why are farmers giving
into Monsanto?
Well, it produces
beautiful vegetables
and fruits, and fattens
animals quickly. To top it
all off, by using Monsanto seeds, farmers can
rest assured that their
crops will not be eaten
by insects, raccoons,
squirrels, skunks, wild
rabbits, coyotes...
So imagine this, insects
and wild little rodents
will not get close to
these crops, but they are
sold to the public, and
we ingest them, all the
while thinking we are
eating healthy when we
are not. The Genetically
Modified feed Monsanto
produces to feed farm
animals are injected with
growth hormones and
antibiotics to speed up
growth.
This is disgusting. What
we are asking is that our
food to be labelled if
it contains any Genetically Modified Organism
(GMO), so the public
can make an informed

W

decision when
grocery shopping. Some
may not care,
but some of
us do care. We
want labels, we want to
know what we are putting in our bodies. Take
milk for example, we
feed it to our children.
Non-organic milk comes
from cows that have
never seen a day of sun
or roamed the pastures.
They are kept cramped
in big barns, live in their
own faeces, hardly able
to move, fed genetically
modified feed, injected
with growth hormones
and antibiotics. They
produce a great amount
of milk, but think
about it: we are drinking growth hormones
and antibiotics. Buy
organic milk. It comes
from happy cows, who
roam under the sun and
eat grass all day long.
Take eggs for example.
Have you ever seen or
visited a chicken barn?
The living conditions are
pathetic, chickens, like
cows, are also injected
with growth hormones
and antibiotics. We eat
the chicken and their
eggs, so what we are eating are growth hormones
and antibiotics.
Buy organic eggs, buy
organic chicken. Chickens, cows, sheep are
meant to roam under the
sun and eat grass, just
like nature intended.
The story behind Monsanto Incorporation is
long and sad. We have
the world at our finger
tips. Get yourselves
informed, buy organic.
More and more today
we have a big demand
for organic produce and
meats. We have plenty
of organic health stores
around Montreal and
across Canada. I myself
shop at Marche Tau. I
buy everything there:
my cereals, milk, nuts,
meats, vegetables, fruits,
bread, supplements. We
need to boycott Monsanto, if not for our generation at least for the next
generation, our future,
our children.
ere is a list of
companies who
use Monsanto Products.
Aunt Jemima, Kellogg’s, General Mills,
Green Giant, Heinz,
Hellmans, Hunts, Knorr,

H
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Kool-Aid, Kraft, Uncle
Ben’s, Post, Pillsbury,
Orville Redenbacher,
Ocean Spray, Healthy
Choice, Frito Lay, Duncan Hines, Coca Cola,
Pepsi Chef Boyardee
Carnation, Pillsbury, V8,
Unilever, Lean Cuisine,
Lipton, Minute Made,
Nabisco, Nature Valley
Campbell’s, Cadbury,
Betty Crocker, Bisquick,
Aurora Foods, Pringles,
Quaker, Prego Pasta
Sauce, Ragu Sauce,
Pepperidge Farms, Jiffy,
Pepsi, Pringles, Proctor
and Gamble, Hershey,
Nestle. Stouffers, The
list is never ending.
bama signed the
Monsanto Act,
making it legal for Monsanto to continue killing
us slowly; Canada
follows in the footsteps
of the Americans. It is
unfortunate that a country like Canada, big as it
may be, cannot stand its
own ground. Canada is
a follower, not a leader,
UNFORTUNATELY!
Monsanto has been
removed and banned
by Austria, Bulgaria,
Germany, Greece,
Hungary, Ireland, Japan,
Luxembourg, Madeira,
New Zealand, Peru,
South Australia, Russia,
France, and Switzerland. Why not Canada?
Because Canada is great
buddies with the United
States of America. Yup.
As the old saying still
goes: "The Americans
catch the cold and the
Canadians will sneeze."
Either we as humans
put an end to Monsanto
quickly or Monsanto
will put an end to us.
We have our priorities
all wrong. Our health
should be our biggest
investment. Sure, it’s
more expensive to buy
organic, but well worth
it. We invest in material
things. Why not invest
what is most important?
Our health.
eace & happiness
contribute to a
healthy lifestyle. Keep
stress away.
Keep safe, stay healthy
and make sure laughter
is in your everyday life.
_____________
Maria Cottone

O

P

Certified Canadian Immigration Consultant
Naturopath/Iridologist
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

طی م��اه های اخیر باره��ا دربارۀ
خری��د امالک ن��و ساز ی��ا پیش
خرید آنها از ط��رف خوانندگان و
عالقمندان به خرید ملک پرسش
هایی مطرح ش��ده است که تکرار
ای��ن مقاله را که در حدود دو سال
گذشته به چاپ رسیده بود را خالی
.از فایده ندانستم
پیش��اپیش پوزش م��ن را بخاطر
.تکراری بودن آن بپذیرید

www.amirsam.ca
تا بعد از زمینهای دیگر به فروش
.برسند
همچنین اغلب سازندگان تخفیف
ی ویژهای برای
 و یا کمکهای مال
.فروش در نظر میگیرند


ی از ملک شهرت بیشتری
 نوع خاص
 قبل از گرفتن هر تصمیم از.دارند
مشاور خود بخواهید تا از شهرت و
توان مالی سازنده ملک اطالع کافی
.به شما ارائه کند


در هنگام امضا ق��رارداد با سازنده
 همراه مش��اورتان از اینکه،مل��ک
تمام مفاد قرارداد به نفع شما باشد
.اطمینان حاصل نمایید
ی کنید که محضر
 تا حد امکان سع
را خودتان انتخ��اب کنید و مبلغ
بیعانه را به حساب اعتماد محضر
Notary's Trust account دار
.واریز نمایید
به م��واردی ک��ه از سازنده ملک
خواسته بودید ک��ه برایتان اضافه
ی بفرمائید (بعضی
 کند توجه خاص
مواقع سازندگان دچار فراموش�ی
میشوند!) از سازنده ملک بخواهید
که به شما حق بازدید از ملک در
.حین ساخت را بدهد
حتما ریز نوشتههای پایین قرارداد
را بهدقت مطالعه نموده و همچنین
اطالعات دقیق مربوط به گارانتی
مل��ک را از سازن��ده درخواس��ت
.نمایید


تا حد امکان از تمام امکانات موجود
 از.ی یابید
 محله مورد نظر آگاه
ٔ در
ش��هرداری منطقه در م��ورد نوع
ساخ��ت و ساز آین��ده زمین های
.ساخته نشده پرس و جو کنید
قانونه��ای ساختم��ان در مورد
ه��ا راtownhouse آپارتمانه��ا و
حتما قبل از امضا قرارداد به دقت
.مطالعهکنید
(معموال این قانونها به زبان فرانسه
نوشته میشوند و اگر به این زبان
آشنایی کامل ندارید از مشاورتان
بخواهید تا آن را برای شما ترجمه
.)نماید
دیگر این ک��ه به فاصله محل کار
خ��ود و منطقۀ م��ورد نظر توجه
.یبنمایید
 خاص
انتخاب بین آنچه که سازنده ملک
به خریدار ارائه میدهد و آنچه که
خری��دار برای ارتق��ا ملک در نظر
:دارد
ی هستند
  قس��متهایOptions
که سازنده در حین ساخت ملک
میتوان��د برای ش��ما اضافه نماید
مانن��د افزودن یک دستش��ویی و
ً این امکانات معموال.حمام بیشتر
ب��ه افزایش قیمت ملک در هنگام
.فروش منجر میشوند
 ب��ه معنای انتخابUpgrading
کیفیت بهتری نسبت به آنچه که
سازندهملکبهعنواناستانداردهای
 میباش��د،ساخت ارائه مینماید
نظی��ر نوع کابینت و سرامیک و یا
.کف پوش ها


: صحت قرارداد.۶

: اخذ وام.۷

ی از انبوه سازان تسهیالت وام
 بعض
 اما به،مسکن را هم ارائه میدهند
ی
 ی موسسات مال
 دلیل اینکه از خیل
.میتوانید این وام را تهیه نمایید
ی کنید از نرخ بهره
 بن��ا بر این سع
وام و تمام ش��رایط اخذ آن آگاهی
.یابید
همچنین از اینکه کدام یک از شما
مجبور به پرداختن هزینۀ ارزیابی
 نقشه برداری، بازرسی فنی،ملک
) و نیزLand surveyor( زمی��ن
 قبل از امضا،هزینۀ محضر میباشد
.قرارداد اطمینان حاصل نمایید
و در آخ��ر این نکت��ه را هم به یاد
داشته باشید که در صورت خرید
خانه نوساز میبایستی که مالیات
. آن پرداخت شودQST  وGST
* و یاAPCHQ همچنین گارانتی
* نیز توسط سازنده ملک بهACQ
خریدار ارائه شود که معموالً مدت
.ی باشد
  سال م۵ این گارانتی
__________________
شاد و سربلند باشید
* APCHQ: Association
Provinciale des Constructeurs
d`Habitations du Quebec
* ACQ: Association de la
Construction du Quebec

: اطالعات در مورد منطقه.۳

: قدرت مذاکره.۵

ی هر
 خرید خان ٔه نوساز و یا قدیم
.کدام دارای فوایدی میباشد

خانههای نوس��از از لحاظ مصرف
انرژی مقرون به صرفه تر هستند
و با معیاره��ای استان��دارد امروز
.مطابقت بیشتریدارند
م��واد و اجن��اس بکار رفته ش��ده
در ساخ��ت مدرن تر هس��تند و
دیگر اینک��ه خری��دار در انتخاب
جنس و رنگهای به کار رفته شده
 مانند ن��وع کابینت،در ساخ��ت
آشپزخانه و یا نوع کفپوش سالن و
ی موارد دیگر حق
 یا اتاق ها و خیل
.انتخابدارد
ی
 از طرف دیگ��ر خانههای قدیم
اغلب ارزان ت��ر از خانههای نوساز
هس��تند و معم��وال از نظر محلی
 دارای ثبات بیش��تری م
ی باشند
ی که بعد از
 ��و تقریب��ا کاستیهای
خرید ملک نوساز به وجود میآید
.را ندارند
(به عنوان مثال میتوان به ش��ارژ
ی از آپارتمان ها اشاره
 ماهیانه بعض
ٔ
کرد ک��ه ابت��دا در آپارتمان های
نوساز بر اساس متراژ هر آپارتمان
ی پس از
 ��محاسبه میش��ود؛ ول
فروش تم��ام واحده��ا اغلب این
)!هزینه افزایش مییابد
بنابر این اگر تصمیم به خرید خانه
نوس��از دارید حتما ب��ه نکات زیر
:توجهبفرمائید

: مشاور امالک.۱

به عنوان اولین اقدام حتما قبل از
ویزیت اولیه خانه مدل با مش��اور
امالک خود تماس بگیرید و از وی
منطقه
اطالعاتدقیق از قیمتهادر
ٔ
.مورد نظر را جویا شوید
تمام مذاک��رات در مورد جزئیات
امور مربوط به قرارداد و قیمت را به
 نماینده فروشی.او وا گذار نمایید
که در مدل ساخته ش��ده مالقات
میکنی��د مش��اور سازن��دۀ ملک
میباش��د و طبیعتاً از لحاظ کاری
.بهدنبال تامین منافع وی میباشد
ی اگر شما دارای مشاور امالک
 ول
خودتان باشید نه تنها از سرویس
یک شخص حرفهای در این مورد
به صورت رایگان استفاده میکنید
بلکه مش��اور امالکتان ب��ه دنبال
جلب نظر و منافع ش��ما میباشد
و میتوان��د اطالعات دقیق تری از
 نوع و مدت،لحاظ ساختار خان��ه
 تفاوته��ا در نوع قیمت،گارانتی
 کیفیت و حت��ا انتخاب،گ��ذاری
زمین و یا واح��د مورد نظرتان به
.شما ارائه بدهد


اغلب خریداران از اینکه میتوانند
 و یاupgrading ب��ر سر قیم��ت و
 خانهه��ای نوساز مذاکرهoptions
ی ندارند مثال در مورد
 نمایند آگاه
ی که ساخت آن به پایان
 خرید ملک
ی هنوز به فروش نرسیده
 رسیده ول
ی بیشتری
 است از قدرت چانه زن
.در مورد قیمت بر خوردار هستید
همچنین به خاطرداشته باشید که
 زمین را در متراژهای،انبوه سازان
باال خری��داری مینماین��د و بعد
آنه��ا را تفکیک مینمایند و بنا بر
ای��ن قیمت تمام زمی��ن ها برای
 نوع سازندۀ ملک و سوابق.۲
ی بهترین
 آنها یکسان میباشد ول
:قبلی
هر کدام از انبوه سازان در ساخت زمینها اغلب نگاه داشته میشوند

www.amirsam.ca
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”told me: “I can still fight.
I took this body of mine
for granted. I thought it
was weak. I thought I
was stuck with the body
of a couch potato and it
will always be that way.
Little did I know it had
the potential to transform
itself into the body of an
athlete.
I am proud of the bruises
on my legs and arms. I
smile at my taped-up foot
and my muscles starting
to show themselves. I am
content with the mud stains
on my uniform and the cuts
from all the falling and
scratching. I am impressed
with the fact that I can
now do five real push-ups
instead of just a half.
I love my body and it
deserves to be taken care
of. I feed my body well and
I don’t feel guilty anymore
whenever I eat, because
I know it deserves every
calorie. Never again will
I call it lazy. Whenever I
feel tired, I will rest and I
won’t feel guilty about it
anymore.
My body is beautiful and
as this Saturday I found out
resilient. I love it and I am
so proud of it.
And, readers, thank your
body, too. Do it a favor and
push it. Suffer a bit, would
you? Experience different kinds of pains. Push
yourself until you just can’t
anymore and thank your
body for carrying you this
far in your life. It’s never
too late to change, yo.
Take care of it.
Thank it.
Love it.
Because if I can do it,
ANYONE CAN.
Corniness aside, I’ll see
you guys next issue.
Wish me luck on my next
game.
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IBNG

همبستگیبازرگانیایرانیان

( IBNGهمبستگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از گروهی از مشاغل و شرکتهای 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.
------------------------------------------------------------ازش��ما دعوت می شود با مراجعه به وبسایت  8الی  9صبح در رستوران  Eggsfruttiواقع
 IBNGب��ه آدرس  www.IBNG.caوی��ا با در  6710خیابان  Saint Jacquesتش��کیل
حضور در جلس��ات هفتگی  IBNGکه بطور میشود ،با اعضاء این گروه آشنا شده و نیازهای
مرتب روزهای چهارش��نبه هر هفته از ساعت خود را تامین نمائید.

nadime rahimian

nadime93@yahoo.com

shook like a leaf as if it
was caught in the tornado
from the Wizard of Oz.
My muscles burned due
to the constant sprinting.
My skin was bruising due
to the tackles and scrums.
I was limping because of
the pulled muscle in my
right foot. And the pinched
nerve in my lower back
was acting up again.
We were losing badly. I
was frustrated because,
even though I was giving
my 100% in the game, it
was still nowhere strong
enough, fast enough, or
good enough. I was pissed
and humiliated by my
weakness. I wanted to
vomit. I wanted to stop.
I wanted to throw in the
towel and just walk off the
field.
But this body of mine, this
220 lbs body, physically
unprepared for this kind of
sport, kept on going. This
amazing body that used
to spend its entire time
placed horizontally on a
bed watching cartoons on a
laptop while scarfing down
junk, was playing rugby in
a snowstorm.
I dedicate this column to
my body. I want to thank
my legs, my arms, my
lungs and liver, my bones
and muscles, my blood and
kidneys… and especially
my heart.
That Saturday, I pushed
my body to its limit, to the
point where it couldn’t be
pushed anymore. And yet it

On Saturday, I played
my second rugby game
ever. My team and I had
to drive to the University
of Sherbrook early in the
morning to play against a
pretty good team. At first,
it was just a bit cloudy and
we were ready for some
rain. About twenty minutes
before the kickoff, it started
drizzling.
Okay. No problem. We’ve
played in the rain before. It’s no big deal. Ten
minutes before the kickoff,
during our warm-up, the
wind and rain got a bit
more powerful. Okay, so
it was cold. That’s alright.
We just have to tough it
out.
And then, I kid you not, a
minute into our game, it
started to hail. We paused
the game so that we could
get some long-sleeved
shirts to wear under our
jerseys. Ten minutes later,
it was snowing. We were
playing in the middle of a
storm, some freaky weather
orgy of wind, rain, hail and
snow.
But it didn’t matter. We
ignored Mother Nature’s
menopausal crisis and we
continued playing. Some
players, only wearing their
jersey and shorts, got hypothermia. Others almost
coughed up a lung.
My sinuses were throbbing
in my skull. It was hard
enough to see without my
glasses; I didn’t know how
I managed in that snow.
My skin turned red and I

تــور مجازی
در اولین جلس��ه تشکیل شده
م��اه مه که آقای بهروزان و خانم
گیتی پورمهدی مس��ئول اداره
جلس��ه بودند ،آق��ای Shahab
 Chaoucheکه ملیتی ایرانی-
مراکش��ی دارد از شرکت PRO
 Business Photosضم��ن
معرفی ش��رکت و سرویس��های
موج��ود در آن در خصوص تور
مجازی شرکتها و کسب و کارها
توضیحات کاملی ارائهدادند.
آقای ش��هاب اش��اره کردند که
تخصص ایش��ان تهی��ه تورهای
مجازی  360درجه از کس��ب
و کار ب��رای  Googleو Google

 Mapsمی باشد.
تور مجازی یک تور با کیفیت باال،
 360درجه و تصویر پانوراما برای
کمک به کس��ب و کار جهت به
نمایش گذاشتن بهترین ویژگی
های کس��ب و ک��ار است که در
آن از تکنولوژی Google Street
 View navigationاستفاده می
کند.
با استفاده از تور مجازی تصاویر
حرفه ای و با کیفیت باال پانوراما
 360درجه از کسب و کار تهیه
می شود .تهیه عکسها فقط یک
بار انجام ش��ده و ب��دون هزینه
ساالنه ،نتیجه کار تحت نظارت
واحد کنترل کیفیت گوگل قرار
دارد.

این ش��رکت که تح��ت نظارت
گوگ��ل ق��رار دارد ،به صاحبان
مشاغل کمک میکند تا بتوانند
نتیج��ه ای��ن ک��ار در Google
 Mapsو  +Googleببینند.
همچنی��ن آنه��ا م��ی توانند با
قراردادن تور بر روی وبس��ایت و
یا از طریق شبکه های اجتماعی،
وبالگ ها ،ایمیل ها  ،تور مجازی
خ��ود را با دیگران به اش��تراک
بگذارند.
تور مجازی یک تجربه جدید برای
مشتریان و یک راه بسیار خوبی
به نمایش گذاش��تن دکور آنها،
محیط و ویژگی های منحصر به
فرد کسب و کار آنهاست.

در دومین جلسه تشکیل شده
ماه م��ی ،آق��ای آرش صادق به
عنوان خلبان تجاری و مهندس
متخصص پرواز در شرکت CAE
توضیحات کامل��ی در خصوص
ش��رکت متبوع خ��ود و موضوع
خلبانی در کان��ادا ارائه دادند که
خالصه ای از صحبتهای ایشان
به شرح ذیل می باشد:
شرکت  CAEبزرگترین شرکت
آم��وزش خلبان��ی و سازن��ده
کابینهای شبیه سازی شده پرواز
در دنیا با بیش از  35نمایندگی
می باشد که کابین شبیه سازی
شده انواع هواپیماها را می سازد
تا خلبان��ان هواپیماهای جدید
قبل از اقدام به پرواز با هواپیمای
واقعی ،در کابین ش��بیه سازی
ش��ده آموزش الزم را می بینند.

کابین ف��وق ب��ر روی پایه های
فنری ساخته می شود و هنگام
آزمایش و آموزش ،حس واقعی
کابین خلبان را به آموزش گیرنده
القا می کند.
آقای ص��ادق همچنین از تجربه
خود به عن��وان خلبان پاره وقت
در شرکت  AirRichelieuگفتند
و اشاره داشتند که هواپیماهای
کوچک (تا  4نفره) این ش��رکت
خدمات پ��روازی خود را به تمام
عالقه مندان ارائه میدهد.
این پروازها که عموم ٌا در مس��یر
های کوتاه مانند اتاوا  ،شربروک،
 Mont-Tremblantو حتی پرواز
بر فراز ش��هر مونترال می باشد،
این فرص��ت را برای مس��افران
بوجود م��ی آورد تا ضمن لذت
از ی��ک پرواز واقع��ی ،از نماها و

فضاه��ای دیدن��ی این ش��هرها
استف��اده کنند .ضم��ن اینکه با
آموزش کوتاهی که به مسافران
داده می ش��ود ،کنترل پرواز در
زمانهای مح��دودی از پرواز می
تواند توسط مسافر انجام گیرد.
در ادام��ه آق��ای ص��ادق فرایند
تبدی��ل ش��دن به ی��ک خلبان
تجاری در کانادا را تشریح نمودند
و یادآور شدند که این کار با آنکه
همت زیادی می خواهد ولی به
دشواری و زمانبر بودنی که تصور
می ش��ود نیس��ت و فقط کافی
است آموزشهای الزم را در یکی
از شرکتهای ارائه دهنده آموزش
گذرانیده و تبدیل به یک خلبان
شوید.

در سومین جلسه تشکیل شده
م��اه می ،آقای نیم�ا مختارزاده
و آقای پویا عس�گری از ش��رکت
 COROMARKتوضیح��ات
کاملی در خصوص این ش��رکت
و محص��والت آن ارائه دادند که
خالصه ای از صحبتهای ایشان به
شرح ذیل می باشد:
در ابتدا آقای مختارزاده به عنوان
مدیرعام��ل ش��رکت کرومارک
مقدمه ای در خصوص استراتژی
مارکتین��گ و بازاریاب��ی و نیاز
بازاریاب��ی و تبلیغات ب��رای هر
کس��ب و کار و تج��ارت را ارائه
نمودن��د و تاکی��د داش��تند که
برای هر ش��رکتی که تصمیم به
تبلیغات موث��ر و اثر بخش دارد،
ابت��دا الزم است ط��رح تجاری

شرکت ( )Business Planتهیه
ش��ده ،بر اس��اس آن استراتژی
بازاریابی ()Marketing Strategy
مش��خص ش��ده و سپس طرح
بازاریاب��ی ()Marketing Plan
تدوین گردد و بع��د از طی این
مراحل اقدام به بازاریابی نمود.
سپ��س ایش��ان محص��والت و
خدمات شرکت خود را به شرح
ذیل معرفی نمودند:
مشاوره و برنامه ریزی و اجرا در
زمینه تبلیغات و بازاریابی
برنامه ریزی ،نظ��ارت ،اجرا و
برگزاری سمینار ،همایش ،کارگاه
آموزشی و غرفه های نمایشگاهی
طراحی و چاپ انواع استندهای
اداری ،فروشگاهی و نمایشگاهی،
َبـنر و بیلبورد تبلیغاتی

•
•

•

مژده مژده

•

طراحی و تولید اقالم و هدایای
تبلیغاتی  ،تج��اری ،صنعتی ،و
هنری
امور طراحی ،گرافیک و چاپ
(کاتالوگ ،بروش��ور ،پوسترهای
تجاری و صنعتی ،بسته بندی و
برچسب محصوالت ،و ) ...
طراحی آرم و نشان تجاری
و در انتها آقای عس��گری مدیر
فروش این ش��رکت توضیحاتی
در خصوص فعالیت های شرکت
کرومارک به حاضرین ارائه داده
و برخی از تولیدات و محصوالت
این شرکت را در زمینه هدایای
تبلیغاتی را به نمایش گذاشتند.

•

•

بزودیگشایشمییابد

ساندویچی و اغذیه فروشی ایرانی «اِلدا»

755 ATWATER Tel.: 514-933-4726

•
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مافارسینیزصحبتمیکنیم

از طریق راه اندازی
کسب و کار

514-596-5959
visa@cicinternational.com

www.cicinternational.com

دفترمونتریال
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کیفیت عالی و قیمت مناسب

 Mailing Address:

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

since3
199

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

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

 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...

) 2550 Lapiniere (Brossard

انــواع
کارتتلفن



Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

www.circumcisionmontreal.com
Metro: Guy

Tel.: (514) 933- 8383

 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

behrooz@babakhani.ca

سالن آرایش VIVA

سفرۀعقدشیرین

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

مشاور رمسی وام مسکن

7روز
هفته

بدون
وقت
قبلی

لحظههای شیرین با

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،



دکتر ریموند رضایی

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: 450-934-7744

نغمه سروران

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

مترجم رمسی



info@paivand.ca www.paivand.ca

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

Tel.: 514-996-9692

بهروزآقاباباخانی

درمرکزشهرمونتریال

دارای کلیه خدمات به بانوان و آقایان

ارایه خدمات با ختفیف  %10به دانشجویان

ارایه کلیه خدمات با  %15ختفیف از ساعت  11تا 2

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.: 514-624-2669
514-912-5651

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

تپـشدیجیتال

www.sofrehaghd-montreal.com

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

Nouveau
iPhone 4 / iPhone 5 / Samsung Galaxy
accessoires

www.tapeshmontreal.com

فروش جدیدترین
آلبوم های ایرانی

کاست و کامپکت دیسک،


خدمات آقایان :
Hair Styling | Hair cut

خدمات بانوان :
Hair Styling | Hair cut
Perl | Hair Coloring
Wash & Blow dry
|Waxing
| Pedicure | Manicure
| Shellac
Threading | Facial

روزهای سه شنبه
Hair Cut
آقایاندانشجویان:
تنها $13
وخانمهایدانشجو:
تنها $16
روزهایدوشنبه
 Manicure Shellacتنها $25
روزهای یک شنبه
Wash & Blow Dryتنها $18

Clé à mémoire

کتاب ،کارت تلفن

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

وست آیلند

NDG

فصل گرم در رسیده است...

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

_________
با مدیریت جدید
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364

ساعات کار :هر روز هفته 20-11

