شــریف

موسسه مالی

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

Cote vertu, Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
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.وضع در سوریه جهت قطعیت یافنت ضربه نظامی غرب علیه این کشور پیش میرود

•6170NDG:
Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744
West Island:

•15760 boul Pierrefonds

4

Tel.: 514-620-5551

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

عباسشفیعی

Abbas Shafiee (B. Comm.)
Real Estate Broker
Groupe Imm. Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com

 همچنان٦٧روایتکشتار
:حنجره ها را خراش می دهد
همزمانیبیستوپنجمین
باانتخاب،٦٧سالگردکشتار
پور محمدی در دولت روحانی
تراژدی غم انگیزی است

33

Tel.: (514) 806-0060

صرافیخضر

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز
1449 St. Catherine W

Qc. H3G 1S6
5Star Montreal
I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
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انتقـال ارز

yf£¥5ç•Z®
 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
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Tel.: (514) 806-0060
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 حسابداری و مالیات:مهتاب ثقفی

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
Zd£`œ£˜ ®``Z® fd 1006 DE LA MONTAGNE,
Qc., H3G 1Y7
£¼` ®›òمالیz رشته مدیریتMONTREAL,
Tel.:
(514) 938-7277(PARS)
لیسانسدر

gfÂ†if£ˆ
 سال سابقه کاری در کانادا18با

Fax: (514) 938-4978,
)H.E.C( مونترال
از
E- دانشگاه
Mail: montreal@pars.ca
www.pars.ca

6600 Trans-Canada، Suite 750

CGA کاندیدای انجمن حسابداران

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

1155 Rene Levesque w. #2500
INANCIERES
EXACTE

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
برای شرکت ها و اشخاص
\ë¸¥±› z të›Z
fz£²›
های مالی
 انواع مشاورت
South Shore z v£ ®¥œÂ›استفاده
fd
 آموزش
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ã¼±› wZz äÅÁ† !حسابداری
x£½ Zf ç…£های
gfZ سیستم
!

Montreal، Qc.، H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

ç¿†£‹ xÂ
£¿
Mobile: 514.567.3169

ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G

ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†
,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž

Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
e 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)

gfZv£`º¥œZ

D.M.D.
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 امیرسامAmir Sam

gne, Suite 201, Montréal, Qc H3G 1Y7
9, Fax: 989-0029 www.
9-2229
khazarexchange

1973

.com

change.com

1998

5450 Cote-des-Neiges, Suite 308

Luciene
l'Allier

Tel.: (514) 731-1443

Metro: CDN

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه
Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.

Cell.: 514-702-2309

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
 سال سابقه15 با
ترجمه رمسی کلیه اسناد و مدارک
ترجمه رمسی مدارک پزشکان مطابق
MCC  وPCRC با استانداردهای

آرزو حتویلداری یکتا
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Atwater

Cell.: 514-969-2492

www.yektatranslation.ca
______________________
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

نادرخاکسار

11

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com

شهباز
خنعی

حسین
باقرزاده

:امیرسام
امالک

کـتنه
ُ ماریا

: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

¯ 585-2345
Zz
Tel.: (514)
ã¼±› wZz
(514) 846-0221

وحید خلجی

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

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


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

|
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 ستاره5 صرافی

5Star I.P.M. Inc.
<< >> با بهترین نرخ و هزینه
مشاور امالک در مونتریال

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

ان
تقـال ارز

 سرویس تبدیل پول با بهترین نرخExchange

آوارگی یک
میلیونکودک

مهــاجرت

بل سنتر

çœ£`› W.
2178 Ste-Catherine

Tel.: 514-937-5192

7 >>

(514) 694-0840
سیستم ما
جهت جابجایی ارز با
(514) 694-4291
(514) 696-5169
،درمتام نقاط دنیا
Cell (514) 816-4080

UNION MONDIALE

سوریه در آتش
:و خون

3 روبروی

vZ®¥œÂ› fd ä¤·Ž 3 £…
\fÂä… fêd v£fZ z á ¬¤†
6520 St-Jacques Tel.: (514) 485-6000
}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
5774 Sherbrooke W.
Tel.: (514) 483-5370
b®œ ã ®``````¥Á… £… }f£¨†
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492
ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò Money order fz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…

:بهمدیریت
بیژناحمدی

پزشکان کجای کانادا بیشتر پول در میآورند؟

Office:
Fax
Res.

}gfZ\£›¬‹¯˜®›
gfZ v£fZ
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Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

!واقعااشبــاعشده؟

 آمار تقاضا ی پناهندگی: کانادا
10  نصف شد۲۰۱۳در سال

5>>

Ninous Givargiznia, BSc.

£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount،
Qc H3Z
2A5
ßŽ¯§œZ¬œd
aZ®‰
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.
(514) 935 3337
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
xZ® Z ä…
www.christiesgreatestates.com
Cell: (514) 928-5415

Real Estate Broker
z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ
z ù£`````›
Cell:
(514)‚fz£²›
983-5415
xZ® Z ä… \ZdfZz z \Zfd£`}£X Ô z®
D.D.S.
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çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d حمیدصدیقکاغذچی

Maryam Khaleghi

بودجه ای
!متوازن
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ProFusion Realty RF

مریم
®´‹ }f£¨`` †خالقی
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 بسوی:کانادا

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

 مسکونی و جتاری:مشاور امالک

47
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ﮔﺎﺯﺳﻮﺯVANCOUVER
ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ

7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca

www.ParsPlumbing.ca

36  آیا بازار کاندومینیوم مونترال:امالک

الک سرمایه گذاری
در ا م
!تا افسوس خنورید
کنید

1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

TORONTO

Pars Plumbing INC

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com

£¨† wZz ‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†

ATIONAL
G Inc.

رویای مارتین لوتر کینگ؛ پنجاه سال بعد

6

Tel.:(514)
585
-2345 ã ®¥Á…£… ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
Tel: 514
289-9003
®œ
Toll Free 846-0221
: 1-866 989 2229
(514)
äÀ ¯zb
جتاری
موسسات
ها و10شرکت
:¬
fZd g£Åœ
x£›g äºÅ–d
ä… Øº•برای
E-mail: GIT110@yahoo.ca

Tel: 514 989-2229

 ُامین سالگرد قتل عام25
زندانیانسیاسیتابستان
 سپتامبر7شنبه:67

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

GUY

Cell.: 514-944-3279

:خدمات ارزی دکتر شریف نائینی

D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

جراحدندانپزشک

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

514-223-3336

TapeshMontreal.com

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.

 سالجتربه۱۰   با

   درکمترینزمان

       بهترینبها


GUY جنب دانشگاه کنکوردیا

گوگوشدراوتاوا

TICKETS: TAPESH DIGITAL & TICKETMASTER
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 سال تجربه در طراحی و اجرای و مدیریت30 نزدیک به

انواع پروژه های ساختمانی

www.lambdaconstruction.com

، مسکونی، صنعتی،جتاری
 مجموعه های ورزش،اداری

Lambda General Contractors Inc.
4700 de la Savane, Suite 211
Montreal, Quebec H4P 1T7

 کمترین هزینه، کوتاه ترین زمان،برترین کیفیت

Tel. : (514) 343-4666

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.

%
0

وام با نرخ بهره

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Financing

Contact
Contact
AlexAlex
for for
additional
additional
rebates.
rebates.

for certain
cars only
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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

PERMONT
General contractors Inc.
Design Build
Value Engineering
Planning & Control
Construction Management

تیم مدیریتی با بیش از ده سال سابقه اجرا در کانادا
برآورد و مشاوره سرمایهگذاری در امور ساخت و ساز
استفاده بهینه از فناوری روز در طراحی و اجرای ساختمان
طراحی و ساخت کلیه ساختمانهای تجاری ،صنعتی و مسکونی

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

Info@permont.ca

514 738 0002

514 738 0006

5473 Ave Royalemount, Suite 214, Mont-Royal
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ایران :اقتصاد...

جمهوری اسالمی

درمسیر ورشکستگی
مجیدمحمدی

دولت حســن روحانی اعالم کرده است که
در صد روز اول وضعیت کشــور را به مردم
گزارش خواهد داد.
شاید بهترین و شفافترین گزارش دولت به
مردم که مفاد آن هم در کارزارهای انتخاباتی
و هــم در مباحث مربوط به وزرا در مجلس
مطرح شده اعالم ورشکستگی نهاد حکومت
باشــد ،اتفاقی که در صورت تداوم وضعیت
موجود رخ خواهد داد.
این امر به مــردم و دولت کمک میکند تا
وضعیت خود را شــفاف و به خوبی درک و
برای برونرفت از آن برنامهریزی کنند (عین
کاری که امروز در شــهر دیترویت در ایالت
میشیگان آمریکادر جریان است).
اعالم ورشکستگی پایان کار نیست،
بلکه آغازی دوباره است.
الزمه این امر آن اســت که کاســت
البته ٔ
حکومتی فعلی مسئولیت خود را در ایجاد
این وضعیت بپذیرد .معموال بلندمرتبهترین
مدیران یک شرکت ورشکسته پس از اعالم
ادامه کار خودداری میکنند،
ورشکستگی از ٔ
ولی چنین رفتــاری در مقامات جمهوری
اســامی در صورت عدم موفقیت به چشم
نمیخورد.
عالئمورشکستگی
ورشکســتگی در معنای حقوقی آن یعنی
وضعیتی که یک شخص حقیقی یا حقوقی
با فرض عدم تغییر یکبارٔه شرایط موجود
(مثل بــردن التاری) نتوانــد دیون خود را
بپردازد .شخص حقوقی یا حقیقی ممکن
است ظرفیتهای بیشماری برای پرداخت
دیون خود داشــته باشد ،اما صرف ظرفیت
برای رهایی از ورشکســتگی کافی نیست،
بلکه باید امکان بالفعــل کردن ظرفیتها
وجود داشته باشد .برای مثال ،کشوری مثل
ایران دارای ذخایر انرژی بسیاری است ،اما
وقتی سرمایهگذاری در استحصال صورت
نگیرد و تکنولوژی و مدیریت شایسته برای
استخراج در دست نباشد این سرمایه به کار
نخواهد خورد.
تفاوتی که میان دولتها و اشخاص حقوقی
دیگــر وجود دارد آن اســت کــه دولتها
میتوانند با چاپ اسکناس و قرض گرفتن
از بانک مرکزی همچنان ورشکستگی خود
را پنهان کنند یا اعالم ورشکستگی خود را
به تاخیر بیندازند .این البته بدان معنا نیست
که برخی از دولتها در شرایط ورشکستگی
قرار ندارند.
برای مثال ،دولت زیمبابوه سالهاســت
ورشکسته شده است ،اما با تورمهای چند
هزار درصدی از اعالم آن و برنامهریزی برای
پس از آن طفره میرود.
قرضه دولتــی نیز دلیل
صرف باال بــودن ٔ
ورشکستگی یکدولت نیست.
بــرای نمونه ،دولت فــدرال ایاالت متحده
حدود  ۱۷تریلیون دالر مقروض اســت ،اما
اقتصاد آمریکا در چند ســال اخیر رشدی
حدود دو درصدی داشــته ،نرخ تورم حدود
یــک تا دو درصد بوده ،نــرخ بیکاری رو به
کاهــش بوده و ارز ملی ارزش خود را حفظ
کرده اســت .دولت آمریکا به تعهدات خود
بودجه
عمل میکرده و طرحهای آغاز شده با
ٔ
فدرال نیمهتمام رها نشدهاند .رشد اقتصادی
و تحت کنترل بودن شرایط موجود این امید
را ایجاد میکند که دولت بتواند دیون خود
را در آینــده پرداخت کند .اما در ایران نرخ
تورم و بیکاری در حال افزایش ،نرخ رشد در
حال کاهش (تا منفی  ۵٫۴درصد) و ارزش
ارز ملی در برابر دیگر ارزها رو به کاهش بوده
است.
•
نشانهها
بســیاری از نشــانههای ورشکستگی در
حکومــت جمهوری اســامی به چشــم
میخورد:
•
 .۱کسری قابل توجه بودجه

مخــارج و درآمدهــای حکومت جمهوری
اســامی با هم همخوانی ندارند .کســری
بودجه عظیم ،ناکافی بودن ارز و دشــواری
واردات ،نحوه اجــرای هدفمندی یارانهها،
تورم کمرشکن (دارای سومین رتبه در میان
کشورها) ،تعطیلی واحدهای تولیدی ،فساد
همهگیــر (ایران در میان ده کشــور باالی
هزینه کمرشکن
فهرست فساد مالی است)ٔ ،
جنگ در ســوریه و باجدهی در دنیا برای
خرید همپیمان همه دســت در دست هم
حکومت و جامعه را به سمت ورشکستگی
پیش میبرند .همان طور که اتحاد جماهیر
شوروی ورشکسته و سپس فروپاشیده شد،
ایران نیز در دورٔه حکومت اسالمگرایان دارد
رو به ورشکستگی میرود.
دولت تنها  ۱۴هزار میلیارد تومان کســری
پرداخــت یارانهها دارد (تفــاوت میان ۴۲
هــزار میلیارد تومان پرداختــی و  ۲۸هزار
میلیارد تومان دریافتی دولت از گران شدن
حاملهای انرژی).
سال گذشته دولت بیش از  ۵۰هزار میلیارد
تومان کســری بودجه داشته است .حدود
 ۱۹هزار میلیارد تومان از منابع تعریف شده
در بودجه وجود خارجی ندارد ،اما برای آن
مصارف تعیین شده است .یک سوم بودجه
سال  ۹۲غیرواقعی است و درآمدهای دولت
باید از ۲۱۰هزار میلیارد تومان در اصالحیه
بودجه به ۱۴۰هــزار میلیارد تومان اصالح
شود( .معاون بودجه معاونت برنامهریزی و
نظارت راهبردی دولت احمدینژاد ،ایســنا
 ۱شهریور  )۱۳۹۲به همین دلیل ،کفگیر
دولت در پرداخت یارانهها به ته دیگ خورده
است .دولت چند ماهی است دیون خود را
به بانک جهانی نپرداخته است.
•
 .۲طرحهای نیمهمتام
هنر دولت احمدینژاد ایجاد ســر وصدا و
راضی کردن همه با راهاندازی طرحهایی بود
که یا اکثرا به اتمام نرسیدند یا ناقص به انجام
رسیدند (مثل راهآهن شیراز -اصفهان) .در
پایان کار دولت احمدینژاد  ۴۰هزار طرح
نیمهتمام وجــود دارد (جام جم ۲۲ ،مرداد
 )۱۳۹۲که هزاران میلیارد تومان برای آنها
هزینه شده ،اما نه اشــتغال با ثبات ایجاد
کردهانــد و نه بازدهی دارنــد و معلوم هم
نیست کی به پایان میرسند .این طرحها تا
پایان سال  ۹۰حدود  ۶۰هزار میلیارد تومان
هزینه دیرکرد داشــتهاند( .همشهری۱۵ ،
ٔ
فروردین )۱۳۹۱
بنا به گــزارش مرکز پژوهشهای مجلس،
تنها  ۲۸درصد طرحها در دورٔه احمدینژاد
به پایان رسیدهاند (همان جا) .اگر سی سفر
استانی احمدینژاد را ضرب در چهار کنیم
(چهار دورٔه این سفرها که در نهایت تکمیل
هم نشد) میشود  ۱۲۰سفر استانی .فرض
کنیم در این سفرها دولت به طور متوسط
حدود  ۲۰۰مصوبه داشته است و باز فرض
همه این مصوبــات طرح بودهاند که
کنیم ٔ
میشود  ۲۴هزار طرح ۳۶ .هزار طرح دیگر
نیز باید مصوبات جلســات دولت در تهران
بوده باشند تا در نهایت  ۷۲درصد طرحها-
به گزارش مجلس -در دورٔه احمدینژاد به
انجام نرسیده باشد.
بودجه
ســهم
از
مدام
گذشــته
دهه
ٔ
در دو ٔ
عمرانی کاسته و بر سهم بودجههای جاری
افزوده شده اســت ،از حدود  ۵۰درصد به
حــدود  ۲۵درصد( .معــاون حقوقی ،امور
مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت
س جمهور ،فارس۲ ،
و ســرمایه انسانی رئی 
شهریور )۱۳۹۲
•
 .۳خالی بودن خزانه
عیسی کالنتری ،وزیر کشاورزی دولتهای
رفسنجانی و خاتمی و از مشاوران روحانی ،از
خالی بودن خزانه ،خالی بودن انبارها و خالی
بودن بنادر سخن گفته است( .روزنامه قانون،
 ۱۶تیر  )۱۳۹۲دولــت احمدینژاد دولت
کارت اعتباری بود .خرج میکرد تا نه تنها
قدرت پرداخت باقی نماند ،بلکه تا حدی که
{>> ادامه در صفحه}37 :
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تصمیمسوریه...

ترکیبدورییسجمهوری!
شهباز خنعی

shshbaznakhai8@gmail.com

بیست و شش روز حتی
برای تدارکات و اعزام یک
هنگ یا گردان به جنگ
دریک کشور همسایه نیز
کافی نیست چه رسد به
مطالعه و بررســی نتیجه
و عاقبت آن .بااین حال،
 12ســال پیــش جرج
دبلیو بوش  26روز پس از ســوء
قصد به ســاختمان های دوقلوی
مرکز تجارت جهانی در نیویورک
و ســاختمان پنتاگون ،به یکی از
دور افتاده ترین کشــورها یعنی
افغانســتان لشکر کشید و همان
روز بعد از  11سپتامبر هم گفت:
«هرکس با ما نیست ،برماست».
شتاب زدگی باورنکردنی و حیرت
انگیز جرج دبلیو بوش برای حمله
به افغانســتان  -که موجب رونق
کار هواداران نظریه توطئه و رواج
"کار خودشــان بوده" نیز شد ،-
این نکته را آشــکار می کند که
او کمتریــن فرصتی به خود برای
بررسی و مطالعه نتیجه و عاقبت
تصمیمش نداده و اصوال شخصیتی
اهل بررسی و مطالعه نبود چنانکه
در همان زمــان حتی نام رییس
جمهوریکشورهمسایهافغانستان
 یعنی پاکستان که درواقع بالیطالبان را به جان افغان ها انداخته
بود  -یعنی ژنرال پرویز مشرف را
نمیدانست!
تصمیم بدون بررســی و مطالعه
حمله به افغانستان  -و یک سال و
نیم بعد به عراق  ،-زبانه های آتشی
را شعله ور کرد که پس از  12سال
هنوز فروکش نکرده و صدها هزار
نفر  -غالبا غیرنظامی و بی دفاع  -را
قربانی کرده است.
حدود  7سال پس از کار نسنجیده
جرج دبلیو بــوش ،درحالی که او
آخرین ماه هــای اقامت در کاخ
ســفید را ســپری می کرد ،مرد
بلندباال و جذابی درعرصه سیاسی
ایاالت متحده ظهور کرد که پیش
از آن سناتوری گمنام با پیشینه
سیاســی آرام و بدون حاشیه بود.
این مرد که سخنوری بسیار توانا
بود ،توانست با جادوی کالم خود
و شعارهای "تغییر" و "آری ،ما می
توانیم" گوی سبقت را از حریفان
سیاســی برباید و شمار بزرگی از
امریکاییان خســته و دلزده از بی
پروایی های پرهزینه جرج دبلیو
بوش را مســحور خــود کند و به
عنوان نخستین رییس جمهوری
سیاه پوست امریکا  -اگرچه دورگه
بود  -به کاخ ســفید واشنگتن راه
یابد.
با گذشــت نخستین ســال ها از
دور اول ریاســت جمهوری باراک
حسین اوباما ،آشــکار شد که او
خصلتی  180درجــه متفاوت با
ســلف خود دارد و هرچه بوش با
مفهوم "بررسی و مطالعه" بیگانه
بوده ،رییس جمهوری جدید درهر
امری  -حتی نیازمند تصمیم گیری
سریع  -آنقدر به مطالعه جزییات
و جوانــب امر می پردازد که اصل
موضوع یا به کلی منتفی می شود
و یا صورت مسئله تغییر می کند و
درنهایت از آنهمه بررسی و مطالعه
نتیجه ای حاصل نمی شود.
نزدیک به دوسال و نیم پیش  -در
 15مارس  ،- 2011مردم سوریه

www.paivand.ca

تحت تأثیر آنچــه که در تونس و
مصر با عنــوان "بهارعرب" روی
داده بود و خسته و به ستوه آمده
از حــدود  40ســال خودکامگی
خانــدان اســد و حزب
بعث ،که جیره خواری و
دست نشاندگی حکومت
آخوندی نیز به آن افزوده
و مزید برعلت شده بود،
باشعار "ملت سقوط نظام
را می خواهد" به تظاهراتی

از دوروبرش پراکنده نشــوند .در
آن زمان ،پس از آن که اســراییل
یک کارخانه تولید سالح شیمیایی
در حومه دمشــق را بمباران کرد،
باراک اوباما در مــاه اوت ،2012
بدون آن که روشــن کند که گذر
از خط قرمز چــه عواقبی خواهد
داشت ،به بشار اسد هشدار داد که
کاربرد سالح شیمیایی خط قرمز
امریکاســت .این هشدار به جای
آن که خط قرمز باشد ،درواقع به
معنای چراغ سبزی بود که به اسد
و حامیانــش تلویحا مجوز هرنوع
جنایت و کشتار بدون کاربرد سالح

پیگیر و دامنه دار دست زدند و با
سرکوب خشونت بار رژیم جنایتکار
بشار اسد و حامیان جنایتکارترش
یعنی حکومت های ایران و روسیه
روبرو شدند.
در شش  -هفت ماه نخست روند
تظاهرات و ســرکوب  -که هنوز
ارتش آزاد سوریه به وجود نیامده
و سرو کله تروریست های مزدور
جبهه النصره وابسته به القاعده و
ســلفی های جهادی که با پول و
سالح قطر و عربســتان سعودی
تأمین مالی و تسلیح می شدند پیدا
نشده بود  -شمار کشته شدگان به
پنج  -شش هزار نفر رسید و اگر در
این مدت حمایت موثری ازمردم
سوریه از جانب کشورهای غربی و
به ویژه ایاالت متحده  -که مدعی
رهبری دنیای آزاد و پشتیبانی از
مردم ساالری است  -می شد ،ای
بسا آشوب و آشفته بازاری که دنیا
در سوریه شــاهد آن بوده با این
شدت رخ نمی داد و شمار تلفات
 که بخش بزرگــی از آنها زنان وکودکان هستند  -از مرز صدهزار
نفر و بی خانمان شده ها و آوارگان
از  4میلیون فراتر نمی رفت.
دریــغ و درد کــه در اروپا ،که به
قول نویسنده ای فرانسوی نقش
فرودســتی و مســتعمره ایاالت
متحده بودن را برای خود پذیرفته،
اقــدام و عمل موثــر از مرز حرف
های توخالی و بی پشــتوانه فراتر
نرفت و در ایاالت متحده نیز آقای
باراک اوبامایی زمام امور را دردست
داشــت که بدون آن که کشورش
از عنوان رهبری و ابرقدرتی کناره
گیری کرده باشد ،مبتال به بیماری
"مداخله هراســی" بــود و جهت
حفظ ظاهر برای گرفتن هر تصمیم
مهمی به برج و باروی قلعه "بررسی
و مطالعه" پناه می برد.
باراک اوباما یک ســال و چند ماه
نخست پس از آغاز تظاهرات مردم
ســوریه را به وقت گذرانی سپری
کرد و گهگاه یک "بشار اسد باید
برود" زیرلبی و بدون پشتوانه می
گفت تا جایی که سروصدای افکار
عمومــی دنیا و امریکا را در آورد و
این همزمان با مبارزات انتخاباتی
دور دوم ریاست جمهوری اش بود
و ناگزیر باید خودی نشان
می داد تا رأی دهندگان

{>> ادامه در صفحه}31 :
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جبههبندیجهانیبرسر
حملهنظامیبهسوریه
بوده است؛ روز  29اوت گفت هنوز
تصمیمی در مورد واکنش به رژیم
اسد نگرفته است.

جابهجایی نیروهای ارتشدر سطح
پایتختدیده میشد.
در دیگر مرزهای سوریه نبرد میان
مخالفان و ارتش که تاکنون بیش
از  ۱۰۰هزار کشته و یک میلیون
آواره به جای گذاشته است ،ادامه
داشت.
کشــورهای غربی که در روزهای
اخیــر از واکنش ســریع به اقدام
حکومت سوریه سخن گفته بودند

به گزارش خبرگزاری فرانسه ،بشار
اســد که پیش از این اتهام حمله
شیمیایی از ســوی ارتش سوریه
را احمقانــه عنوان کرده بود گفت پاریس و لندن نیز حکومت سوریه
این کشور علیه هرگونه خشونتی را عامل حمله شــیمیایی عنوان
خواهد ایستاد و تهدیدها تنها تعهد کرده بودند.
وی را به اصول و استقالل بیشتر در حال حاضر بریتانیا شش فروند
میکنند.
هواپیمــای جنگنده خــود را در
اســد گفت :سوریه ،با مردم مقاوم تیفون قبرس ،واقــع در یکصد
و ارتش شجاعش مصمم است تا کیلومتری ســوریه ،و آمریکا نیز
تروریسمی را که از سوی اسرائیل چهار ناوشکن خود مجهز به دهها
{>> ادامه در صفحه}30 :
و غرب حمایت میشود ریشهکن موشــک تاماهــاوک را در دریای
سازد.
مدیترانه مستقر کردهاند.
بهنامآفریدگارعشق
بشار اسد همچنان نیروهای مخالف در جبهه موافقان حکومت بشــار
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
حکومت را تروریست میخواند.
اسد نیز نقل و انتقاالت نظامیدیده
زندگی را با مهر
از ســوی دیگر بهنظر میرسد که میشود.
کشــورهای غربــی موافق حمله روسیه که با هرگونه حمله نظامی
مجری مراسم زیبای
نظامی به سوریهدر مورد یک حمله به سوریه مخالف است اعالم کرد
فوری شــک دارند و کشــورهای که در روزهای آینده یک کشتی
جهان جبههبندی شدهاند.
جنگی مجهز به ضــد زیردریایی
جمهور آمریکا ،و یک ناو موشــکانداز خود را در و کانادائی
باراک اوباما ،رئیس
س
مصاحبه
در
کــه
بــا وجــود این
کرد.
خواهد
مستقر
مدیترانه
دریای
فرۀ
ع عقد
تلویزیونی شب  28اوت خود اعالم از دیگر سو ،امروز دمشق ،با شدت
روس
کــرده بود که مســئولیت حمله یافتن تهدیدها ،خود را آماده حمله
شــیمیایی ) ۲۱اوت) بــه حومه احتمالی کرد.
لیلیصمیمی
خیابانی
بازرســی
های
شــیمیایی را می داد .این هشدار دمشق بر عهده حکومت بشار اسد در پُســت
(با مجوز رمسی از ایالت کبک)
طبعا چندان جدی گرفته نشد و است و دولت آمریکا مطمئن است کنترل شدید بود و تدابیر امنیتی بر
514-825-3170
حدود دوماه پیش مخالفان بشار که رژیم سوریه عامل این کشتار بیمارستانها حاکم بود .همچنین
اسد اعالم کردند که رژیم سوریه
درحمله برای بازپس گیری شهر
حلب از سالح شیمیایی استفاده
کرده است .به گزارش "رعد نیوز":
«ایاالت متحده روز پنجشنبه 13
ژوئن  ،2013اعالم کرد که به این
نتیجه رســیده است که نیروهای
رژیم اسد ،از سالح های شیمیایی
علیه مبارزان مخالف استفاده کرده
اند .یک مقام امریکایی اعالم کرد
اوباما در مشورت با کنگره روزهای
آینده تصمیم مهمی اتخاذ خواهد
کــرد .دولت امریکا تأیید کرد که
رژیم بشــار اســد مکررا از سالح
شیمیایی برضد مردم خود استفاده
کرده و "خــط قرمز" امریکا را رد
کرده است».
با وجود صراحتی که دراین اعالم
دولت امریکا بود ،هشــدار گذر از
"خط قرمز" ازسوی رژیم سوریه و
حامیانش چندان جدی گرفته نشد
و دوماه دیگر هم به تردید و
تعلل مشاور امالک در سراسر مونتریال
 یا آنگونه که بــاراک اوباما میلدارد آنرا بنامد "بررسی ومطالعه"
مسکونی و جتاری
 گذشــت تا این که چهارشنبههفته گذشــته دنیا شاهد و ناظر
 ارزیابی رایگان
خبر کاربرد وسیع سالح شیمیایی
 تهیه وام های مسکن و جتاری
در حومهدمشق بود که بنابر منابع
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان
گوناگون بین  300تا  1300نفر -
شــامل تعداد زیادی زن و کودک
 قربانی این جنایت آشــکار علیهبشریت شدند .فشار افکار عمومی
امریکا و لطمه ســنگینی که به
Minoo Eslami
حیثیت ایاالت متحده وارد شده،
Real State Broker
Email:
باراک اوباما را وادار ســاخت که از
minoo.eslami@century21.ca
الک تردید و بی تصمیمی بیرون
آید و به گزارش "ایران پرس نیوز":
« خبرنگار کانــال  10تلویزیون
اسراییلدر واشنگتن روز سه شنبه
 27اوت گزارش داد که باراک اوباما
حداکثر تا  48ساعت آینده تصمیم
GESTION FINANCIERE LOYALE
حمله به سوریه را اتخاذ می کند».
SOROOR SADR ACCOUNTING
همزمان با ایــن خبر ،خبرگزاری
; ;امور دفترداری
AND BOOKKEEPING SERVICES
فرانســه گــزارش داد« :وزیر امور
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
و حسابداری
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
خارجه امریکا تأکیــد کرد که از
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
سالح شیمیاییدر سوریه استفاده
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها
شده است و کنگره امریکا هم اعالم
WITH APPOINTMENT
_________________________
کرد که خواهان واکنش نظامی در

عقد ایرانی

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

5263، boul Cavendish،

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

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

اوباما :راه طوالنی است
اما آن را می پیماییم

 28آگوست 7 ،شــهریور :باراک
اوباما رئیس جمهوری آمریکا در
پنجاهمین ســالگرد راه پیمایی
در واشنگتن و تظاهرات تاریخی
 ۱۹۶۳در چنین روزی ،سخنرانی
کرد.
پرزیدنت اوباما در سخنرانی خود
مارتیــن لوتر کینــگ را به دلیل
نجات مستضعفین و متجاوزین به
یکسان ستود ،و بر سخنرانی او در
 ۵۰سال پیش ارج نهاد.
اوباما که در پلــکان بنای یادبود
لینکلن ســخن می گفت اظهار
داشت:
کینــگ یــک راه رســتگاری به
مستضعفین و متجاوزین ارائهداد؛
کلماتش قرنها باقی می ماند.
اوباما در سخنانی خطاب به هزاران
نفر که در محوطــه چمن بزرگ
مقابل ساختمان کنگره آمریکا به
مناســبت پنجاهمین سالگرد راه
پیمایی بزرگ جمع شــده بودند،
به مارتین لوتر کینگ رهبر حقوق
مدنــی و میلیون ها نفــر که در
جریان مبارزات کسب حقوق مدنی
در دهه  ۱۹۶۰در کنار او ایستادند
ادای احترام کرد.
آقای اوباما کسانی را به یاد آورد که
به دلیل قوانین ضد ازدواج دو نفر
از دو نژاد ،نتوانســتند با کسی که
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به عشق می ورزیدند ازدواج کنند.
از سربازان سیاهپوستی یاد کرد که
برای آزادیدر خارج می جنگیدند،
اما نمی توانستنددرداخل کشور از
همان آزادیها برخوردار باشند.
و نیز از سربازان سفید پوستی که
نتوانستند تبعیض را تاب بیاورند و
گاهی با خون خودشان فداکاری
می کردند.
آ قا ی
اوباما
گفت :
به دلیل
شــهرهای گرفتــار ناراحتــی و
راه پیمایی
آنها ،آمریکا بهتر شد .آمریکا برای دستمزد های راکد ،در میان منافع حق رای انتقاد کرد ،و تاسف خود را
شما و برای من تغییر کرد و تمام فزاینده شرکت ها ،نشان می دهد از این که کشور پر از اسلحه است و
شمار زیادی از سیاهپوستان زندانی
جهــان از آن نمونه نیرو گرفت و چالش ها باقی مانده است.
بیل کلینتون گفت شکاف نژادی هستند ابرازداشت.
رشد کرد.
آقــای اوباما در بخــش دیگری هنوز در آمریکا وجــود دارد .وی
از ســخنانش ،خــود را نمادی به مشکالت عظیمی که در برابر
از تغییــری دانســت که مارتین کشــور قرار داد اشــاره کرد .اما پیش از این روز شنبه 24 ،آگوست،
لوتر کینگ در تصور داشــت؛ اما همچنین گفــت اگر کینگ بود ،هزاران نفر در شــهر واشــینگتن
همچنین به نابرابری های اقتصادی از شــکاف حزبی که بر واشنگتن گردهم آمدند تا پنجاهمین سالگرد
آمریکا به عنوان شاهدی بر «انجام حاکم است مایوس می شد.
سخنرانیتاریخیمارتینلوترکینگ
نگرفته»های امیدهایدکتر کینگ جیمی کارتر رئیــس جمهوری جونیور ،با مطلــع معروف «رویایی
اشاره کرد.
اسبق آمریکا در سخنان خود به دارم» ،را گرامی دارند.
رئیــس جمهوری امریــکا گفت :مارتین لوتر کینــگ ادای احترام در مراسم امسال تجمع کنندگان
قوانین تغییر کردند ،قانون گذاران کرد؛ و از تصمیم اخیر دیوان عالی با طرح سه موضوع اصلی اشتغال،
عوض شــدند و حتی کاخ سفید کشــور در حذف عملی یک ماده حق رأی و خشونتهای مسلحانه
تغییر کرد ،اما نابرابری اقتصادی ،اصلی ضد تبعیض نژادی در قانون خواستار «به حقیقت پیوستن رؤیای
مارتین لوتر کینگ» شدند.
اَل شــارپتون ،از رهبــران جنبش
حقــوق مدنی آمریکا در مراســم
امسال در برابر انبوه جمعیت -غالباً
سیاهپوست -حاضردر نزدیکی بنای
یادبودلینکلنگفت« :مابه آمریکایی
نویــن باور داریم .اینــک زمان آن
فرا رســیده که برای آمریکایی نو
راهپیماییکنیم».
شارپتون و دیگر سخنرانان ضمن
تجلیل از کینگ و رهبران جنبش
حقــوق مدنی در ایــاالت متحده
آمریکا ،پیشــرفت حاصل در پنج
دهه گذشــته در احقــاق حقوق
سیاهپوســتان  -از جمله انتخاب
شدن باراک اوباما به عنوان نخستین
رئیس جمهوری سیاهپوست این
کشــور  -را ناشی از تالشهای این
رهبراندانست.
به رغم این دســتاوردها ،شلیک به
تریوان مارتین ،نوجوانی غیرمسلح،
در ایالت فلوریدا در ســال گذشته،
به عالوه تصمیم اخیر دادگاه عالی
مبنی بر لغو بخشــی از قانون حق
رأی ،حاکــی از آن اســت که راه
کینگ و کســانی مانند او هنوز به
پایان نرسیده است.
شارپتون با اشــاره به این موارد در
بخشیدیگر از سخنان خود تصریح
کرد« :کینگ  ۵۰سال پیش امکان
رأی آوردن اوباما را به چشم میدید.
دنیای ما را رؤیاپردازانی میسازند
که برپایه رویای شان واقعیت ها را
تغییر میدهند .آنچه ما باید انجام
دهیم آن اســت که باری دیگر به
جوانان خود رویا ارزانی داریم».
در قسمتی دیگر از مراسم ،مارتین
لوتر کینگ سوم ،پسر بزرگ مارتین
لوتر فقید ،گفــت« :به هیچ کس
اجازه نخواهیم داد که در برابرمان
مانع تراشی کند .آنقدر به راهپیمایی
خود ادامه خواهیم داد تا به سرزمین
آزادی برســیم ».وی در ادامه رو به

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه
منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

گ؛ پنجاه سال بعد

روی

ای مارتین لوتر کین

آگهی :پیوند

514-996-9692
-------------------

PAIVAND
جیمی کارتر گفت او میداند کینگ
در چنین مواقعــی چگونه واکنش
نشان می داد ،وافزود برنامه عظیمی
در برابر ما قرار دارد.
جمعیت افزود« :می دانم که بابا از
آن باال با لبخند به ما نگاه می کند
و می داند که حضور امروز شما در
اینجا تضمینی است بر به واقعیت
پیوستن رؤیای او».
سازمان دهندگان این مراسم پیشتر
اعالم کرده بودنــد که انتظار دارند
حدود صدهــراز نفــر در تجمع و
راهپیمایی امسال شرکت کنند .در
نهایت نیز کل فضای دو طرف بنای
یادبــود لینکلن از انبوه جمعیت پر
شد.
مارتین لوتر کینگ یکی از شــش
سازماندهنده راهپیمایی تاریخی
ســال  ۱۹۶۳میالدی بــود که در
آن زمــان حدود  ۲۵۰هــزار نفر را
به بنای یادبود لینکلن کشاند .این
رهبر حقوق سیاهپوستان سخنرانی
معــروف «رویایــی دارم» خود را
از باالی پله هــای همین بنا برای
حاضران ایراد کرد.
اما به رغــم دســتاوردهای بزرگ
سیاسی و آموزشی ،کماکان حدود
نیمی از پرســش شوندگان در یک
نظرســنجی در آمریکا می گویند
معتقدند که راه درازی تا رسیدن به
جامعه «کور رنگ» مد نظر مارتین
لوتر کینگ در باقی مانده است.
مارتین لوتر کینگ در سال ۱۹۶۴
برنده جایزه صلح نوبل شــد .او در
چهــارم آوریل ســال ۱۵( ۱۹۶۸
فروردین  )۱۳۴۷در سن  ۳۹سالگی
ترور شد.
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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.

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

■ توضیــح مهم:

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

•

جواهری
نیک آذین

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

•

_________
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

طرح روی جلد :پیوند

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, Qc, H3H 2L9

Metro: GUY

لوگــوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------
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حسین باقرزاده

پرواز

اردالن سرفراز

ترکیه ۲۰۱۰

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

PAIVAND

بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم (حافظ)

من از ُمردن نمیمیرم
پر پرواز میگیرم
فراموش و ُغبارآلود
نخواهد ماند تصویرم
ندارم وحشتی از مرگ
که عشق و مرگ همزادند
کلید راز بودن را
به دست عاشقان دادند
بندگان عشق
چرا که
ِ
بیمرگند و آزادند
که از ویرانی آبادند
همیشه زنده دریادند
من از ُمردن نخواهم مرد
که عشق هرگز نمیمیرد
تنم را گرچه خاک از من
دوباره باز میگیرد
نخواهم مرد و خواهم ماند
چرا که بندهی عشقم
که از هر دو جهان آزاد
نمک پرودهی عشقم
تمام عاشقان هرجا
همیشه در همه دنیا
مرا از خویش میدانند
مرا هر لحظه میخوانند
مرا در هر غزل آواز
صدای زخمی هر ساز
مرا در آبی پرواز
نه در پایان ،که از آغاز
من از ُمردن نمیمیرم
که من آئینه پردازم
هر آنچه عشق میگوید
من از آن شعر میسازم
همیشه زنده خواهد ماند
دل آئینه پردازم
ِ
میان شعرهای من
که میسوزم و میسازم

Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•
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 28اوت :مقدمــات حمله نظامی هوایی غرب
علیه ســوریه به ســرعت آماده میشــود.
گزارشهای مربوط به یک حمله شیمیایی
که هفته گذشــته در حومه دمشق صورت
گرفت و شــواهد ویدیویی که صحنههای
مرگ همراه با زجر صدها نفر قربانی را نشان
میداد جامعه جهانی را به شدت تحت تأثیر
قرارداد .مقامات آمریکایی همراه با متحدان اروپایی
خود دولت سوریه را مسئول میدانند و گفتهاند که
اطالعات و مستندات خود را در این باره در روزهای
آینده منتشر خواهند کرد .به این ترتیب ،مقدمات
حمله فراهم شــده و تنها مالحظــات عملیاتی و
همآهنگی بین کشورهای مهاجم مسئلهای است
که زمان حمله را تعیین خواهد کرد.
ولی هدف این حمله چیست؟ مقامات کاخ سفید
گفتهاند که از حمله خود هدف تغییر رژیم را دنبال
نمیکنند .این امر حاکی از یک تفاوت فاحش بین
این عملیات و عملیات نظامی دیگری اســت که
غرب در خاورمیانه و شمال آفریقا در یکی دو دهه
گذشــته انجام داده است .در تمامی آن عملیات،
در افغانستان و عراق و لیبی ،غرب از حمله نظامی
مشخصا تغییر رژیم را دنبال میکرد .اکنون اگر
سرنگونی بشار اسد هدف این عملیات نیست ،چه
هدف دیگری ممکن است مد نظر مقامات غربی
باشد؟ در پاسخ گفته شده که این عملیات نوعی
پاســخ به جنایت ضد بشری کشتار با سالحهای
شیمیایی و «مجازات» مرتکبان آن است .یعنی
که غرب به نوعی «دادرسی» در مورد این جنایت
دســت زده و به عنوان یک وظیفه «اخالقی» در
مقام دادستان و قاضی حکم صادر کرده و خود نیز
در مقام اجرای آن بر آمده است.
از این که غرب تا چه حد میتواند مدعی «اخالق»
در روابط بینالمللی باشد میگذریم.
این که چگونه چند دولت قدرتمند میتوانند به
خود حقدهند کهدر مورد جنایات رژیمهایدیگر
به قضاوت بنشینند و آنان را به نوعی مجازات کنند
نیز موضوع این نوشــته نیست .چرا که از آن سو
استدالل «دخالت بشردوستانه» مطرح میشود و
این که اگر کسی شاهد وقوع جنایتی در درون یک
خانواده باشد و قدرت آن را داشته باشد که دخالت
کند و قربانی را نجات دهد اخالقا موظف است که
این کار را انجــام دهد و بحث مربوط به «دخالت
در امور داخلی» دیگران بیمعنی خواهد بود .این
استداللها البته وقتی مورد پیدا میکند که هدف از
یک حمله نظامی تغییر رژیم باشد ،و دولت مهاجم
بخواهد به این وسیله مردم تحت کنترل یک نظام
اســتبدادی را از شر آن رژیم رها سازد .در این جا
اصال تغییر رژیم مطرح نیســت تا اســتداللهای
«دخالت بشردوستانه» بتواند موردی پیدا کند.
نمونههای حمله نظامی غرب به یک رژیم استبدادی
خشن بدون هدف تغییر رژیم در گذشته نیز دیده
شده است.
یک نمونه مشــخص آن حمله نیروهای ائتالف به
رهبری آمریکا به عراق در ســال  1991بود که به
هدف بیرون راندن عراق از کویت صورت گرفت.
در آنجــا نیروهــای آمریکا پس از اخــراج عراق
حمالت خود را متوقف کردند و بسیاری از مخالفان
صدام را که امید و انتظار داشــتند آمریکا تا بغداد
پیش برود مأیوس و دلسرد کردند .مخالفان شیعی
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له به ایران؟
صــدام در جنوب خود

را گرفتند .با شدت
درگیریها دخالت
نیروهــای خارجی
بیشــتر و بیشــتر
شد :رژیم ایران کمکهای نظامی (اعم از سختافزار
و نرمافزار) و لجســتیکی خود به رژیم اسد را افزایش
داد و کشورهای سنی-نشین منطقه اسلحه در اختیار
مخالفان گذاشتند .این روند در طول زمان به افزایش
حضور نیروهای ایران و شــرکت مستقیم حزب الله
لبنــان در جنگ و کمکهای نظامی و لجســتیکی
غرب به مخالفان منجر شد و سوریه عمال به صحنه
زورآزمایی کشــورهای رقیب در منطقه از یک سو ،و
نیروهای جمهوری اســامی و متحدان آن با غرب ز
سویدیگر ،تبدیل گردید.
برای فهم انگیزه اصلی غرب در حمله نظامی محتمل
به سوریه باید سیاست خارجی اوباما به خصوص در
منطقه خاورمیانه را مورد بررسی قرار داد .اوباما با شعار
ضد جنگ وارد کاخ سفید شد .او هنگام حمله آمریکا
به عراق با آن مخالفت کرده بود و یکی از برنامههای
خود را بر زدودن آثار جنگهای عراق و افغانستان قرار
داد.
{>> ادامه در صفحه}36 :

را آماده میکردند تا در پناه تانکهای آمریکایی
بسوی بغداد پیش بروند ،ولی با قطع جنگ و تسلیم
نیروهای عراقی در بصره و برقراری ســلطه
مجدد رژیم ،شورش به شدت سرکوب شد.
در آن جنــگ ،اخراج عراق از کویت هدف
نیروهای مهاجم بود .ولی در سوریه امروز
به جز گوشــمالی دادن به اسد و احیانا به
کنترلگرفتنانبارهایسالحهایشیمیایی
چه هدف دیگری دنبال میشود؟
واقع این اســت که درگیریهای فعلی سوریه از یک
جنگداخلی گذشته و خصوصیت بینالمللی و جهانی
یافته اســت .پس از اعتراضــات و تظاهرات اولیه دو
ســال پیش و سرکوب آنها به وسیله نیروهای اسد،
این اعتراضات به سرعت به درگیری مسلحانه تبدیل
شد و رژیمهایی که در بقا یا سرنگونی بشار اسد سهم
و منافعی داشــتند به سرعت وارد عمل شدند .رژیم
ایران و حزب الله لبنــان و متحدان آنها در عراق و
لبنان به حمایت از رژیم اسد برخاستند و کشورهای
دیگری مانند ترکیه ،عربستان و قطر جانب مخالفان

آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

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 <<

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

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

فرنازمعتمدی

فتوشاپ
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ایران :اقتصــآد.. .

سونامی 8.5میلیوننفربیکار
>> پیش روی کابینه یازدهم

کلمه :بــا اینکه وزیــر کار دولت
احمدی نژاد ادعای ایجاد  ۷میلیون
فرصت شغلی را مطرح کرده بود،
وزیر اقتصاد دولت «تدبیر و امید»
می گوید به زودی بازار کار کشور
با بحران  ۸٫۵میلیون کارجو مواجه
خواهد شــد .در صورت رسیدن
آمار متقاضیان کار کشور به میزان
یادشده ،کشور با تقاضای تاریخی
کار در  ۱۰۰ســال گذشته مواجه
می شود.

رشد یکباره جمعیت در دهه ۶۰
و رسیدن ســیل جمعیت جوان
به دروازه های بازار کار کشــور در
دهــه های  ۸۰و  ۹۰باعث شــده
تا بیکاری جوانــان و تالش برای
پیدا کردن کار در زمره مهم ترین
خواسته های جامعه و از معضالت
بزرگ خانواده ها تلقی شود.

به گزارش مهر ،موضوع مربوط به
اشتغال میلیون ها کارجو و وجود
انبوه تقاضا برای کار در بیش از یک
دهه اخیر از مسائل اصلی و چالش
های اصلی دولت ها بوده تا جایی
که به دلیل اهمیت این مســئله
برای جامعه ،دولت ها اشتغال زایی
را در بیــن چند اولویت اول کاری
خود در میان وعده های گوناگون
مطرح کرده اند.
سیل بیکاری و خرابی آن در
با این حال ،آنچه که از آن به عنوان خانواده ها

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

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خــدمات ما شامل:

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

ه وقت
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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

کارشناسان بازار کار معتقدند
بیکاری آنچنان برای کشــور
جدی شــده و به یک بحران
برای جوانان تبدیل شــده که
کمتر خانــواده ای را می توان
یافــت در آن حداقل یک فرد
بیکار وجود نداشــته باشــد و
زمانی جلوه بیکاری در جامعه
بدتر می شــود که بخش قابل
معنایش
کنیم
اضافه
نفر
میلیون
توجهــی از بیکاران کشــور را
میلیون نفر آنان را فارغ التحصیالن
تحصیــل کردگان دانشــگاهی و این است که حدود  ۸و نیم میلیون دانشگاهی تشــکیل خواهد داد،
افراد دارای مدارک باالتر از دیپلم نفر در آینده نزدیک جویای شغل متقاضــی کار شــوند؛ کشــور با
هستند.
متوسطه تشکیل میدهند.
ســونامی تقاضا برای کار در ۱۰۰
مسئله مربوط به بیکاری جوانان وی افزود :طبیعتا جمعیت بیکاران سال گذشــته مواجه خواهد شد؛
دانشگاهی چنان در جامعه مطرح و نرخ بیکاری در میان زنان و قشر چــرا که در هیــچ دوره ای تعداد
شده که بیکاری این قشر حتی در جوان و تحصیل کرده باالتر است تقاضا برای شغل در ایران به میزان
بین دارنــدگان مدارک عالی فوق و شاید ما باالترین نرخ بیکاری را مطرح شده نرسیده است.
لیســانس و دکترا نیــز دیده می میان زنان جــوان داریم که اینها حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با
شود و امروز هزاران نفر از بیکاران اهمیت و حساسیت موضوع را برای مهر ،با بیان اینکه آمارهای متفاوتی
کشور را می توان را در این گروه ها ما بیشتر روشن می کند .متاسفانه از بیکاری و وضعیت اشتغال فارغ
جستجو کرد.
در شرایط رکودی قرار گرفته ایم التحصیالن دانشگاهی ارائه شده
دولت هــای نهم و دهــم درباره و ایجاد شــغل برای این جمعیت اســت گفت :باید پرسید آمارهای
مبارزه با بحران بیکاری و جلوگیری جویای کار با سختی مواجه است جدید از کجا به دست آمده است؟
از رونــد فعلی بازار کار وعده های و همزمان با یک تورم سنگین دو آیا مرکز آمار و یــا بانک مرکزی
فراوانی را مطــرح کرده بودند که رقمی نیز مواجهیم.
چنین آماری را از قبل اســتخراج
متاسفانه به گواه آمارهای ارائه شده بررسی سخنان وزیر اقتصاد درباره کرده و امروز ارائه می شــود و یا
از ســوی مرکز آمار ایران در این وضعیت بیکاری در جامعه ،کشور اینکــه نتیجه محاســبات دولت
بخش چندان موفقیتی به دست را به یک عالمت هشدار جدی در یازدهم است؟
نیامد و در تعداد بیکاران کشــور اینباره هدایت می کند.
این فعال کارگری اظهار داشت :با
تغییری حاصل نشد.
در واقــع تحلیل ســخنان طیب این حال نگرانی ها درباره وضعیت
حسن روحانی؛ رئیس جمهور در نیا این اســت که یا در سال های نامناســب بازار کار و اینکه تعداد
ماه های اخیر همزمان با برگزاری فعالیــت دولت های ســابق کار بســیار زیادی از فارغ التحصیالن
انتخابات یازدهمین دوره ریاست چندانــی در این بخش نشــده و به درهای بســته بازار کار خورده
جمهوری و پس از آن که به صورت بیکاری همچنان بــه عنوان یک اند درســت است .دولت «تدبیر و
رسمی عهدهدار این مسئولیت شد معضل جدی خانواده ها باقی است امید» بایــد برای باالی  ۵میلیون
درباره موضوع بیکاری در جامعه و یا اینکه یــک جمعیت بزرگتر نفر کارجو برنامه ریزیداشته باشد
ســخن گفته و با تاکید بر آمار  ۳از تعداد فعلی بیــکاران (حدود  ۳چرا که به صورت رسمی بیکاری
میلیونی بیکاران مرکز آمار ایران ،میلیون نفر طبق گزارش مرکز آمار  ۴میلیون نفر تایید می شود و از
این موضوع را از چالش های جدی ایران) در راه اســت که در صورت آنسو تعداد بسیار زیادی از شاغالن،
دولت دانسته است.
رسیدن به بیکاران فعلی ،سیلی از اساسا در بخش های غیررسمی،
بیکاران را در کشور به راه خواهد مقطعی ،فصلی و غیررسمی حضور
وزیر اقتصاد ۸٫۵ :میلیون بیکار در انداخت.
دارند که در اصل شغل محسوب
همچنین این هشــدار برداشــت نمی شود.
راه است
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی می شود که با وجود تعداد بسیار حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد:
و دارایی نیز در روزهای گذشته به زیادی از جوانان جویای کار ،بنگاه دولت یازدهم باید به صورت جدی
موضوع بیکاری و چالش کارجویان ها و تولید در وضعیت نابســامانی تری بر روی آمارها کار کند و اگر
با عدم تعادل در عرضه و تقاضای به سر می برد و این نگرانی وجود قرار اســت اقدامات اورژانسی در
دارد که امــکان جذب آنها وجود بخش های مختلف اقتصاد انجام
نیروی کار کشور پرداخته است.
وزیر اقتصاد عنوان کرد :از طرفی نداشته باشد .متاســفانه با اینکه شود باید بر اساس آمار و اطالعات
ما یک جمعیت انبــوه آماده کار بخش زیادی از متولدین دهه  ۶۰دقیق و درست باشد.
داریم که چیزی حدود  ۵میلیون باید حداکثر تا نیمه دهه  ۸۰وارد وی تاکید کــرد :طبق گفته وزیر
نفر در حال حاضر یا از دانشــگاه بازار می شدند ،اما تاخیر به وجود اقتصاد باید بنگاه های کوچک در
فارغ التحصیل شده اند یا در حال آمده باعث کشیده شدن وضعیت کشور احیاء شوند و از آنسو بنگاه
تحصیلدردانشگاه ها هستند و به بحرانی بازار کار تا حداقل نیمهدهه های بزرگ توســعه ظرفیت پیدا
زودی وارد بازار کار خواهند شد که  ۹۰شده است.
کنند .در صورت انجــام اینگونه
اقدامات پایه ای می توان امیدوار
ما باید بتوانیم برای این جمعیت
بود بازار کار در سال های آینده رو
کار مناسب فراهم کنیم .همچنین سونامی تاریخی بیکاری
حدود  ۳و نیم میلیون بیکار وجود از ســویی ،اگر به زودی  ۸میلیون به بهبود برود.
دارد کــه اگر این تعداد را به آن  ۵و  ۵۰۰هــزار نفر کــه بیش از ۵
•

داروخـانه

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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ایران...
دربارۀ تحریم و فالکت اقتصادی واقعیت را به
مردمبگویید!

Adult Education
Evening Classes

بگستراند و روند رشد خاورمیانه را
متوقف کرده و دخالت مستقیم و
نامستقیم «بیگانگان» را در آنجا
گسترشدهد.
•

Lester B. Pearson School Board
PACC Adult Education Centre
8310 George, LaSalle

ِ
واقعیت آخر

در این سی و چهار سال جمهوری
اســامی تجربه شــد که برخی
مفاهیــم و رویدادها نه با آن نام و
مشخصاتی که واقعا هستند ،بلکه
با اسامی مستعار و تحریف به افکار
عمومی معرفی میشوند.
در این میــان ،جنجالی که اخیرا
بر ســر تحریمها و لغو آن به راه
افتاده ،همراه بــا نامهنگاریهای
هدایت شده از ســوی البیهای
داخلی و خارجی محافظ رژیم ،و
رسمیت یافتن ریاست جمهوری
اسالمی شیخ حسن روحانی دامنه
گســتردهتری یافته و هر یک از
طرفینتالشمیکنندفعالیتهای
یکدیگر را خنثی کنند ،بدون آنکه
کسی به دنبال یک راه حل اساسی
چه در خــود رژیم و چه ورای آن
باشد.
مسئله اما روشنتر از آن است که
بتوان چشم خود را با دستاویزهای
عوام فریبانه بر آن بست.

•

ِ
واقعیت خنست

صدور قطعنامههای شورای امنیت
و تحریمهای ریز و درشت که در
پی آنها به اجرا در آمده و به تدریج
دامنه گسترده یافتند ،یک دلیل
بیشتر ندارد و آن برنامه امتی رژیم
است که در طول تمام سالهایی
که دولتهای مختلف در ایران بر
سر کار بودند ،با ابهام همراه بوده
است.
جمهوریاسالمیتاکنوننتوانسته
جامعه جهانی را متقاعد کند که
اصرارش بر تولید انرژی هستهای
برای مصارف صلح آمیز است.
اثبــات این موضوع کــه تا کنون
از ســوی کشــورهای دیگر نیز
صــورت گرفته اســت ،بســیار
سادهتر از آن است که رژیم ایران
بر ســر آن جنجــال میکند .اما
مخفیکاریهای نخستین و سپس
عدم همکاری شــفاف بــا آژانس
بینالمللی انرژی اتمی و هم چنین
گسترش برنامههای هستهای به
صورت علنــی و مخفی ،همه در
تناقض با ادعاهای صلح آمیز بودن
اهداف اتمی رژیم قرار گرفت و کار
را به صدور قطعنامههای سازمان
ملل و تحریمها کشــاند .این ،آن
واقعیتی اســت که کسانی که در
باره افزایش فشار اقتصادی بر مردم
بهدلیل تحریمها سخن میگویند،
بایــد به مخاطبان خــود توضیح
دهند .مسبب شرایط کنونی چه
با تحریم و چه بدون تحریم ،نظام
جمهوری اسالمی و زمامدارانش
هستند و تغییر مثبت این شرایط
تنها با تغییر سیاســتهای آنها و
در نتیجه تغییرات بنیادین ممکن
است.
واقعیت دیگر این است که تخریب

«اقتصاد مال خر است!»

االهه بقراط

وضعیــت اقتصــادی نه با
تحریمها که تازه مدتی است
از آنها میگذرد ،بلکه با انقالب
اسالمی شروع شد.
آن هم با همان سخن معروف
«اقتصــاد مال خر اســت»
که درک و دانــش آیتالله
خمینی ،رهبــر انقالب را در
رابطــه با دالیــل اعتراضات
مردمی و نقــش اقتصاد در
جهان امروز نشان میداد.
نگاهــی بــه مســتندات و
روزنامههای آن دوران نشان
میدهد که چگونه اقتصاد شکوفای
ایران در دهه پنجاه خورشــیدی
بالفاصله پس از انقالب اسالمی و
پیش از آنکه بتواند ادعای «اقتصاد
اسالمی» را به بوته آزمایش بگذارد،
به اقتصاد جنگی و انگلی (احتکار و
داللی) و سپس به انحصار و هدایت
آن در دست خانوادههای مافیایی و
اعوان و انصار رژیم انجامید و آنگاه
به پای ســودهای میلیاردی سپاه
پاسداران قربانی شد.
امروز سخن گفتن از «تولید ملی»
در ایــران به همان اندازه مضحک
است که بخواهیم از گسترش انواع
و اقســام صنعت در کشور حرفی
بزنیم.
همان صنعتی که «مونتاژ» بودنش
در دهــه پنجــاه مــورد اعتراض
مخالفان رژیم سابق قرار میگرفت.
حال آنکه «مونتاژ» خود ،صنعتی
بود که همزمان بــا روند جهانی
شدن میرفت تا بازار کار را زیر و
رو کند و نه تنها محدودیت مکانی
تولید را از میان بردارد بلکه مرزهای
انحصار تولیــد یک کاال را در یک
کشور نیز زیر پا بگذارد ،تا جایی که
اینک سالهاست شناخته شدهترین
محصوالت کشــورهای صنعتی
جهان ،از اتومبیــل و کامیپوتر و
وســایل خانگی تا ماشــینآالت
صنعتــی ،از کفش و پوشــاک تا
نساجی و تغذیه ،در یک زنجیره به
هم پیوسته جهانی تولید میشوند.
این روند بسیاری از کشورهای از
نظر اقتصادی عقب افتاده یا عقب
نگاه داشــته شــده را از جمله در
آسیای جنوب شرقی و آمریکای
التین به آســتانه کشورهای رشد
یافته رساند.
ایــران درســت همزمان بــا این
روند ،به دلیل انقالب اســامی ،از
رشــد اقتصادی و توسعه سیاسی
بــاز مانــد و برخی کشــورهای
منطقه مانند افغانســتان و عراق
و پاکســتان را نیز با خود به قهقرا
کشــاند .هرگز نباید فراموش کرد
که بنیادگرایی اســامی تنها به
پشتوانه اســامگرایانی که قدرت
دولتی را در کشــور استراتژیک و
پهناوری مانند ایران غصب کرده
بودند ،میتوانست ســایه شوم و
ویرانگر خود را این گونه بر منطقه

حال اگر چنین رژیمی ،با هر رییس
جمهوری و با هر مجلسی که باشد،
بخواهد بر آن برنامه اتمی پافشاری
کند که وی را به مرحلهای خواهد
رســاند که هر گاه بخواهد بتواند
دســت به تولید تسلیحات اتمی
بزند ،خــواه ناخواه بــا مخالفت
جامعه جهانی روبرو خواهد شد.
این «جامعــه جهانی» بر خالف
تبلیغات دروغ رژیم فقط «غرب»
و یا به طور مشــخص «آمریکا»
نیســت .جامعه جهانی از همان
بغل گوش ایران با پاکســتان و
افغانستان و هند و ترکیه و عراق
وعربستان و شــیخ نشینهای
خلیج شــروع میشود و بعد تازه
به اسراییل و کشورهای اروپایی و
آنگاه آمریکا میرسد و البته شامل
روسیه و چین هم میشود.
از سوی دیگر ،هنوز رژیم ایران به
هیــچ تولید اتمی و به هیچ بمبی
دستنیافته،ولیمسابقهتسلیحاتی
در منطقه دقیقــا به همین بهانه
غوغا میکند .هیچ گاه پایگاههای
نظامی غرب در منطقه و دور تا دور
ایران به این اندازه گسترش نیافته و
فعال نبوده است .و هیچ کس هرگز
به اندازه جمهوری اسالمی به مثال
«دشمنان» خود و «بیگانگان» به
این اندازه یاری نرسانده است که
هم از فروش اســلحه وتجهیزات
نظامی به همسایگان ایران و کسانی
کــه از وجود جمهوری اســامی
احساس خطر میکنند ،سودهای
میلیاردی به جیــب بزنند و هم
منطقه را چنان میلیتاریزه کنند
که دیگر از خسارات و پیامدهای
احتمالی مانند جنگ افغانســتان
و عراق تا جایی که ممکن اســت
خبری نباشد.
در عین حال ،قطعنامههای شورای
امنیت و تحریمها تنها بخشی از
تمهیداتی هســتند که «جامعه
جهانی» که همسایگان ایران و هم
چنین روسیه و چین نیز جزو آن
هســتند برای مهار سرکشیهای
رژیــم اسالمیســت و غیرقابــل
پیشبینــی ایران به کار بســته
است .ولی هیچ کس از این سخن
نمیگوید که حتا اگر تحریمها هم
لغو شوند ،که این کار تنها و تنها
در صورت نوشیدن جام زهر توسط
حکومت جمهوری اسالمی ممکن
میشود ،در نقشــه تسلیحاتی و
نظامی منطقه چــه تغییری رخ
خواهد داد؟!
سالح هایی که در اختیار رژیمهای
منطقــه بــرای مقابله بــا خطر
جمهوری اســامی قــرار گرفته،
هنگامی که این خطر با وجود خود
جمهوری اســامی و یا بدون آن
رفع شده باشد ،چه خواهند شد؟!
پایگاههای نظامی که مانند قارچ
دور و بر ایران ســر بر آوردهاند ،به
چه کار خواهند رفت؟!
این اســت که وقتی از سیاســت
بیمایه و تبلیغات جناحی و جار
و جنجالهای کســانی که دل به
آمدن شیخ حسن روحانی خوش
{>> ادامه در صفحه}36 :

Available classes

Basic English: Beginner,
Intermediate and Advanced levels.
Math and Physical Science
(Individualized).
Secondary IV and V French as
a Second Language.
Classes start on September 17, 2013.
$60.00 Registration fee ONLY.
!Spaces are still available
Please call:

(514) 798-5588

for more information

visit our website at

www.pearsonskills.com
http://paccadult.lbpsb.qc.ca/

انگلیسیبیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی
کالس های شبانه

 29 ، 28آگوست  3و  4سپتامبر
از ساعت  17تا 20
شروع کالس ها:

 9سپتامبر تا  20دسامبر

…VOULEZ-VOUS

apprendre à écrire, lire et parlez
?ANGLAIS
!Cours d’anglais de soir pour tous les niveaux
Inscriptions :
Cours de Soir : 28, 29 août, 3, 4 septembre de 17:00 à 20:00
Session : 9 septembre -20 décembre 2013
RENSEIGNEMENTS : 514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre
)950 Fraser (Metro Cote-Vertu
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کانادا...

www.skylawn.net

آمار تقاضا ی پناهندگی در سال ۲۰۱۳نصف شد آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

ایرانتو :وزیر مهاجرت کانادا،
کریس الکســاندر می گوید
آمــار جدیــد تقاضاهــای
پناهندگی نشــاندهنده این
است که سیستم و مقررات
جدید اعالم شــده در مورد
کشورهای امن درست است
و کاهش قابــل توجهی ،در
تعداد تقاضاهای متقاضیان از
این کشورها مشاهده کردیم
و به این نکته رســیدیم که
بسیاریازادعاهایمتقاضیان
جهــت اخــذ پناهندگی از
کانادا ،بی اساس بود.
شش ماه پس از آنکه دولت
لیستی از کشور های به اصطالح بیهوده بوده ای بوده که
"امن" را منتشــر نمود که در آن به مسولین ارائه می شد.
ایــن خبــر
لیست ،اسامی کشورهایی
که در شــرایطی نیستند «بسیاری از خوبی است،
به ویژه برای پناهندگان
که متقاضیان با ملیت آن
ادعاهای
درخواستپناهندگیدهند ،متقاضیان واقعی که تقاضای آنان
با ســرعت بیشــتری
تعــداد تقاضای پناهندگی
جهت اخذ
شــنیده و از حفاظت
بطور چشــمگیری کاهش
پناهندگی از کانادا سریعتر بهره مند
یافته است.
بی
کانادا،
می شوند.
در مقایسه تعداد پناهندگان
در شــش ماهه اول ســر اساس بود!» بین  ۱۵دسامبر۲۰۱۲
و  ۳۱می  ،۲۰۱۳کانادا
جاری با ســال گذشته این
 ۳۷کشور دیگر را نیز
تعداد از  ۱۰۳۷۵به ۴۵۵۸
به لیست کشــورهای امن اضافه
تقلیل یافته است.
ایــن کاهــش چشــمگیر در کرد.
کشورهایی همانند مجارستان که کانادا باور دارد که این کشور ها به
سال گذشته  ۱۳۸۹تقاضا داشته حقوق بشر احترام می گذارند ،در
و امســال فقط  ۱۰۴درخواست نتیجه متقاضیان پناهندگی از این
اعالم گردیده است و مکزیک سال کشور ها به طریق دیگری بررسی
گذشته  ۲۲۴تقاضا و امسال فقط می شوند.
 ۶۸تقاضاداشته ،کامالمشهود می تقاضای آنان سریعتر پی گیری می
شود و آنهایی که تقاضا شان رد می
باشد.
این نمایانگر این است که قوانین شود حق فرجام ندارند و باید سریعا
جدید پناهندگی درســت است و کشور را ترک کنند.
بســیاری از متقاضیان کشورهای بیشترین متقاضیان از کشور های
امــن از روش پناهندگی ســوء چیــن ( ،)۳۷۴کلمبیــا (،)۲۵۹
اســتفاده می کردند و ادعا های پاکستان ( ،)۲۵۰سوریه ( )۲۰۲و

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

نیجریه ( )۱۷۸می باشند.
در حال حاضر متقاضیان از
کشــور های امن در عرض
کمتر از  ۲ماه جواب پرونده
خود را می گیرنــد ،که دولت در
تالش است که این زمان را به ۴۵
روز کاهش دهد.
در این بین پرونده های دیگر که
قبال  ۲۱۶روز برای تصمیم گیری
زمان می برد االن  ۸۶روزه بررسی
می شوند.
آمار نشــان می دهد که از تعداد
ادعاهای بیهوده نیز کاســته شده
اســت ،بطورمثــال متقاضیــان
مجارستان در سال گذشته فقط
 ۶درصد قبولی داشتند که امسال
ایــن رقم به  ۱۶درصد رســیده،
همانطور مکزیــک که  ۱۵درصد
بوده به  ۱۹درصد رسیده است .
حال سوال اینجاست که مجارستان
با  ۱۸۳پرونــده موفق و مکزیک
با  ۱۳۲پرونــده موفق چطور می
توانند در لیست کشور های امن
قرار بگیرند .به نظر می رســد که
این لیست باید تجدید نظر شود.

اســتفاده از موبایل
در مــدارس اولش
ممنوع بود؛ بعد آزاد
شد و حاالدوباره سر
و کله ممنوعیتها
دارد پیدا میشود.

روزنامه تورنتو اســتار خبر داده
که فدراســیون معلمان مدارس
ابتدایــی آنتاریو طــی مصوبهای
بر لــزوم خاموشبــودن مویابل
دانشآمــوزان در کالسها تاکید
کرده است .تنها استثنا برای این
وضع ،موارد اورژانسی است که آن
هم دانشآموز با اجازه مخصوص
معلم قادر به روشنکردن موبایلش
خواهد بود.
خیلیها یادشــان هست که قبال
اســتفاده از موبایــل در مدارس
ممنوع بود اما مصوبه هیات عمومی
تورنتو بعدها استفاده از موبایل را
آزاد اعالم کرد.
اما ممنوعیت موبایل تنها مساله
مورد بحث فعلی نیست.
فدراسیون معلمان مدارس ابتدایی

آنتاریو مصوبه دیگری هم داشته
که ناظر بــر محدودیت  WIFIدر
مدارس است.
آنهــا میگویند وای-فــای فقط
باید در فضای باز مورد اســتفاده
دانشآموزان باشــد و در محیط
کالس امکان استفاده از آن وجود
نداشته باشد.
بــه نظر میرســد ایــن معلمان
دنبال محدود کردن دسترســی
دانشآموزان به «وســایل حواس
پرتکن»هستند.
اما عده دیگــری میگویند هدف
این محدودیتها ،کمشدن امواج
موبایل و وای-فای در فضایی است
که دانشآموزان زمان زیادی را در
آن سپری میکنند.
آنها این محدودیتها را در جهت

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

تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.
Head Office:
433 Chabanel West، #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone:

یامسین

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

شادی

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

shadim.sky@gmail.com

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

Tel.: (514) 846-0019

موبایلدرمدارسکاناداممنوعمیشود؟!

ماجرایتلفنهای
موبایل در مدارس
کانادا افت و
خیزهای زیادی
داشته است.

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

سالمتی بیشــتر بچهها
ارزیابیمیکنند.
در این میان مخالفتهای
زیــادی هم بــا چنین
رویکــردی وجــود دارد.
بســیاری از معلمــان
در ســالهای اخیــر از
دانشآموزان خواستهاند
با همراهآوردن وســایل
تکنولوژیــک خــود به
کالس ،پروسه یادگیری
درس را تکمیــل کنند .در چنین
شرایطی وای-فای ضروری به نظر
میرسد.
این گروه از معلمــان به گزارش
سازمان بهداشــت کانادا استناد
میکنند که بر اساســش« ،هیچ
مدرک علمی مبنی بر مضرات قرار
گرفتن محدود در برابر امواج وای-
فای در انسانها وجود ندارد».
به هر حال به نظر میرســد این
جــدال بین معلمان ســنتیتر و
معلمــان امروزیتــر در کانادا در
ســالهای آینده هم ادامه داشته
باشد .امادر مورد ممنوعیت موبایل
در مدارس ،باید منتظر نشست و
دید که باالخره از لحاظ قانونی چه
تغییراتی رخ خواهد داد.

•

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
FALL SESSION : AUGUST 26 - NOVEMBER 29, 2013
)REGISTRATION: AUGUST 15, 16 & 19 (8:00 a.m. - 2:30 p.m.
)NON-REFUNDABLE SERVICE FEE: $40.00 (CASH OR INTERAC ONLY

برای ترم پائیزی نامنویسی می کند:

کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
WE OFFER
8:30 a.m. - 12:30 p.m.

)BASIC ENGLISH (levels I to IV

)Schedule: Classes are Monday to Friday (20 hours

FOR THE WORK PLACE 8:30 a.m. -12:30 p.m.

BASIC FRENCH

)Schedule: Classes are: Monday to Friday (20 hours
********************

)(originals only

TO REGISTER: BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS

)BIRTH CERTIFICATE (Long Form: compulsory for Canadian born
CANADIAN CITIZENSHIP CARD
PERMANENT RESIDENT CARD
)CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (IMM 5688 / 5292
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit
AND
YOU ALSO NEED PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
VALID MEDICARE CARD or DRIVER’S LICENSE
AS WELL AS
)ONE SMALL PHOTO (compulsory for all students
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www.paivand.ca

ماریاکُـتنه

کبک و کانادا...

آیا کانادا درباره مهاجرت جدی است؟
ایرانتو :جیســون کنی ،وزیر کار و
توسعه اجتماعی با توجه به اهمیت
نیــروی کار خارجــی ،در زمان
صدارت خــود در وزارت مهاجرت
و شهروندی کانادا ،برنامه مهاجرتی
جدیدی بنام "پیشه وران" را اعالم
کرد.
ایــن برنامه جدید به دنبال جذب
افراد با مهارت  ،در جهت نیازهای
اقتصاد کانادا می باشد.
تا کنون و از زمان پذیرش پرونده
در این برنامه ،دو مهاجر وارد کانادا
شــده اند .با توجه به آمــار اداره
شهروندی و مهاجرت ۴۶ ،درصد از
رشد نیروی کاری کانادا را مهاجران
تامین می کنند.
در سال  ۲۰۱۳کانادا پیش بینی
کرده کــه  ۶۲درصــد مهاجران
اقتصــادی ۲۷ ،درصــد از طریق
برنامه های خانــواده و  ۱۱درصد
پناهنده  /انساندوستانه اقامت دایم
خواهند گرفت.
برنامــه پیشــه وران جــزو گروه
مهاجران اقتصادی است.
برای ســال  ۲۰۱۳کانــادا ۳۰۰۰
متقاضی از این برنامه می پذیرد،
کــه این فقط  ۱درصــد از تعداد
 ۲۵۰هزار متقاضی است که امسال
وارد کانادا می شوند .با این وصف
مشخص نیست که ۶۱درصد بقیه
از کجا تامین خواهد شد.
بر اســاس آمار منتشر شده منابع

انســانی کانادا  ،بیش از
 ۲۱۰هــزار نجــار ،لوله
کش ودیگر مشاغل فنی
و حرفه ای مــورد نیاز
است.
با توجــه به این آمار و با
برنامه جدید حدودا ۳۶
سال زمان
مــی برد
برنامه
کــه این
مهاجرتی
کمبــو د
جدید
تا میــن
"پیشه وران"
گردد.
ا یــن
سیاست خوب اســت ،اما به نظر
می رسد با این اعداد بسیار پایین
نمی توان آن را جدی تلقی کرد.
با توجــه به آمار دفتــر مدیریت
پــروژه های بزرگ ،صدها میلیارد
دالر آماده برای سرمایه گذاری در
کانادا است ،که این را باید به عنوان
مشکل تلقی کرد ،چرا که اگر کانادا
در مورد این سرمایه گذارها جدی
اســت باید این فرصت را از دست
ندهد و نهایت استفاده را کرد.
موفقیت در این پروژه ها احتیاج به
نیروی کاری دارد ،که کانادا آن را
نمی تواند ازداخل کشور مهیا کند.
مهاجــرت تنها راه برای توســعه
نیروی کار نیست ،عوامل دیگری
نیز وجــود دارد ،آموزش و جذب
جوانان به مشــاغل ماهر از جمله

احتماال تا حاال اسم سایت Ashley
 Madisonبه گوشتــان خورده.
یک سایت دوستیابی آنالین که
برای آدمهای متاهل به وجود آمده
و اصــوال آدمهــای خیانتکار در
روابط زناشویی سمتش میروند.
این وبســایت در تورنتو تاسیس
شــده .به گفته خودشان حدود ۲
میلیون کانادایی عضو آن هستند
و حدود  ۱۸میلیون نفر هم از باقی
نقاط دنیا در آن ثبتنام کردهاند.
همانطور که حدس زدهاید سایت
مخالفان فراوانی هم دارد.
یکی از ایــن منتقــدان ،تریش
مکدرمات ،که مشاور روانشناس
یک سایت همسریابی است چندی

پیش نوشت:
«آنها با شکستن قلبها ،نابودکردن
ازدواجها و ضربه زدن به خانوادهها
پول در میآورند».
جالب اینجاســت که سال ۲۰۰۹
این سایت تالش کرد تبلیغات خود
را در قطارهای شــهری تورنتو به
نمایش بگذارد که کمیسیون حمل
و نقل تورنتو جلویش را گرفت.
حاال مجله مکلینز با بررسیدقیق
تعداد اعضای Ashley Madison
در بخــش مختلف کانــادا (با در
نظر گرفتن جمعیت آن شهرها)
فهرســت «خائنترین» شهرها را
منتشر کرده.
البته خودمان هم میدانیم که این

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

مهاجرت با برنامه فدرال ،استانی و کبک شامل:
کفالت همسر و والدین ،سرمایه گذاری ،تخصصی،
تجربه کانادائی و کبک.
همچنینمشاورهحضوری،تنظیمدعوتنامه،
تمدید کارت اقامت ،تقاضای تابعیت

(باتعیینوقتقبلی)

Naturopath / Iridology

دیگر عوامل است.
موافقت نامه توسعه بازار کار نیاز به
بهینه سازی دارد ،تا از الویت های
اســتانی برای تقاضای کار واقعی
استفاده شود.
آیا ما جوانانمان را به آموزش حرفه
های مورد نیاز کشور و استانمان
تشویق می کنیم؟
آیا شــرکت هــا ،یادگیرندگان و
امکانات آموزشــی مشوق جوانان
هستند؟
همه ســاله اداره مهاجرت کانادا
تعــداد متقاضیان پرونــده های
مهاجرت دایــم را در برنامه های
مختلف تغییر میدهد .باید منتظر
شد و دید که این تغییرات که در
ســال جاری اعمال گردیده است
چگونه جوابگوی نیازهای نیروی
کار  ،با توجه به سهمیه های اندکی
که در برنامه های جدید تخصیص
داده اند  ،خواهد بود.

«خیانت» در کدام شهرهای کانادا بیشتر است؟

ایران و کانادا رقیب می شوند!
ماجرا از این قرار اســت که ایران
و کانادا در مسابقات جام جهانی
فوتبال نوجوانان همگروه شدهاند.
آنها به همــراه آرژانتین ،کانادا و
اتریش در گروه  Eقرار دارند.
بازی بین تیــم فوتبال نوجوانان

ایران و نوجوانان کانادا طبق برنامه
روز  ۲۲اکتبر در ورزشگاه الرشید
دوبی برگزار میشود.
قرعهکشــی پانزدهمیــن دوره
رقابتهای فوتبال جــام جهانی
نوجوانان در ابوظبی امارات برگزار
شده و بازیها هم قرار استدر شش

فهرســت نمیتواند خیلی دقیق
باشد ،اما به هر حال دورنمایی کلی
از اصل ماجرا را به دست میدهد:
 -۱اتاوا
 -۲ساسکاتون ،ساسکاچوان
 -۳کالگری
 -۴ادمونتون
 -۵لندن ،انتاریو
 -۶برمپتون ،انتاریو
 -۷وینیپگ
 -۸همیلتون ،انتاریو
 -۹تورنتو
 -۱۰ونکوور
(هی ،پس مونتریال چی؟!)

•

ورزشگاهدر امارات انجام شوند.
علی دوســتیمهر سرمربی تیم
فوتبال نوجوانان ایران فعال گفته
که از قرعــه تیم ایــران در این
بازیها راضی اســت و به نظرش
بازی با آرژانتین حســاسترین
بازی خواهد بود.
رقابتهای فوتبال نوجوانان از ۱۷
اکتبر تا  ۸نوامبر در جریان خواهد
بود.

در این شهرها ماشینتان را پارک نکنید!
احتماال فکــر میکنید که هیچ
شــهری به اندازه شهر مونتریال
جای پارک کم ندارد و جای پارک
در هیچ شهری مثل اینجا اینقدر
گران نیست.

اشتباهمیکنید!

مجله مکلینز نگاهی انداخته به
 ۱۰شــهری که گرانترین جای
پــارک را در کانادا دارند و اوضاع
ونکوور آنقدرها هم بد نیست.
میانگین حق اســتفاده از جای
پارک بــه صورت ماهانــه را در
شهرهایمختلفببینید:
 -۱کالگری ۴۵۷ :دالر

PAIVAND: Vol. 19  no.1124 Sept. 01, 2013

 -۲مونتریال ۳۳۱ :دالر
 -۳تورنتو ۳۱۶ :دالر
 -۴ادمونتون ۲۹۵ :دالر
 -۵ونکوور ۲۷۸ :دالر
 -۶اتاوا ۲۵۵ :دالر
 -۷ویکتوریا ۱۸۵ :دالر
 -۸رجاینا ۱۸۳ :دالر
 -۹هلیفکس ۱۸۲ :دالر
 -۱۰وینیپگ ۱۶۰ :دالر

چهارســال قبل به بیماری سرطان مبتال شدم که
بعد از عمل جراحــی و دوره نقاهت برای من وقت
شیمی درمانی تعیین نمودند یا اینکه بیشتر از چند
ماه زنده نخواهم ماند ،ولی من این روش را نپذیرفتم
و با مطالعه و تحقیق ،دریافتم که در طبیعت جهت
تامین سالمتی ،همه گونه مواد مفید و الزم موجود
میباشــد که با پیگیری و عمل آن و با تغییر نحوه
تغذیه روزانه ام ،سالمتیم را باز یافتم و از همان زمان
شوق عجیبی در من بیدار گشت و من را به دانشگاه
کشاند تا علم ایردولوژی و نچروپد را بیاموزم و مدرک
آن را دریافت نمایم تا قادر باشم که به دیگر درمندان
نیز کمک نمایم.
ایردولوژی :چشم انسان دریچه ای است به درون
بدن ،که با این تکنیک و بادوربین مخصوص عکاسی
از چشم عکس گرفته میشود و میتوان با این علم و
با تجزیه و تحلیل چشم به درون بدن وارد شده و از
سالمتی بدن آگاهی یافت.
H3C 1A8

Maria
Cottone
Immigration Consultant of Canada
Regulatory
)Council (ICCRC
&
Register with the
Government of
& Quebec
Naturopath/
Iridologist

نچروپد :دانشــی که اجداد ما قبل از مدرن شدن
اســتفاده مینمودند و به قولی دیگر طب سنتی را با
مطالعات بیشــتر به روز کرده اند که بعد از تجزیه و
تحلیل چشــم و آگاهی از درون بدن ،میتوان جهت
پیشــگری یا بهبود بدن با تغییر تغذیه روزمره و به
کمک مواد و ویتامین های طبیعی ســامتی خود
راکامل نمود.
بعــد از بهبودم و به شــکرانه آن و چون خودم درد
فراوانی کشــیدم و تا پای مرگ پیش رفتم ،در حال
حاضر بیشترین ســعادت و لذت برای من کمک به
سالمتیدیگران میباشد.
در ضمــن فعالیت ما در امــور مهاجرتی نیز
کماکان ادامه خواهد داشت و همچنین در کنار
شما خواهیم بود و خوشحالم که در دو جبهه
مختلف فعالیت داشته باشم و در خدمت شما
باشم ،با افتخاراز اینکه به زبان شیرین فارسی
نیزصحبتمیکنم.

___________________________
980 St-Antoine W. Suite 308 Montreal, Quebec
Tel.: 514-656-8178
www.mariacottone.com

facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone
خط مستقیم و رایگان از ایران از دوشنبه تا جمعه و از ساعت  ۲۱تا  ۲۴به وقت ایران
 )۰۲۱( ۹۷۱ ۱۸۷۴داخلی ۳۷۴۷

پزشکانکجایکانادابیشترپولدرمیآورند؟

پزشکان کجای کانادا بیشتر پول در
میآورند؟
اصوال آدمها در برابر سوال «درآمدت
چقــدره؟» یا میگوینــد «ای….
بدک نیســت» یا جواب میدهند:
«افتضاح!» گزینه سومی وجود ندارد.
شاید به همین خاطر است که شماره
جدیدمجلهمکلینزاینقدرخواندنی
شده.
آنها در یک ویژهنامه ،وضعیت درآمد
افراد در مشاغل مختلف (در کانادا)
را بررسی کردهاند و به نتایج جالبی
رسیدهاند.
در زیــر میانگین درآمد ســاالنه
پزشکان در استانهای مختلف کانادا
راببینید:

مونتریال :صفحه پیوند را ببین!

>> دیوارنگاری بزرگ پارکینگ اخوان ،کار حاجی آقا ،کاریکاتوریست مونتریالی
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کانادا...

به سوی بودجه ای متوازن

ایرانتو :جیم فالهرتی وزیر مالی،
طی سخنانی در چهارشنبه تاکید
کرد که کانادا در مســیر متوازن
کردن بودجه خود تا ســال مالی
 ۲۰۱۵بــوده و پیش بینی دولت
محافظــه کار حاکم این اســت
که نیــازی به تغییــر عمده ای
در سیاســتهای دولت یا کاهش
جدیدی در مخــارج دولت وجود
ندارد.
او مــی گوید " ما هر آنچه را که
الزم اســت ،برای توازن بودجه در
ســال مالی  ۲۰۱۵انجام خواهیم
داد ،اما منظور فقط دســتیابی به
بودجه ای متوازن نیســت .ما می
خواهیم کانــادا در موقعیتی قرار
گیرد که در صورت بروز فشارهای
اقتصادی از خارج بر اقتصاد کشور
بتوانیم واکنشی متناسب را به عمل
آوریم".
کانادا رکود اخیر جهانی را بهتر
از بیشــتر اقتصادهــای صنعتی
پیشرفته پشت سر نهاد ،واقعیتی
که به نظر می رسد حزب محافظه
کار در مبارزات انتخاباتی ســال
 ۲۰۱۵بر آن تبلیغ بسیاری نماید.

نظرسنجی ها نشان می دهد که
آنهــا در افکار عمومــی جلوتر از
لیبرالها به رهبری جاستین ترودو
قرار دارند.
راســت های میانــه حاکم که
بر کاهــش مالیات تاکیــد دارند
مدتهاســت بر آنچه خود دست
آوردهــای اقتصادی مــی نامند
ســرمایه گذاری کــرده اند .آنها
همچنین قول داده اند که بودجه
کشور را تا پیش از انتخابات سال
 ۲۰۱۵متوازن کنند .الزم به ذکر
اســت که دولت برای سال مالی
جاری ،ســال  ۲۰۱۳- ۱۴پیش
بینی کســری بودجه ای برابر با
 ۱۸،۷میلیارد دالر را کرده و می
گویــد این رقم برای ســال مالی
آینده به  ۶،۶میلیارد دالر کاهش
خواهد یافت.
فالهرتی همچنیــن می گوید
کســانی که از وزارت مالی انتظار
جهشــی هیجان انگیز در زمینه
کاهش کســری بودجه را دارند
ناامید خواهند شــد ،اما در عین
حال تاکیــد می کند کــه او به
هیچوجه قصد افزایش هزینه های

دولت را هم ندارد.
او اضافه می کنــد با وجود
مخارج احتمالی ناشی از سیل
سهمگین در ایالت غربی آلبرتا
در مــاه ژوئن یا فاجعه حادثه
قطار در کبک ،دولت همچنان
راهکارهاییبرایمتوازنکردن
دفاتر خود دارد.
او با وجود اینکــه نگرانی خود را
از رشــد اندک اقتصادی در اروپا
و ایاالت متحــده ابراز می کند ،از
ارائه نظردرباره تاثیر پذیری اقتصاد
کانادا از کاهش خرید اوراق قرضه
دولتی توســط فدرال رزرو ،بانک
مرکزی آمریکا ،خــودداری کرده
است.
فالهرتی می گوید که او هیچگاه
جدا از سیاســت تســهیل مالی
حمایــت نکرده و این سیاســتی
نیست که کانادا اجرا کرده باشد.
اما قــول داد که این موضوع را در
اجالس سران گروه بیست که ماه
آینده در روسیه برگزار خواهد شد
مطرح نماید.
او اصرار دارد که برای او به عنوان
وزیر مالی موضوع ،توجه و نگرانی
تورم می باشد .شــاید به همین
دلیل او می گوید که امیدوار است
سران گروه بیست بر طرحی توافق
کنند کــه کشــورهای اروپایی و
ایاالت متحده را به توازن بودجه در
میان مدت تشویق نماید.
اومی گوید در صورت نیاز آماده
است که شرایط اعطای وام مسکن
را سخت تر نماید امادر حال حاضر
هیچ برنامه ای در این مورد ندارد.
الزم به ذکر است که دولت از میانه
ســال  ۲۰۰۸به این سو به دلیل
تشویش از ســرعت رشد قیمت
مسکن چهار بار مقررات وام مسکن
را مشکلتر نموده است.

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

  قراردادها
 Contract Law
  امورخانواده
 Family Law
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
  جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
 Representation before: Québec
  دعاوی استیجاری
Court, Superior Court
  وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
Fax: 514-303-6522

 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

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

آیادیپانکهمتولد
کانادا ست (و اصالتا
هندی ) اخراج می شود؟!

•

اقتصادکانادا:کاهششدیدعمدهفروشی
ایرانتو :مرد متولــد کانادا در
حال مبارزه جهت حفظ اقامت
خود در کشــور می باشد ،در
حالــی که دولت کانــادا می
خواهد او را بــه جرم حمل
سالح و قاچاق مواد مخدر
به هند برگرداند.
دیپان بودالکوتی ۲۳ ،ســاله
تمــام عمر خــود را در کانادا
زندگی کرده است .اخیرا دولت
کانادا می خواهد پاسپورت وی را
باطل و وی را به هند ،کشــوری
که هرگز در آن پا نگذاشته است،
برگرداند.
بودالکوتــی ،شناســنامه صادره
از انتاریــو را دارا می باشــد و در
پاسپورت کانادایی اش محل تولد،
اتاوا ذکر گردیده است.
خانواده بودالکوتی ،اصالتا هندی
هســتند و از طریق ویزای کار به

کانادا آمده بودند
و در سفارت هند
در اتــاوا کار می
کردند .با توجه به
هیئت مهاجرت
و پناهندگــی،
پدر بودالکوتی یک دیپلمات
خارجی بوده که پســرش در
کانادا بدنیا آمده است.
طبق قانون ،کودکان دیپلمات
هــای خارجی حتــی اگر در
کانادا متولد شــده باشــند به
طور خودکار تبدیل به شهروند
کانادایی نمی شوند.
بــا توجه بــه قوانیــن اداره
شــهروندی و مهاجرت کانادا،
بودالکوتی درخواســت گذرنامه
خود را با ادعای نادرست پر کرده
بود.
در حالــی که دولــت کانادا می
خواهد او را به هند برگرداند ،هند
هم او را پذیرا نمی باشد.
ســکینه پیالی ،یــک مدیر ،در
انجمن آزادی هــای مدنی می
گوید :بودالکوتی ممکن است یک
مورد قوی برای مبارزه با اخراج،

بر اساس قوانین بین المللی باشد.
ســکینه پیالی می گوید :طبق
قوانین بین المللی ،کشــور شما
فقط به شهروندی شما بستگی
ندارد و بستگی به روابط و قوانین
کلی که شما در آن کشور ایجاد
کرده اید ،دارد.
بودالکوتی  ۲۳ساله جریمه خود
را به جامعه پرداخت نموده است
و از جرمش و عملــی که انجام
داده است ،به سختی پشیمان و
شرمنده اســت.او قبول دارد که
کارهای احمقانه کرده اســت و
آرزو دارد که می توانست زمان را
برگرداند و به طریقی دیگر عمل
می کرد.
او می گوید االن که بزرگتر شده
ام میخواهم دینــم را به جامعه
برگردانــم و زندگی تازه ای را در
کانادا شروع کنم.
او می گوید :اگر فرزند شــما در
کانادا به دنیا می آمد و قرار بود که
دولت کانادا وی را به کشوری که
هرگز در آن پا نگذاشته بازگرداند،
شما چه احساسیداشتید؟

در بخــش تولیدی صنعتی ایالت
اونتاریو ،کــه  ۷۰درصد کل این
نزول در سطح ملی به این بخش
باز می گردد ،قابل توجه می باشد.
از ســوی دیگر در  ۲۱آگوســت
ارزش دالر کانــادا در مقابل دالر

آمریکا به پائین ترین سطح خود
در شش هفته گذشته رسیده و در
ایــن روز هر دالر آمریکا با ۱،۰۴۷
دالر کانادا معامله شد.
دلیل عمده آن پیش بینی تغییر
در سیاست پولی فدرال رزرو ،بانک

مرکزی آمریکا می باشد که ظاهرا
بناست خرید اوراق قرضه و تزریق
دالر به بــازار را در آینده نزدیک
کاهشدهد.

Deepan Budlakoti

ایرانتو :بنا بر آمار منتشــره ،حجم
فروش عمده فروشی در ماه ژوئن
در مقایسه با ماه پیش از آن کاهش
شدیدی را تجربه کرده است.
این سقوط تقریبادر همه بخشهای
اقتصادی قابل مشاهده می باشد
اما بخشهای کشاورزی و ساختمان
بزرگترین نســبت نزول را نشان
می دهند .این امر به عنوان نشانه
دیگر از کاهش سرعت اقتصاد در
یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا تلقی
می گردد.
آمار نشان میدهد که حجم عمده
فروشــی در کل کانادا در این ماه
به  ۴۸،۸میلیارد دالر رسید که از
سقوطی  ۲،۸درصدیدر مقایسه با
ماه می حکایت می کند.
قابل توجه اســت که این سقوط
حتی از بدبینانــه ترین تخمین
بلومبرگ در میــان  ۱۳تخمین
انجــام شــده که کاهشــی ۰،۵
درصــدی را پیش بینی کرده بود
هم ،بیشتر می باشد.
پیش از این استفن پولوز ،رییس
کل بانک کانادا،در ژوئیه و به هنگام
ارائه تحلیل خود از اوضاع اقتصادی
گفته بود که رشــد اقتصادی در
چند ماه میانی امسال اندک خواهد
بود و تا  ۰،۲۵درصد سقوط خواهد
کرد پیش از آنکه به رشــدی ۳،۸
درصدی در سه ماهه بین ژوئیه تا
سپتامبردست یابد.

همچنین بانک کانادا اعالم کرده که
اقتصاد در این ماه از سیل در آلبرتا
و اعتصاب در بخش ساختمان در
ایالت کبک ضربه خورده است.
پل فرلی ،اقتصاددان رویال بانک
کانادا ،مــی گوید ارقامی که به ما
داده می شــود نشان می دهد که
تولید ناخالص داخلی در ماه ژوئن
به اندازه قابل توجهی و در حدود
 ۰،۴درصد منقبض شده است .او
اضافه می کند انتظار میرود پیش
از آنکه در ســی ام همین ماه آمار
مربوط رشــد اقتصادی منتشــر
گردد در  ۲۲آگوســت اعالم شود
که حجم خرده فروشی هم در ماه
ژوئن کاهش یافته است.
آمــار ماه ژوئن برای تمام هفت
بخش اصلی که مورد بررسی قرار

گرفته این کاهش را منعکس کرده
است.
فروش عمده مصالح ساختمانی با
 ۳درصد کاهش به  ۶،۶۹میلیارد
دالر رسیده و فروش وسائل نقلیه
و قطعــات آن نیز بــا نزولی ۲،۲
درصدی حجم فروش  ۸،۲میلیارد
دالری را ثبــت نموده اســت .اما
ســقوط حجم فــروش در بخش
کشاورزی بســیار بزرگ بوده و با
 ۲۲،۶درصد نزول به  ۲،۰۲میلیارد
دالر رسیده ،که به این ترتیب عمال
رشــد چشــمگیر ماه می در این
بخش خنثی شده است.
در مقیــاس جغرافیایی اما آمار
نشان می دهد که عمده فروشی
در هفت استان از ده استان کانادا
افت نموده ،که در بین آنها سقوط

12
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میخواهمببوسمات! نشان
مهدی اصالنی

پنجم شهريور مصادف
پ ُکشی در
است با آغاز چ 
زندان گوهردشت.
ســال چاقو ســاکن
من در
ِ
بند هشــت بودم .ساعتی از
صبحانه گذشــته بود و هم
چون روزهای ديگر در انتظار
و آشفتهحالی سر میکرديم.
به نــاگاه د ِر بند باز شــد و
نگهبان نا ِمدو نفر از افرا ِد بند
را خواند:
«فرامرز زمانزاده و سياوش سلطانی ،با
چشمبندبيرون».
تصور کرديــم میخواهند به اين دو
مالقات بدهند .از جمعه هفتم مرداد
ماه تمامی کانالهــای ارتباطيمان
با دنيــای خارج قطع کــرده بودند.
ِ
توقــف مالقاتهــا ،خرابیی
بهانه
ٔ
ســالن مالقات و تعمي ِر گوشیهای
تلفن بود .فرامرز جزء آن دســته از
زندانيانی محسوب میشد که بيشت ِر
مواقــع اصالحکرده و شــيک بودند.
آن روز صورتاش تهريشــی داشت
پيراهن تازهای که در
و فرصت نکرد
ِ
آخرين مالقات از خانوادهاش دريافت
کرده بــود ،بر تن کنــد .از آغا ِز اين
روز در اکث ِر بندهــا تعدادی را به نام
خوانده بودند و همه در انتظار بوديم.
بیخبر از آنکه ِ
مثلث مرگ (نيری،
اشراقی ،پورمحمدی) از صبح زود در
گوهردشت مستقر شده است.
ســياوش و فرامرز به امي ِد مالقات با
خانواده از بند خارج شدند .فرامرز را
پيراهن ِ
شيک
هرگز نمیبينيم .هنوز
ِ
سفي ِد تازهاش که تنها تنخو ِر خودش
درون ِ
ساک سبز رنگی که روی
بودِ ،
آن بچههــای بند هشــت با ِ
خط بد

نوشتهاند فرامرز زمانزاده،
جای دارد.
«پيراهن تازهات با حسرت
ِ
به
ميهمانان جوان خيره
ِ
بود
لــرزش ارابههای
صدای
ِ
ِ
جوان را شنيديم
و يادم ماند تو را نديديم».
نزديکهــای ظهــر
ســروصدای غيرعادی از
بن ِد باالی ســرمان ،بند
هفت ،به گوش رسيد.
بچهها بر روی ســقف پا میکوبيدند
تا عالمت دهند که در حال خروج از
بند هستند .احضارشدهگان خود نيز
مکان
علت خروج از بند نمیدانستندِ .
طبقه زيرين و
اســتقرا ِر هيئتِمرگ ٔ
حسينيه زندان
نزديک آمفیتئاتر يا
ٔ
بود.
جليل شهبازی اين پيرکودک آذری
در تقســيمبندی پاييز  ۶۶سهميه
بند هفت شــده بــود .جليل و علی
لنگرودی و سعدالله زارع به همراهی
توهفتی
خليل هوشــياری که شص 
شد و ســيدعلی میرنوری لنگرودی
که بعدتر به دليل اقامت طوالنی در
زندان ،به عفونت خونی مبتال شــد
و
شــمع وجودش در ســال ۱۳۷۵
ِ
در بيمارســتانی در تهران ،خاموشی
گرفت ،سرقفلیهای زندان بودند.
ای کاش خــودش بــود و زجــ ِر
فارسینويسیی مرا کم میکرد و من
میتوانستم همه را همانجور بنويسم
که برايم به تُرکی تعريف کرده بود.
بارهاتعريفکردهبودوهربارشنيدنیتر
از پيش :ناقادير تعريف ايلييم؟ بيز بش
نفری ديخ (چندبار تعريف کنم بابا؟
ما پنج تن بوديم) بچهها در زندان به
شوخی به ما لقب پنج تن داده بودند،

سرنوشت يکسانی را از سر گذرانديم:
من و ســعدی (سعدالله زارع) و علی
لنگرودی و خليل هوشياری و سيدآقا.
يک يزدی که ســعدی باشــد و سه
لنگرودی و «بَــن دا که تورکيديم».
خانــهای که متعلق بــه يکی از رفقا
بــود در
خيابان ظهيراالســام قرار
ِ
خانه
داشت .اين خانه معروف بود به ٔ
لنگرودیها .هــر دربهد ِر لنگرودی و
شــمالیای که در تهران جايی برای
ماندن نداشت ،شب سر از اين خانه در
میآورد .اول انقالب بود و خطر کودتا
غلبه ضدانقالب و داســتانهايی از
و ٔ
اين دســت که میدانی .اسلحههايی
را که از تو پادگانها بهدســت آورده
بوديم به دقت روغنکاری میکرديم،
تو گونی میپيچيديم و پشت ماشين
قرار میداديم تا برای جاسازی و مثال
مقابله با ضدانقالب ،به کوههایدارآبا ِد
عقب
تهران منتقل کنيــم .صندو 
ق ِ
ماشــين پُ ِر از اسلحه بود .اول انقالب
بود و ما هم ناســامتی فدايی بوديم
و فدايی هنوز حرمت .آخرين گونی
را تو ماشين قرار داديم و راه افتاديم.
نزديکیهای دارآبا ِد تهران ،متوقفمان
کردند :میبريمتان کميته تا تکليف
اين همه سالح مشخص شود.
گفتيم :فدايی هستيم و ستا ِد فدايی
در جريان قرار دارد .اســلحه هم بايد
برای مقابله با ضدانقالب دست فدايی
باشد.گفتند:
تو کميته معلوم میشه :.ايندی اون
ايل دير بلی اولميوب( .ده سال است
معلوم نشده)

رفتيم و شديم سرقفلیی زندان .اول
گفتند يک تعهد ساده بديد و خالص.
مــا اما خودمــون رو صاحب انقالب
میدونســتيم به همين دليل زي ِر با ِر
هيچ تعهدی نرفتيم .نمیخواستيم به
فدايی خدشهوارد شه
اعتبار ِ
ـ يولداشيما دييم ،بيزيم کی بوردان
باشالدی ۳۰ .خرداد اوالندا ُک ُفر اولدی
و يکه باشی يورقان آلتينداييدير( .به
رفيقم بگويم سر بزرگش زير لحاف
بود و از سی خرداد کفر شد)
پس از ســی خرداد شصت و خرابی
اوضاع ،تصميم گرفتيم تعه ِد کتبی
بدهيم و خودمان را خالص کنيم.
اين بــار اونها نــاز کردند که تعهد
کوخالی قبول نيست .بايد انزجار
خش 
کيفی بنويســيد و اقدام به محکوم
کردن صغير و کبير در نزد همبندان
کنيد .يعنی بگوييد غلط کرديم و يه
بشکه ُگه هم روش بخوريد .دديم يوخ
(گفتم نه!)
بعد خورديم به دورٔه حــاجداوود تو
قــزل .دورٔه علیاکبرخونیی حاجی.
داستان قيامت و تابوت و خود نبودن.
تصميــم گرفتيم نوشــتن انزجار را
بپذيريم.اينبارجاکشهایننهحرمله
گفتند :انزجار کافی نيست.
مصاحبه
ٔ
ويديويی و حضور در حسينيه و دادن
مصاحبه کيفیدر نزد زندانيان و احراز
ٔ
توبه شرط آزادی است.
دديم يوخ (گفتم نه!)
نــه! و ماندهگار و ســرقفلیی زندان
{>> ادامه در صفحه}17 :

یونیسف:

آوارگییکمیلیون
کودک از سوریه

بنا به اعالم سازمان کودکان و پناهندگان سازمان
ملل متحد تعداد کودکانی که از خشــونت های
سوریه متواری شده اند به مرز یک میلیون رسیده
است .این در حالی است که درگیری های سوریه
سبب شده است که  ٢میلیون نفر از شهروندان
این کشور در مرزهای سوریه آواره شوند.
یونیسف و کمیسیون عالی آوارگان سازمان ملل
متحد اعالم کردند کودکان آواره سوریه در لبنان،
اردن ،ترکیه ،عراق و مصر و حتی شمال آفریقا و
اروپا پناه جسته اند.
اما این آژانس های وابسته به سازمان ملل متحد
هشدار داده اند این کودکان در معرض خطر کار
اجباری ،ازدواج های زودهنگام و احتماالً ســوء
استفاده جنسی و یا قاچاق انسان قرار دارند.
برپایه ارزیابی کارشناســان سازمان ملل متحد
حدود  ٧٦٨هزار کودک آواره سوریه زیر  ١١سال
سن دارند.
سازمان ملل متحد اعالم کرده است اسامی همه
یک میلیون کودک آواره سوری در این سازمان
ثبت شــده اســت و ســازمان ها در حال تهیه
شناسنامه برای نوزادان آواره ای است کهدر تبعید
متولد می شــوند تا پس از تولد بی هویت و بی
وطن نمانند.
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  متخصص طب سوزنی از کانادا
  عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک
  عضو سازمان نظام پزشکی ایران

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

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

_____________________
Tel : (514) 267-3454

•
•
•
•

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

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)

ی دوم ،مســبوق به
جنــگ جهان 
سابقه اســت ،که در دوران جنگ
سرد و مقابله با پدیدٔه کمونیسم،
هنگامهافشار کوچکترین سندی اعم از عکس یا به اوج خود رســید .در واقع این
طبق قانون کیفری آمریکا ،هر فرد فیلم وجود ندارد که ازدحام مردم کودتای خزنده از داخل مرزهای
مظنون ،بیگناه اســت مگر آن ایران در طرفداری از دولت کودتا خود آمریــکا آغاز گردید .با قلع و
که با اســتناد به اسناد ،جرم او در را بیانگر باشد .تنها مدارکی که در قمع سرخپوســتان آمریکایی که
ی این
ی و قدیم 
این زمینه وجود دارد ،عکسهایی شــهروندان اصل 
دادگاه ثابت گردد.
شــصت ســال اســت کــه در است از شعبان جعفری مشهور به مرز و بوم بودهاند .سپس به اسارت
دادگاه ملت ایــران ،کودتای " ۲۸شعبان بیمخ" و بعض 
ی اجامر و کشیدن سیاهپوستان قاره آفریقا.
ی و اوباش دیگر چماق بدست ،که اگر با اعزام نیروهای دولتی به ساحل
مرداد و ســرنگونی دولت مل 
مردمی دکتر محمــد مصدق ،با غیر از این میبــود دولت وقت با عــاج و به تور و طناب کشــیدن
دسیســههای دو دولت آمریکا و امکانات عکاسی و فیلمبرداری ،از میلیونها سیاهپوســت مفلوک و
انگلستان ،مورد محاکمه قرار گرفته کاه کوه میساخت امادریغ از حتی بیپشت و پناه و انداختن آنها مثل
است و سرانجام خود مجرم ،اقرار یک سند.
ماهیهای ساردین درون قوطی بر
روی کشتیها و حمل آنها به قارٔه
به جرم خود میکند و فتنه علیه
آمریکا جهت بیگاری در مزارع و به
ی مردم ایران را به گردن
منافع مل 
عنوان برده در منازل ثروتمندان.
میگیرد.
به ادعای خود سیاهپوســتان،
انتشــار اسناد طبقهبندی شده
نزدیک به یــک میلیون نفر
توســط آرشــیو امنیت ملی
سیاهپوســت طول ســفر
آمریــکا ،ایفای نقش صریح
طویل دریایی یــا در آبها
سازمان سیا را در کودتای
غرق و یا در اثر گرسنگی و
آمریکایی  -انگلیســی ،به
بیماری مردند و در شکاف
اثبات میرساند.
طعمه کوســه ماهی
آبها،
آنهم پس از گذشت شصت
ٔ
شدند .اما به گزارش خود
ســال که خســارت ناشی
آمریکاییها ،رقم ناچیزی،
از آن جبرانناپذیر اســت.
حدود صد هزار تن ،بیشــتر
رویدادی که به قیمت به در
تلفات ندادهاند.
و دیوار کوبیده شدن گروههای
رشد رعد آســای کمونیزم در
سیاســی ایران و دربــدری و
ی از انتشار اسناد طبقهبندی شده توسط ســطح جهان ،اتاق فکر آمریکا
آواره گشتن میلیونها ایران 
ی آمریکا:
آرشیو امنیت مل 
را بــه هول و هــراس انداخت.
زادگاه اشان انجامید که در یک
بازنگری و تفکر عمیق و دقیق نوش دارو پس از مرگ سهراب! شــاید بتوان نخستین جا پای
ی آمریــکا را
کودتــای خارج 
تاریخی ،ریشه در بلوای همان
در ایــران خودمــان رد یابــی
 ۲۸مرداد سال  ۱۳۳۲دارد.
ّ
ی انتشار مییابد اسناد دربدری ملتی چگونه پس کرد .بعــد از توفیق در این کودتا،
این اسناد در زمان 
که در حقیقت کار از کار گذشته از شصت ســال ناگهان پیدایش سیاســتمداران آمریکایی ،بند
طعمه حریق گشته است .میشود ،خود جای ســوال دارد .پوتینهای خــود را محکمتر گره
و خرمن
ٔ
نوش دارویی بیش نیست پس از اما نسل جدید سازمان سیا گفته زدنــد و رفتند به ســراغ یونان.
است که:
حکومت سرهنگها را به روی کار
مرگ سهراب!
حافظه "در زمان خودش ،بخش جاسوسی آوردند ،با نقش کارساز جورج بوش
زخم التیام نیافتنــی در
ٔ
تاریخــی نســلهای ایرانــی ،به مخزن بایگانی اسناد آمریکا ،جا و پدر "رئیس وقت سازمان جاسوسی
ضخامت دمل چرکینی ،شــکل مکان کاف 
ی جهــت نگهداری آن سیا" مشــهور به "قصاب یونان"،
گرفته است .ضررهای جانبی ناشی اسناد را نداشته است و این اسناد یونان کشــوری با یک حکومت
ازدسیسه امریکایی  -انگلیسی موج سر و کلهاش ،خارج از محل (آرشیو ســلطنتی و دموکراتیک بود و بر
سهمگین از زد و خوردها و نفاق اصلی) پیدا شده است".
پدیدٔه سوسیالیسم به عنوان یک
سیاسی را طی ششدهه اخیر بین امــا در کجــا؟ هنوز ذکر نشــده اتفاق پیشــرفته مینگریســت و
فعالین سیاسی و حقوق بشری و است .گویی مشتی کاغذ پاره پیدا بحث و جدل پیرامون آن و ایجاد
مردمان عــادی کوچه و بازار ،براه کردهانــد که هیچ ربط و خط 
ی به احزاب چپ را آزاد نهاده بود اما از
انداخته اســت به وجهی که جو زیر و رو گشــتن سرنوشــت یک آنجا که عــاج واقعه قبل از وقوع
تفت زده سیاســی ایران ،هنوز و ملت رو به رشــد ندارد! بعد هم با باید کرد ،کودتاچیهای آمریکایی
همچنان گرد گرداب میچرخد و یک ذهنیت ماشــینی کــه انگار پول و پله ریختند و پادشاه وقت
ی خود هیچ موضوع پوشیده و پیچیدهای یونان"کنستانتین دوم" را با یک
نتوانسته از این پرتاب تاریخ 
در پذیرش خطاهایشان ندارند ،با کودتا و بــا دخالت ارتش یونان از
را به نقط های امن برساند.
بیپروایی ،مدارک رادر معرضدید قصرش فراری دادند و وی به خارج
در این اسناد سری کودتا بر علیه و اطالع عمــوم میگذارند" ،البته از کشور گریخت" ،در سال ۱۹۶۷
ملت ایران ،روایت شــده اســت قبل از اینکه از جاهای دیگر سر در میــادی و در نهایت ســلطنت
هزینــه در هم کوبیدن دولت بیاورد".
در ســال  ۱۹۷۳بکلــی برافتاد".
که
ٔ
مصدق ،یک میلیون دالر بر آورد اخیرا ســرباز جوانــی در آرتش سپس با ادامه دخالتهای نظامی
شده بود که با روانه کردن مزدوران آمریکا بنام "برادلی منینگ" به جرم و کودتایی ،در ســطح کشورهای
و اجامر و اوبــاش به خیابانهای ترخیص اســناد محرمانه آمریکا آمریکای جنوبی و مرکزی ،دولت
تهران و حومه در طرفداری از رژیم و انتشــار آنها در سایت اینترنتی بردند و دولت آوردند.
ی و پنج سال ایاالت متحدٔه آمریکا ،دههها است
شاه سر انجام با هفتاد هزاردالر سر "ویکی لیکس" به س 
و ته قضیه به هم آورده شد و قال زندان محکوم گردید .پرســش ما که با طرح صدها سناریوی زیرکانه،
قضیه هم کنده .والسالم .قصه ما امروز این اســت که اقــدام خود چــه از دور چه از نزدیک ،صحنه
آمریکا بر علیــه آرمانهای ملت گردان رویدادهای کثیری در پنج
شد تمام.
ایران در شصت سال پیش ،چگونه قــاره کره خاکی بــوده و امروز با
ی صاحــب منصبان و مجازات قانونی را شامل میشود؟ ایجاد بیش از  ۷۰۰پایگاه نظامیدر
البته بعض 
طرفداران دولت کودتا ،مدعی آنند با انتشار سند خیانت ،آمریکا یک سطح جهان ،البته علمدار پایداری
که در  ۲۸مرداد مــاهیک "قیام بار سنگین اتهام تاریخی را بردوش حفظ امنیــت و صلح بینالمللی
ملی" صورت گرفته است و ملت میکشد تا شاید بارهای سنگین شده است.
به طرفداری از شــاه ،در صفوف دیگــری را از روی دوشهایــش هرگز نباید فراموش کرد که ایران
طوالنی ،خیابانها را اشــغال کرده برزمین نهد .مثــل حل موضوع نخستین کشور منطقه آسیا ،جهت
ی با دولت آخوند حاکم بر ایران استقرار حکومت مشروطه و قانون
بودند .حتی عدهای از این هم فراتر اتم 
میروند و میگویند :خودشان شاهد و ساکت نگهداشتندولت اسرائیل .اساسی و مجلس آزاد ،بپاخاسته
رویداد بودند و با دو چشــم خود یا داد وستد در معامالت با ایران بر است .از بســتر حکومت بسته و
"قیام ملــی" را نظاره کردهاند .در محور کارگردانی و مهار تروریزم و اقتدارگرای قاجــار ،آزادیخواهان
و روشــنفکران بینظیری متولد
حالی که در هیچیک از شهرهای اسالم گرایی در منطقه.
شدند.
از
بعد
آمریکا
ایــران زمین بویــژه در پایتخت ،عملیات کودتایــی
{>> ادامه در صفحه}24 :
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 تشخیص اسکناسهای جعلی

یکی از دوستان ،در سفری توریستی ،از یک موزه
ت:ماراباچندتوریست
جرمشناسیدیدنکرد.میگف 
دیگر در سالنی مجع کردند و یکی از مأموران شروع
کرد به صحبت در باره اسکناسهای جعلی .در حنی
این صحبت ،روی پردۀ بزرگی که در ســالن وجود
داشت ،فیلمی هم در این مورد نشان میدادند .در
قسمتی از فیلم انواع خمتلفی از دالرهای تقلبی روی
پرده آمد و راوی فیلم از متاشاچیان درخواست کرد
که سعی کنند اسکناسهای تقلبی را مشخص کنند.
در میان آن همه اسکناس ،تنها یکی از آنها حقیقی
بود .واقع ًا کار بسیار سختی میمنود ،زیرا همۀ آنها
ظاهر ًا عنی هم بودند .مأموری که در این مورد برای
ما سخن میگفت ،به شرح و توضیح هر یک از آن
اسکناسها پرداخت .تازه آجنا بود که فهمیدمی فرق
کجاست و کدامیک از آنها حقیقی و کدامها تقلبی
ِ
گزارش مسعی و بصری ،وقتی
هستند .در پایان این
برای پاسخگویی به سؤاالت داده شد .یکی از اولنی
سؤاالتی که مطرح شد ،این بود :از نظر زمانی ،چقدر
طول میکشد تا یک مأمور پلیس خبوبی یاد بگرید که
سریع ًا اسکناس حقیقی را از جعلی تشخیص دهد؟
جواب این ســؤال چننی داده شد" :ما وقت خود
را روی ایــن امر تلف منیکنیم که به مأموران خود
تعلیم دهیم چطور اسکناسهای تقلبی را بشناسند.
ما خبش اعظم دورۀ خود را صرف این میکنیم که
آنها اسکناس های حقیقی را بشناسند .زیرا وقتی که
حقیقی را بشناسند ،شناخنت تقلبیها دیگر کاری
بسیار راحت خواهد بود".
 معلمین جعلی!

گویا پطرس نیز در باب دوم رسالۀ دوم خود ،به یک
چننی کاری دســت میزند؛ او میکوشد معلمنی
حقیقــی کالم را معرفی کند تــا معلمنی دروغنی
انگشتمنا شوند .زمان نگارش رسالۀ دوم ،دوران
آخر زندگی پطرس است .پطرس اهمیت امر رهربی
در کلیسا را خبوبی احساس میکند .در واقع ،اگر
دقت کنیم خواهیم دید که چطور نامه اول خود را با
مسألۀ شبانی گله خدا به پایان میرساند.
در این خبش از رســاله دوم ،با علم به این حقیقت
که زمان کوتاه اســت و آینــده نامطمئن ،موضوع
معلمنی دروغنی را به پیش میکشــد .در دنیایی که
پر از چیزهای تقلبی اســت ،وقتی که به صفحات
کتابمقدس نــگاه میکنیم ،با چیزهای حقیقی و
اصیل روبرو میشومی؛ و نیز با معلمنی حقیقی.
در این منت پطرس بر ســه صفت بارز و مشــخص
معلمنیحقیقیانگشتمیگذارد.
 پیام راستین در باره شخصیت مسیح

معلم حقیقی پیام صحیح و راستنی را تعلیم میدهد؛
ت:
و تعلیم صحیح ،بر دو جنبه از حقیقت استوار اس 

شخص عیسی مسیح ،و کار او.

www.paivand.ca

مسیحکیست؟

هیچکس بهرت از خود او منیتواند به این ســؤال
پاسخ دهد:
«کسی که مرا دید ،پدر را دیده است» (یوحنا :۱۴.)۹
ادعای عجیبی است ،اینطور نیست؟
ما انســانها احتیاج دارمی که خدا را بشناسیم و او
آمده است که او را به ما بشناساند .اما در کنار این
ادعا ،عیسی کارهایی اجنام میداد که تنها خدا قادر
به اجنــام آنها بود؛ او اقتدار خود را بر طبیعت ،در
ِ
خبشــیدن گناهان نشان داد،
شفای امراض ،و در
کاری که فقط خدا میتوانست اجنام دهد.
مســیح ادعاهای عجیب زیادی کــرد .پطرس این
ادعاهــا را درک کرده بــود؛ او درک کرده بود که
عیسی واقع ًا کیست.
ما نیز وقتی به مسیح امیان میآورمی ،در واقع بر این
مطلب صحه میگــذارمی که او آقا و ارباب زندگی
ما است و باید ســکان زندگی ما را بدست گرید؛
قبول میکنیم که او فرزند خدا است و انسان شد؛
میپذیرمی که او هم خدا بود و هم انســان؛ امیان
میآورمی که او برای جنات بشــر به دنیا آمده بود و
از این رو بر روی صلیب ،مرگی واقعی را خباطر من
متحملشد.
تعالیم اساسی کتابمقدس هستند.
اینها همه
ِ

 معلمین دروغین و پیامشان در مورد شخصیت
مسیح

ویل در رابطه با معلمنی دروغنی چطور؟
ایشان را از چیزهایی که انکار میکنند ،میتوان بهرت
شناخت تا چیزهایی که تأئید میکنند.
ببینید پطرس در مورد آنها چه میگوید:
«لکن در میان قــوم انبیای کذبه نیز بودند چنانکه
در میان مشا هــم معلمان کذبــه خواهند بود که
بدعتهای مهلک خواهند آورد و آن آقایی را که
ایشان را خرید ،انکار خواهند منود» (دوم پطرس
:۲.)۱
میدانید تعلیم غلط ابتدا کجا را مورد هدف قرار
میدهد؟ تعلیم غلط متامیــت و اقتدار کالم خدا
را انکار میکند ،اینکه ایــن کالم واقع ًا کالم خدا
اســت؛ حضور روحالقدس را در زندگی مؤمننی
انــکار میکند؛ انکار میکند که کلیســا بدن زندۀ
خداوند است و مسیحیان اعضای بدن او میباشند؛
بــر اهمیت کار صلیب خط بطالن میکشــد و اثر
آن را در زندگی مــردم هیچ میمشارد؛ و باالتر از
همه ،اولوهیت عیسی مسیح را رد میکند .معلمنی
دروغنی با انکار این حقایق ،ماهیت واقعی خود را
بر همه آشکار میسازند.
 معلمین دروغین و پیام شقاق و جدایی

معلمنی دروغنی حتم ًا به سراغ "بدعتهای ُم ْه ِلک"
میروند.
لغت بدعت گرچه در عمل بیشرت معنی کیش و روش

هر شنبه

کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال
ش جالل عادل
شی
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 پیام راستین دربارۀ صلیب

پیام راستنی مسیح ،پیام صلیب نیز هست .برای
داشنت رابطه صحیح با خدا الزم است گناهکار
ِ
دریافت خبشش ،به
بودن خود را درک کنیم و جهت
پای صلیب عیسی بیاییم و کاری را که خدا برای ما
و در حق ما اجنام داده است بپذیرمی ،کاری که هیچ
کس دیگری قادر نبود اجنام دهد.
بدون صلیب عیسی مسیح برای انسان ،داشنت رابطه
صحیح با خدا ممکن و میسر نیست.
صلیب چارچوبی است برای روابط گوناگون ما در
زندگی؛ برای رابطه زن و شوهر در ازدواج ،رابطه
کارمند و کارفرما ،رابطه بنی ما و دولت.
 چارچوب زندگی امروز من و شما چیزی جز
صلیب عیسی نیست.

پطرس خــود در مقابل خویش چنــن صلیبی را
داشت .عیسی به پطرس گفته بود که در راه او شهید
خواهد شد.
پطــرس یاد گرفته بود که چطــور با صلیب زندگی
کند .در باب شانزدهم اجنیل متی ،بعد از اعرتاف
پرشکوه پطرس ،عیسی با شــاگردان خود از مرگ
خود صحبت کرد و به ایشان گفت که باید به اورشلیم
برود و در آجنا رجن بکشــد ،کشته شود ،و روز سوم
برخیــزد .اما پطرس فور ًا به میــان میپرد و چننی
مضمونی را بیان میدارد:
«نه! من منیگذارم چنــن اتفاقی بیفتد .این فکر
اصًال با برنامۀ زندگی من جور در منیآید .اصًال باور
ندارم که زندگی با تو به چننی جایی بینجامد».
و عیسی نه تنها به پطرس ،بلکه به دیگر شاگردان و به
ما نیز این سخن را میگوید:
«اگر کســی خواهد متابعت من کند ،باید خود را
انکار کرده ،و صلیب خود را برداشته ،از عقب من
آید» (متی :۱۶.)۲۴
صلیب ،چارچوبی است برای زندگی امیاندار!

پیام راســتنی ،شامل عیسی مسیح اســت و او نیز
مصلوب.
 معلمین دروغین و وعدۀ زندگی خوش و مرفه!

ویل در رابطه با این معلمنی دروغنی چطور؟ موضع
آنــان در رابطه با صلیب چه بود؟ معلمنی دروغنی
اغلب پیام را با نتیجۀ آن اشتباه میگریند ،طوری که
نتیجۀ پیام ،تبدیل به ِ
خود پیام میشود.
بعضی اینطور تعلیم میدهند و میگویند:
"میدانید ،خدا از مشا میخواهد که آمسان را در
روی همنی زمنی جتربه کنید .خدا برای مشا زندگی
خوب و شاد و عایل میخواهد .این چیزی است که
او برای تو تدارک دیده است ".ویل این پیام از آن
پیام راستنی بسیار دور است .پطرس در مقابل خود
صلیبی داشت .او درک کرده بود که عیسی صلیب
را طریق حیات برای انســانها میداند و ایشان را
بســوی آن فرا میخواند .در باب یازدهم عربانیان
با فهرست بلندباالیی از مؤمنینی روبرو هستیم که با
مرگ و شــکنجه و عذاب روبرو گشتند ،و در عنی
حال قهرمانان امیان نامیده شدند .بله ،پیام راستنی
شامل مسیح و صلیب او است.
بیایید فریب فکرها و فلسفههای خمتلف را خنورمی.
حقیقت چیزی ذهنی نیست ،بلکه بسیار عینی است.
حقیقت چیزی است که هیچ وقت عوض منیشود؛
اصول کالم خدا غریقابل تغیری است .الزم است که
از شبانانی که در لباس میش به گله میزنند ،برحذر
باشیم.معلمنیحقیقیپیامراستنیراتعلیممیدهند،
پیام مسیح و صلیب را.
_______



هر یکشنبه

از ساعت 4بعدازظهر در قلب مونتریال
405 Marie-Anne E

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

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

)(Metro: Mont Royal

اصل لغت
منحرف را به خود گرفته ،لیکن در ِ
یعنی "انتخاب کردن ،نظر خود را روی چیزی
قرار دادن".
تعلیم حقیقی ،تعلیمی
مقابل
در
دروغنی
معلمنی
ِ
ِ
دیگر قرار میدهنــد و امیانداران را با انواع و
اقسام سخنها و دلیلها بر آن میدارند که از بنی
این دو ،آن را بپذیرند که ایشان مطرح میکنند.
بدین ترتیب است که شقاق و جدایی وارد کلیسا
میشود .بر اساس غالطیان :۵ ،۲۰شقاق یکی از
میوههای جسم است.
معلمــن دروغــن اغلب دنیــای بیامیان و
انسانهای حمتاج به جنات عیسی را رها کرده،
در مجــع امیانداران میگردنــد و با خمدوش
ِ
کردن حقیقت ،سعی میکنند میان امیانداران
جدایی بوجود آورند .آنها دوست دارند که مردم
بیشرت اطراف شخص آنها مجع شوند تا اطراف
خداوندعیسی.



  اگر احتیاج به دعا دارید،


از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal
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در شهــر
مدرسه دهخدا

مدرسه فرزانگان

M EK IC

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

کتابخانهنیما

Tel: 514-775-6508
www.farzaneganmontreal.ca

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

www.addhi.org
-------------------

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

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

اجنمندوستدارانزرتشت

8043 St-Hubert

----------

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

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

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

(514) 274-8117

فرهنگسرایسینا

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

Tel: 514-341-5194

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

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

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

5347 Cote-des-Niege

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

www.cafelitt.ca

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

خورشید خانوم

ایرانیکاازآنهمهماست

کافـــه لیت

(514) 299-1787

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

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

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

تلفن)514( 626-5520 :

را فراموش نکنیم!

514-651-7955

5206 DECARIE #3

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

دانشنامهایرانیکا

514-619-4648

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

4976 Notre Dame W.
514-827-6364
www.dehkhodaschool.com
------------------------
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(514) 731-1443

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

مرکزفرهنگیزاگرس
514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

بنیاد سخن آزاد

اوتـــاوا

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

آگهینامنویسی
>> << 2013-2014

اجنمن فرهنگی ایرانیان«وست آیلند»
با کادر آموزشی مجرب
در تاریخ شنبه  7سپتامبر 2013
در مکان هر ساله
نامنویسی می کند.
-------------------* ضمنا شروع کالس های زیر
روز شنبه  7سپتامبر
 12/30تا  15/30می باشد.
• آمادگی
• اول ابتدایی تا سوم دبیرستان
• کالس فارسی برای نوجوانان و بزرگساالن

(تشکیل کالس ها مستلزم نامنویسی  5نفر یا بیشتر)

• کالس رقص برای کودکان

(نامنویسی در کالس رقص برای همگان آزاد است)

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

IBNG

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

همبستگیبازرگانی

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

اجنمن ادبی مونتریال

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

نشانی مدرسه:
)Des Sources High School2900 Lake (DDO
Tel.: 514-626-5520, (514) 799-8322
Email: icsow@yahoo.com

(514) 651-7955

« دو قاره روی من »
درمکیــــک

منایشگاه نقاشی های مریم ایزدی فرد
منایشگاه تا تاریخ  ۱۵سپتامبر ادامه دارد

M EK IC

Iran2Canada
جامعه ای برای ایرانیان مهاجر

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

www.facebook.com/

Iran2Canada

آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ )ﻛﻮدك ،ﻧﻮﺟﻮان ،ﺟﻮان(

4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ،آرام و ﻣﺘﻌﺎدل

WWW.IBNG.CA

تلویزیونهفتگی

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺧﺎﻧﻮاده

ﻧﺤﻮهي آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮان

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

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ

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

چهارشنبه ها 8 :بامداد
صبحانه و کسبوکار در جمع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

ـسرا
ک
با
�

iranleftalliance@gmail.com

Maison De Kebab

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

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

ﺗﺤﻮل ﻧﻮﺟﻮان

ﺟﻮان و ازدواج

ﺟﻠﺴﻪي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮان و ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎ )راﻳﮕﺎن و ﻋﻤﻮﻣﻲ( 12 :و  13ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

La

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

514

933-0-933

ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎيآﻣﻮزﺷﻲ

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﻴﺎضﺑﺨﺶ

ﻣﺸﺎورهيﺧﺼﻮﺻﻲ

 دﻛﺘﺮاي روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻠﻦ آﻟﻤﺎن
 اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ،روانﺷﻨﺎس و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده
 ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺐ ،ﻣﻘﺎﻻت و ﺟﺰوات ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺸﺎوران،
ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﻳﺮان

ﺑﺮاي اﻃﻼع از ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﻣﺸﺨﺼﺎت دورهﻫﺎ ،زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎ ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
در دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن و رزرو وﻗﺖ ﻣﺸﺎورهي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ وبﺳﺎﻳﺖ زﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:
www.noorcenter.com
(438) 238‐6518
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کالسهایتکواندو
برایهرگروهسنی

زیر نظر استاد
رضا رمضانی دان6

از فدراسیون جهانی تکواندو
با بیش از 25سال سابقه تدریس
از شما عزیزان دعوت می نماییم برای حفظ
سالمتی ونظم به کالس های ما بپیوندید.
(از 6سال به باال)

Family Classes offer
students the unique
chance to train with their
loved ones using traditional
forms, drills and techniques.
Families can train together
in the class with an instructor,
earning the basics of Taekwondo
and togetherness in one class.
Greene Avenue Community:
1090 Avenue Greene,
Westmount, Qc H3Z 1Z9
www.centregreen.org
Master Reza Ramezani 6th DAN

صورتی،رنگ
سرطانپستان
است!
www.

iranpink.com

17

آتلیهحمیرا

آتلیه حمیرا برای ترم پائیزه
هنرجومیپذیرد:
ی و نقاشی
کالس های طراح 
برای بزرگساالن
در .Westmount
تاریخ ثبت نام از  ۹تا  ۱۶سپتامبر

تلفن تماس۵۱۴-۹۳۸-۸۰۶۶ :
www.homeira.ca

سایت ایران پینک
آموزش طراحی و نقاشی

www.maryamtavaf.com
514-688-0527

Tel.: 514-486-2139
Tus. 6:00 PM - Fri.6:30PM - Sat 10:30AM

آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178
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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

میخواهم ببوسمات! ...

شــديم .هرچه اوضاع خرابتر از
قبل میشــد موضع ما يک درجه
پايينتر میآمد و درخواست آنها
نامشروعتر! میشــد .اواخر سال
 ۱۳۶۳حاجــی و الجوردی کلهپا
شــدند و ميثم مديريت زندان را
عهدهدار شــد و اوضاع رو به بهبود
رفت.
از اوايل ســال  ۱۳۶۵آزادیهای
وسيع را در دستور کار قرار دادند.
اين بار ما موضعمان را باال برديم.
مصاحبه ويديويی
شرط آزاديمان
ٔ
بود .گفتيم نه! تعــدای از بچهها
از ســ ِر دلســوزی گفتند :حاال
که شرايط مناســب شده ،بياييد
مصاحبه ويديويی را بدهيد و برويد
ٔ
بيرون.
گفتيم :نــه! اينجا ديگر تنها پای
ســازمان و خط و اين جور چيزها
در ميــان نبود .بحث يک ســری
پرنســيپهای انســانی در ميان
بود .اينکه چرا ما را هشــت سال

>> ادامه از صفحه13 :

تومجانی در زندان نگاه
آزگار مف 
داشتند؟ حاال هم با خفت وخواری
میخواهند بفرســتندمان بيرون.
گفتيم میمانيم .و مانديم.
من که يادم نرفته و نمیره .ميثم از
جانب تيم منتظری مديريت زندان
را عهدهدار شده و رفرم در زندان را
پی میگرفت .وارد بن ِد قرنطينه يا
گاودونی قزلحصار شد .چند نفر از
زندانيان قديمی از جمله تو را بلند
کرد .پرسيد :چند سالات است؟
چرا تا حاال ازدواج نکردهای؟
تو هم گفتیَ :حجآقا شوما گوذاشتی
ايزدواج کونيم؟ کی وقت کرديم به
ايزديواج؟ شــما که زيندانو به ما
ايفتيتاح کردی؟ َحلَه میگی چيرا
ايزدواج نکردی؟ حجآقا! تو زيندان
ايزديواج میکرديم.
ريزان
در آن پايي ِز لعنتــی و برگ ِ
تقسيم بندها .در پاييز سال ۱۳۶۶
و در تقسيمبندیی جديد بندها،
از تو جدا افتادم .تــو را در دادگاه

تجديد نظر به هشت سال زندان
ســهميه بند
محکوم کرده بودند،
ٔ
هفت شدی.
پ ُکشی
 ۵شهريور يعنی شروع چ 
در گوهردشت ،تو را به همراه بقيه
کشيدندبيرون.
آنجا ديگر آخر خط بود.
ِ
مسافرت طوالنی و خستهکنندهات
غــروب ۵
به پايان رســيده بود.
ِ
شــهريورماه رفتی نــزد هيئت.
ارتــدادت ثابت نشــد .اما گفتی
نماز نمیخوانم .برای همسلولات
تعريف کرده بــودی که در مقابل
سئوال مسلمانی يا مارکسيست،
ِ
گفته بودی :دين ندارم.
شغل و مذهب پدرت
نيری اسم و ِ
را پرســيده بود .نام پــدرت را که
نامی مذهبی بــود ،بر زبان جاری
کــرده و گفته بــودی که پدرت
ُرفتگ ِر شهرداری میاندوآب است.
هيئت مرگ
به ظاهر ارتدا ِد تو برای ِ
حکم کابل داده
اثبات نشد .نيری ِ

بهایینیستماماانسانم!
اعدام شــد  -به شــیوه ی خفه
کردن و در چاه انداختن.
اینکه ما به واقع تا مغز استخوان
شستشوی مغزی شــده ایم ،به
شیوهایبلندمدتوسیستماتیک
انکارناپذیراست.
این شــیوه ی تربیتی  -شیوه ی
حوزه های علمیه ،مکرر و مداوم
و ذکروار و هر چه مبســوط تر -
به مرور افراد جامعه را ترسو ،فاقد
فکر خالق ،فاقد شک در آموخته
ها و عدم پرسش کرده است.
هیچ گاه نپرسیدیم به فرض بر سر
همسایه ی بهایی که سر به زیر از
کوچه هر روز عبور می کرد وقتی
اطالعاتی ها ریختند روی سرش
چه آمد؟ حتی از سؤال از همدیگر
هراسداشتیم.
مرا به کار دیگری چه؟ همین که
کاله خودم را باد نبرد بس است.

گفت« :آقا می گوید هیچ چیز به
اندازه ی بهائیت برای ما خطرناک
نیست».
خودم را از ایــن پیش داوری ها
رهانــدم و مطالعــه ام را در این
زمینه شــروع کردم .در گفته ها
شــک کردم و نخواستم نشخوار
کننــده ی عقیــده ی این و آن
باشم.
در تاریخ ادب معاصر به زنی جسور
چون طاهره قرة العین می رسیم
که با بی پروایی روبند از صورت
گشوده ،با مجتهدان وارد مباحثه
می شد اما حتی در چند مجل ِد از
صبا تا نیما و از نیما تا روزگار ما
تألیف آرین پور ،یادی از اعتقاد و
باور او آورده نشده است.
تنها همان شعر :
گر به تو افتدم نظر چهره به چهره
رو به رو /
شرح دهم غم تو را نکته به نکته بهائیتبهحذفکاملآخونداعتقاد
مو به مو
دارد لذا به قول احمد کســروی،
طاهره بهایی بود و اولین زنی که ایــن قشــر مفت خــور ،آخوند
به جرم مفســد فی االرض بودن جماعــت به ضدیت بــا بهائیت

برخاست.
رساله ی عبدالبهاء یکی از مترقی
ترین رســاله هــا در زمینه ی
اجتماعی و سیاســی است که با
وجود نگارش در صد و اندی سال
پیش از تعلیم و سواد دختران در
کنار پسران می گوید .استفاده از
کالسکه ی آتشین  -ماشین  -به
جای اســب و خر از حذف مالها
می گوید در امور سیاسی و...
راهکارهایی که هنوز نیاز امروز ما
در ایران است.
آنچه نتیجه ی آن تعلیم و آموزه
هاســت و در ما رسوب کرده این
اســت که از ننگ تحقیر بر هم
وطن هامان ،به جایی مان فشار
نمی آید ،جایی مــان درد نمی
گیرد ،هم وطن را منهای باورش
ندیده ایم ،انســان درسته ندیده
ایم.
از صفحه فیس بوک
نسرین مدنی
•

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
بود :بزنيد تا بخواند.
اولين نوبت کابل را در گوهردشت
به حکم حجتاالسالم کاردينال
خوردی .نوبت صبح و ظهر و عص ِر
 ۶شهريورماه هم هر وعده ده ضربه
کابل را تحمل کردی .من نبودم تا
ببينم ،اما حسابدستام هست .تا
همه
اينجا شده بود هفتاد ضربهٔ .
اينها را بــا تاًخير زندهماندهگانی
که تا آخرين دم کنارت بودند نقل
کردند.
تو با قاطعيت گفته بــودی :دورٔه
حاجداوود داره بــر میگرده و تو
حوصله بقيــهاش را نداری.
ديگه
ٔ
تعجب کرده بــودی با چه هدفی
دارن اينجور کابل میزنن .گفته
بودی :در دوران زندان هرگز کابل
خوردن اينجــوری نديده بودی.
ِ
بوی بدی به مشامات خورده بود.
گفته بــودی :اينجــا ديگه آخر
خطــه و بايــد تصميــم گرفت
غروب ۵
هفتــاد ضربه تا مــرگِ :
همه وعدههای نماز
شهريورماه و ٔ
در  ۶شهريورماه را تحمل کردی.

در نوبت دستشــويیی صبح ۷
شــهريورماه تصميــمات را عمل
میکنی .وقتی همراه همسلولیی
جديد بهدستشويی میروی ،به او
میگويی :تو برو من کار دارم .و چه
کارستانی! آخر خودت گفته بودی
که ديگر حوصله نداری .بدمصب
کمی ديگر حوصله میکردی .تو
قباله زندان
که ســرقفلی و پُشت ٔ
شده بودی ،آنقدر عصبانی بودی
که فارسی را فراموش کرده بودی:
عادت هميشهات بود وقتی خيلی
عصبانی میشــدی مهــم نبود
طرفات کيست.
به زبان مــادری فحش میدادی:
قورومســاقالر نه طرح دويولالر.
ِ
صبح ۷
نوبــت دستشــويیی ِ
شيشه
شهريورماه فرا رسيد و تو با
ٔ
جای ليوان
مربايی که از آن بــه ِ
چای اســتفاده میکردی ،خودت
را زدی.
تمام!
يعنــی کاری کــردی کــه ديگر
حوصلــهات از چيزی َســر نَرود.

پاهايت ديگر يــاری نمیکردند.
مثل بادکنک شــده بودند .از ش ِر
دمپايیهــای پالســتيکی ،اين
سفران زندان ،خودت را خالص
هم
ِ
نگهبانبنــد و ناصريان
کــردی.
ِ
زمانی باالی ســرت رسيدند که
هنوز نيمهجانی در بدن داشــتی.
صدای ناصريان را بچهها شــنيده
بودند .بعد از آنکه تما م ُکشات کرده
بود ،به همسلولیات گفته بود :چرا
کثافتکاری میکنين؟ اين کارها
برای چيه؟ ما به قد ِر کافی طناب
داريم .بگين هرچی خواستين در
اختيارتون میزاريم .بدن گرمات را
در يکی از کاميونهای يخچالدار
انداختنــد و در يکی از کانالهای
خاوران پنهان کردند.
حاال  ۲۵ســال پس از رفتنات -و
هنوز بودنــت -دلم برای قدم زدن
در حياط گوهر و آن بوسهی وداع
که از من دريغ شــد ،تنگ است.
یخانهات
میخواهمببوسمت!نشان 
کجاست؟

•
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formation professionnelle professionAl trAining
AssistANcE à LA
personne à doMicile

sAnté/HeAltH

AdMinstrAtion/Business

18 Health, Assistance and nursing

8 professional sales*

7 Assistance in Health care facilities

3 sales representation

6

rozana

Hygiene and sanitation
in Health care settings

soleil

Accounting and secretarial studies
(double dVs)

9 Home care Assistance

12 computerized Accounting

12 pharmacy technical Assistance

13 secretarial studies

mois/
months

est un vrai rayon de

19

sem./wks

construction

3 security guard
4 starting a Business

8 Masonry-Bricklaying*

mois/
months

mois/
months

AttestAtion d’études professionnelles
skills trAining certificAte

6 school daycare educator*

*aCCess

grandit !

ces cours auront lieux
dans les nouveaux
locaux du centre
Access st-Hubert.

formation générale
• High school studies

mois/
months

• college prerequisites
• prerequisites for vocational programs

LEARN
frencH
OR
englisH

cours offert en anglais
courses offered in english

inscriVez-Vous
MAintenAnt,
les places sont limitées.

for free

centre de formation professionnelle
et d’éducation aux adultes
brillant comme vous l’êtes

register now,
limited places available!

access.rsb.qc.ca · 450 676-1843,
ext. 5044

 ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ،ﻛﻴﻔﻴﺖ

ﺑﻴﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘـﻰ

. ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺑﻴﺪﻩ ﻛﻨﻴﺪRim Bidet ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

5

Years

warranty

3i0sfadcaytiony
s

facebook.com/paivand.montreal
!به ما بپیوندید

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 الکاپونDJ
)(تیمور

مهمانیهای،تولدها،جشنعروسی
!خودرا با ما برگزارکنید

درخدمت ایرانیان گرامی

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

		

sat

ant

warr

.ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻫﺎﻯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ
 ﭼﺪﻥ ﻭ ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎﻯ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﻭﻡ ﺁﺏ ﺩﻳﺪﻩ، ﻣﻘﺎﻭﻡ،ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻰ
.ﻓﻠﺰﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﺪﺭﻥ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﻳﻰ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻓﻠﻜﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺁﺏ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻤﻨﻰ
. ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩRim Bidet ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ
.ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ
 ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ، ﺣﺘﻰ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﻯ،  ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ،ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
.ﻣﻬﺪ ﻛﻮﺩﻙ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ
.ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻫﺮﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺕ
 ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﺳﻴﺒﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻭﻳﻼﻫﺎﻳﻰRim Bidet
.ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
. ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﻕ ﻧﺪﺍﺭﺩRim Bidet

Tel.: 514-651-2233 | 514-625-6292
www.rimbidet.com
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اوکازیونعالیبرایسرمایهگذاری

در امالک و مستغالت در کبک
Dagwoods for sale

منایندهرمسی،یونایتد

Existing/ in Operation (5 locations)
or to be open (3 locations),
Financing with RBC up to 85%
(certain conditions apply)

قطر ایرالینز

Office buildings in Montreal
(downtown Core)
& / or West Island
selling at 6 to 8 Cap rate.
(Starts at 3 M)

Other business opportunities

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

Hotels, retirement homes and Golf courses
(Minimum cash input of 5 M )
----------------------------------------------

We will help you

Sell, purchase and manage your real estate portfolio
in all Province of Quebec.
(5 M & up of Gross income)
--------------------

Please contact Afshin
or Lyne by email only

unitedtours@bellnet.ca

Afshin Mortazavi
ROYAL (JORDAN) INC.
Certified real estate broker
samko1@videotron.ca
---------------------------------LYNE GRENIER BAA Finance
Real Estate Broker
RE/MAX ROYAL (JORDAN)Inc.
lyne.grenier@royaljordan.com

Auto R J

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
 بهای مناسب،سرویس برتر

متخصص در امور تعمیرات و

خانۀ تازۀ
!پرشینکالسیک

سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

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

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

 صافکاری و نقاشی اتومبیل9
 تعمیر ات شاسی9
 تعمیراتکاملمکانیکی9
رفع زنگ زدگی اتومبیل9
شستشو و متیز کردن اتومبیل9
 تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل، فروش9
دودی کردن شیشه های اتومبیل9
 شما در اکثر مواردDeductible  پرداخت مبلغ9
... تعویض روغن و فیلتر و،تون آپ9

 روز هفته6
 شب7  صبح تا8

Tel.: (514) 637-5321

9
9
9
9
9
9
9
9
9

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایـران در مونتریال

U N I O N MONDIALE
Tel.: 514-937-5192

پاتوقعموجمال
اینک در قلب مرکز
شهرمونتریال

>>>برگزیدهصفحه
رستوران های برتر
نامه انگلیسی زبان
روز

گازتمونتریال

انواع ساندویچ های
 آبگوشت تنوری،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

با منوی جدید
با قیمت های عالی
،در محیطی گرم
زیبا و پرنشاط
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دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

 پزشک خانواده











 زمانی


مهسـا







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

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.

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

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
ENDOCRINOLGUE:
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه

Invisalign
Dr. Jack Elstein
 UROLOGUE:
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
Dr. Jean-Louis Bourque


 دندان اطفال
New
 ALLERGIE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
Rapid)دندان
Orthodontics









 پر کردن دندان ها (همرنگ
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
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
روز7










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





















هفته






























































 

























 Lumineers Veneer

 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade

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

Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

: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










www.circumcisionmontreal.com











1253
Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

جواهریایدهال

1834 Ste-Catherine
W., Suite 200
وحید خلجی
محضردار و مشاورحقوقی

 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)

IDEALE JEWELLERY

New

www.clinique-arya.com

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
__________________

Tel.: (514) 933-8383

Montreal, Qc H3H 1M1

NOTAIRE-NOTARY

:پزشکان خانواده

Guy

عرضه کننده آخرین مدهای جواهر
در مونترال

 خرید و فروش طال و جواهر
به قیمت روز
 تعویض و تعمیر هر گونه
جواهر و طال
 خرید و فروش نقره
 قبول و تولید سفارشات
برای هر گونه سلیقه، خاص






IDEALE JEWELLEARY
MANUFACTURE DE BIJOUXE EXCLUSIF
620 CATHCART.SUITE NO:1015
MONTREAL .QC H3B 1M1

Tel : 514.284.5200
514-573-2286
E-MAIL : BIJOUTERIEIDEALE@GMAIL.COM
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

Mary Sadoughi
- 17 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...


Cell: 514 834 2166

و بسیاری دیگر

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

با عرض خوشامدگویی به تازه واردین محترم

گروهالگــانس

برای نخستین بار در کانادا افتخار دارد تا

برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین

جهت خرید خودرو ،را از طریق بانک های مختلف
به شما عزیزان ارائه کند
برای دریافت اطالعات بیشتر با نشانی
اینترنتی زیر با ما تما س بگیرید
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Montreal, Qc. H4B 1T6
)(2nd floor

Tel.: 514-482-4500
www.eleganceleasing.com
sale@eleganceleasing.com
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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

با مدیریت جدید

در خدمت هموطنان عزیز در


کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

دوشنبه و سه شنبه
special price
برای تمامی خدمات

downtown Montreal

هر4

شنبه:

سوپرا
س
پ
ش
کوتاه کرد ال:
 +سش ن مو
وار

خامنها
رای
ب آقایان
و

>> مکان ویژه برای خامن های باحجاب

متخصص آرایش عروس
www.eveandm.com

انواع خدمات ناخن شامل مانیکور|
پدیکور| کاشت | ترمیم | shellac

Tel.: (514) 481-6765

خدمات آرایشـی LASER SPA

طراحی بدن با حنا
| اکستنشن مژه |
| پاکسازی صورت |

INSTITUT LEA

 %10ختفیف دانشجویی
www.vivasalon.ca
_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

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

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

| کوپ و کوتاه کردن مو |
| براشینگ و میزانپیلی |
رنگ | مش | فر | هایالیت
کراتینه مو | اصالح و ابرو
اپیالسیون |

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

مخصوص خامن ها و آقایان

سالن آرایش VIVA

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
ساعات کار :هر روز هفته 20-11

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

22
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مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

نادرخاکسار

Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

Cell.: 514-969-2492

WWW.GRANITEISLAND.CA

سنگ های گرانیت

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ها
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز،
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

اوکازیون
عـالی

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

514-952-7400
514-694-9692

Live in
MONTREAL
Perspolis Presents

Andy
&
Shani

Saturday/Samedi October 12th 2013
Palais des Congres de Montreal 159, St-Antoine St. West

TapeshMontreal.com
)Billets/Tickets: Tapesh Digital Montreal and Marche Poisson (Mohsen

T. (514) 223•3336 & (514) 241•4548

23
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ازمیاننامههایرسیده
سهیل متقی (مونتریال)

دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

ادامه دار...

Å Åدادن به دیوانگی گرفتن بعاقلی!
Å Åدارندگی ست و برازندگی!
Å Åداری طرب كن ،نداری طلب كن!
Å Åداشتم داشتم حساب نیست ،دارم دارم حسابه!
Å Åدانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد!
Å Åدانا گوشت میخورد نادان چغندر!
Å Åدانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه  /هر دو
جانسوز است اما این كجا و آن كجا!
Å Åدایه از مادر مهربانتر را باید پستن برید!
Å Åدختر ،تخم تر تیزك است!
Å Åدختر تنبل ،مادر كدبانو را دوست داره!
Å Åدخترمیخواهی ماماش را بین  /كرباس میخواهی
پهناش را ببین!
Å Åدختر همسایه هر چه چل تر برای ما بهتر!
Å Åدختری كه مادرش تعریف بكنه
برای آقا دائیش خوبه!
Å Åدرازی شاه خانم به پهنای ماه خانم در!
Å Åدر بیابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام!
Å Åدر بیابان لنگه كفش ،نعمت خداست!
Å Åدر پس هر گریه آخر خنده ایست!
Å Åدر جنگ ،حلوا تقسیم نمی كنند!
Å Åدر جوانی مستی ،در پیری سستی،
پس كی خدا پرستی ؟!
Å Åدر جهان هر كس كه داره نان مفت،
می تواند حرفهای خوب گفت!
Å Åدر جهنم عقربی هست كه از دستش
به مار غاشیه پناه میبرند!
Å Åدر جیبش را تار عنكبوت گرفته است!
Å Åدر چهل سالگی طنبور می آموزد
در گور استاد خواهد شد!
Å Åدر حوضی كه ماهی نیست  ،قورباغه سپهساالره!
Å Åدر خانه ات را ببند همسایه تو دزد نكن!
Å Åدر خانه اگر كس است یك حرف بس است!
Å Åدر خانه بیعاره ها نقاره میزنند!
Å Åدر خانه مور ،شبنمی طوفانست!
Å Åدر خانه هر چه ،مهمان هر كه!
Å Åدرخت اگر متحرك شدی ز جای بجای  /نه جور
اره كشیدی نه جفای تبر!
Å Åدرخت پر بار ،سنگ میخوره!
Å Åدرخت پر بار ،سنگ میخوره!
Å Åدرخت كاهلی بارش گرسنگی است!
Å Åدرخت كج جز بآتش راست نمیشه!
Å Åدرخت گردكان باین بلندی  /درخـــت خربزه
الله اكبر!
Å Åدرخت هر چه بارش بیشتر بشه،
سرش پائین تر میاد!
Å Åدرد دل خودم كم بود ،اینهم قرقر همسایه!
Å Åدرد ،كوه كوه میاد ،مومو میره!
Å Åدر دروازه را میشه بست،
اما در دهن مردم و نمیشه بست!
Å Åدر دنیا همیشه بیك پاشنه نمیچرخه!
Å Åدر دنیا یه خوبی می مونه یه بدی!
Å Åدر دیزی وازه ،حیای گربه كجا رفته!

آقــای ابوجعفر خدیر در شــماره
 1120نشــریه پیونــد مطلبی را
در مــورد جلســه رونمایی کتاب
نگاهی به شاه آقای دکتر میالنی و
صحبتهای ایشان نوشته اند که نه
تنها با واقعیت همخوانی ندارد ،بلکه
نمونه مشخصی از همان جزمیت
در فکر و اندیشــه است که جناب
میالنی به آن اشاره داشتند.
آقای خدیر نوشــته اند که دکتر
میالنــی علت وقایــع  28مرداد و
نتایج آن را روانپریشیدکتر مصدق
میداند.
خوانندگان -اگر در جلسه حضور
نداشته اند -میتوانند به گزارش آن
در نشریات فارسی از جمله نشریه
هفته شماره 258مرا جعه نمایند.
"شک نداریم که یکی از بازیگران
مهم صحنه کودتا امریکا بوده است
ولی آیا واقعا علت ســقوط مصدق
تنها اینها بودند؟
واقعیت این اســت کــه کودتا یا
قیام ملی انچه در انروز اتفاق افتاد
بازیگران متعددی دارد .شاه دربار

انگلیــس امریــکا مصدق
روحانیون نیروهای ملی گرا
نیروهای چپ"...
به ســادگی میتوان تفاوت
این سخن نویسنده کتاب نگاهی به
شاه و ادعای آقای
خدیر را دریافت.
در واقــع دکتــر
میالنی صحبتی
از دکتر صدیقی را
وزیر کشور وقت از شرایط روحیدکتر مصدق نقل
میکند و در پی آن
این سوال را مطرح
میکند کــه چرا
نخســت وزیر در
فاصله زمانی بین  25تا  28مرداد
به مردم اعالم نمیکند که شاه حکم
عزل او و نصب زاهدی را داده است؛
و چرا در روز  28مرداد هیچ عملی
انجامنمیدهد.
دکتر صدیقی که یکی از شریفترین
و آگاه ترین شــخصیتهای معاصر
ایران است و وزیر و یار دکتر مصدق

بهای کودتای  ۲۸مرداد...
از پســتو خانههــای آخوندهــای
متحجر ،زنان جهت دســتیابی به
ّ
حقوق زائل شده چند صد سالشان،
قــد برافراشــتند .علیرغم حضور
سنگین اســتعمارگران از شمال و
جنوب ،مشروطه نضج گرفت .فرمان
مشروطه به امضائ مظفرالدین شاه
رسید.
ملــت دوال دوال  -نیم خیز  -نیمه
خواب ،نیمه هشــیار ،تکیه گاهش
را چــون عصایی کهنــه بر زمین
میانداخت و راه رفتن را میآموخت.
امــا کودتا بعــد از کودتا بر فرقش
کوبیده شد.
اگر چه کودتا دارای تعریف خاصی
است اما به واقع هر یک از این وقایع،
کودتا بر علیه آرمانهای ملت ایران
بوده است:

 -۱کودتای محمد علیشاه ،بر علیه
مشروطه و به توپ بستن مجلس،
 -۲کودتای سوم اسفند،
 -۳کودتای مجلس پنجم،
 -۴کودتای  ۲۸مرداد،
 -۵کودتای تشکیل مجلس
مؤسسان،
 -۶کودتای روح الله خمینی بعد از
انقالب ملت ایران،
ی خامنهای در
 -۷کودتای عل 
کوران جنبش سبز ،۱۳۸۸

کودتا بعــد از کودتــا .کودتاچیان
ی و کودتاچیــان خارجی،
داخلــ 
دست در دســت هم ،هر روز و هر
فصل ،کمر مردم را شکســتهاند ،تا
هرگز هــوس راه رفتن بدون عصا
را به ســر راه ندهد و از لحاظ تفکر
سیاسی ،انســانهای تک سلولی و
ی بمانند و آن زمان
تک یاختهای باق 
کــه یک تن از هــزاران تن ،زنجیر
اسارت را گسست و توانست صدای
ملت را در صدای خود رســا کند،
ی کند
به خواســت مردم نفت را مل 
 دست استعمار انگلیس را از ایرانکوتاه کند  -شکایت استعمارگران را
به دادگاههای مردمی ملل و دادگاه
الهه ببرد  -حتی خود را ســپر بال
ســازد با پذیرش بهتان و پرخاش
جوییهــا ،تخم آزادی بیــان را در
برهوت اذهان خسته و آشفته بکارد

بوده ،نســبت بــه انحالل مجلس
توسط ایشــان معترض و مخالف
بــوده و این حقیقت
را نه تنها در گزارش
دکتــر میالنی ،بلکه
در جاهای دیگر هم
میتوان یافت.
اما جناب خدیر مانند
بسیار کســان دیگر
از نحلــه های فکری
گوناگــون  -چه در
ایران و چــه دربین
ایرانیــان خــارج از
کشــور -چنان دچار
جزمیت عقیدتی و فکری هستند
که نه تنها هیــچ چیزی جز افکار
رسوب یافته در ذهن خود را قبول
ندارند ،بلکه براحتی سخن دیگران
را نیز جهت رســیدن به نظر خود
تحریفمیکنند.
به گمانم کمتر کســی در سالمت
نفس و وطن دوستی دکتر مصدق
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شــکی داشته باشــد ،اما این به
معنیدرستیتمامیتصمیماتش
نیست.ایشــان بواقع رفتارهای
کامال پوپولیســتی داشتند که
بارفتار یک سیاستمدار پایبند به
قانون متفاوت اســت .آمدن بین
مــردم و اعالم اینکه هر جا مردم
هستند مجلس همانجاست عین
یکعملپوپولیستیست.
کسانی ماننددکتر موسی غنی نژاد
نادرســتی ملی کــردن-در واقع
دولتی کردن-نفت را که تصمیم
اشتباهی بود و هنوز هم ایران متاثر
از ان است نیز ناشی از همین نگاه
پوپولیستی او میدانند.
این نگرش و رفتار متاسفانه نه تنها
در ایران بلکه در بسیاری کشورها
بخصوص نزد چپ هــا -که آقای
خدیر نیز به آن تعلق خاطر دارد-
شــایع و البته سرمنشاء مشکالت
بسیار بوده و خواهد بود.
آرزوی ظاهرا دســت نیافتنی آن
است که هیچگاه نظر و اندیشه خود
را مطلق و عاری از خطا نپنداریم و
سعی کنیم که همه چیز رادوباره از
زاویه ای دیگر بازنگری کنیم.

•

>> ادامه از صفحه14 :

 کوشــش نماید تا مردم در قانونو قانونگزاری حق و حقوق داشــته
باشند ،ناگهان ،دگر بار طوفان کودتا
طوفید و عرادههای تانک از سعدآباد
جهت تخریــب کاشــانه اش براه
افتادند ،وسایل خانه اش را به غارت
بردند ،از قاشــق و چنگال گرفته تا
فــرش زیر پایــش را  -او را خلع و
زندان و تبعید کردند و تا روز مرگش
نگذاشتند با مردم در ارتباط باشد.
حتی در مراسم خاکسپاری اش....
که البته بازماندگان و طرفداران این
توطئه و طرح ،به چنین عمل شنیع
و زشــت عنوان "رســتاخیز ملی"
دادهاند.
اینکــه امــروز پــس از ســپری
شدن شــصت سال ،اســرار سری
جاسوسخانه آمریکا بر علیه مردم
ایران ،توســط خود دستگاه بر مال
میگردد و در بین تــودهای دود و
غبار و اخبار تشــنج زای منطقه و
جهان ،بیرنگ و خنثی میگردد ،از
منظر ملت ایران نباید چنین اعتراف
هولناکی ،سر سری گرفته و به پشت
گــوش انداخته شــود و رفته رفته
هم عطف به ماسبق گردد .ایرانیان
حقشان است که بر اساس سیستم
خود آمریکا که باید برای هر جنایتی
ی هر جرمی
مکافات پس داد و برا 
هم غرامت ،پای حقشان بایستند و
ادعای غرامت کنند.
اثبات این جرم ســنگین توســط
آمریکا با ارائه اســناد و مدارک که
برهانی است دال بر پرتاب ملّتی به
قهقرا ،باید و حتما به نوعی پرداخت
گردد .هــر چند که بــاز گرداندن
تاریخ میســر نیست و جبران تمام
لطمات هم ناشدنی ،اما حداقل اقدام
ی آمریکا در این خواهد بود که
عمل 
از ســازش در پشــت پرده با نظام
اسالمی در ایران که بیش از سه دهه
از ایران یک شور بوم ساخته است
دست بردارد و در گامهای نخست،
از جنبشهــای مردمی در داخل و
خارج از کشور حمایت نماید.
ی که مدام در
جنبش و جنبشهای 
حال جوشش هستند هر از گاهی
هم ســرزیر میکنند .این اقدام در

مرحله بعدی ،پایمردی خود آمریکا
ٔ
در یاری رســانی به هــزاران جوان
ی است که جهت فرار از قتلگاه
ایران 
و شــکنجه گاه یک نظام مزاحم و
مردم آزار همه زندگیش را میریزد
در درون یک ساک دستی و بر روی
قایقهای نیم شکســته ،در آبهای
اقیانوس ،به ســوی استرالیا به دریا
پرتاب میگردد .یــا در جزیرههای
لخت و عور از گرســنگی به علف
خواری روی میآورد و خوابگاهش
ســنگهای روی زمین هستند .یا
در زیر مشت و لگد ماموران مرزی
ترکیه و سایر کشورهای هم جوار،
دندانهایش میشکنند و در دهنش
میریزند.
امروز آمریکا باید به نوعی پاسخگو
باشد جهت جبران بخش کوچکی
از خسارات ســهمگین که شصت
سال پیش بر پیکر ملت ایران وارد
کــرد و پس لرزههایــش هنوز هم
ادامــه دارند ،به نوعی متع ّهد گردد
و از کنــار ایــن فاجعــه بیتفاوت
ی درمانده و
نگذرد .بــه جوانان ایران 
عاجز معطل مانده در پشت مرزها
پناه و مکان و امکانات دهد تا ســر
و سامان گیرند و بتوانند به جریان
ی بازگردند.
عادی و ســیال زندگــ 
آمریکا حتی میتواند از ثروت خود
ایرانیان که بعد از سقوط حکومت
شــاه ،در بانکها ،در مســتغالت
عدیده ،مهار و محاصره شده است،
حق ایرانیان نیازمند را عودت دهد.
دســت از مغلطه کاری بردارد و به
جای تبلیغ تقدس و دموکراسی و
ایفای نقش در بازار بورس سیاست
دولتهای دیگر یا ساخت و پاخت
با هــر کس و ناکس کــه در ناکام
نهادن جنبشهای مردمی از دئانت
کم نمیآورد ،دست بشوید .از مردم
سخن گفتن ،به مردمی بودن روی
آورد و از مسکن ارواح خبیث خارج
گردد .برقــع از ماهیت و نیت خود
بردارد .برومندانه و با بالغت با خود
مردم ایران همگام گردد.
ی در داخل از
امروز ایــران و ایرانــ 
میهن ،مواجه با تورمهای شــدید،
ی کارخانهها،
رکود اقتصادی ،تعطیل 

ی طبقــات،
بطالــت و بیبضاعتــ 
ی و پراکنده
کشتارهای دسته جمع 
سیاســی ،بیقانونی و دهها تنش
اجتماعی ،روبرو اســت که اعتیاد و
ابتالء مفرط به مواد مخدر ،تنها یکی
از عوارض جنبی این حکومت است
که پایههایش با کودتای  ۲۸مرداد
نهاده شد و با استناد به همین اسناد
که از پستوهای مخوف امنیت ملی
آمریکا بیرون کشــیده شده است،
اثبات میگردد که شصت سال پیش
کشور و مردمانی میرفتند همگام
ی و حقوق
و همــراه با یک نظام مل 
بشری به استقالل برسند .بلند اختر
و ســرافراز ،در بین جامعه جهانی،
سرفراز کنند اما با دسیسه و خبث
نیت بلوک اتحاد جمهوریخواهان
در آمریــکا و محافظــهکاران در
انگلســتان و کارتلهای نفتی ،به
سراشــیبی افتادند .از مسیر شور و
شوریده گی به بیراهه و دست انداز
خوردند.در ازای راه یاب 
ی به بهارستان
آزادی که دســتمایه کوششهای
انقالب مشروطه بود ،به جدالها و
گالویزشدنهای حزبی ،گروهی و
ی پرداختند و افتادند به مقابله
عقیدت 
بــا حکومتهای قلدر و خودکامه و
امروز هم در برودت فضای سیاسی،
در خم یک کوچه غافلگیر گشتهاند.
ی اســناد مربوط به
انتشار رســم 
کودتای  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲از جانب
آمریکا ،اعتراف بهیک عمل شــرم
آگین ،آلوده به ننگ است .به هیچ
وجــه قابل توجیه نیســت .آیا اگر
چنین بالی خانمانسوزی بر خود
آمریکا رفته بود و مســیر آزادی و
اســتقاللش لگدمال و پایمال شده
بــود ،ملتش در حاشــیه آســوده
مینشست؟ شانهها را باال میانداخت
و بیتفاوت میگذشت؟ یا آیا مانند
بازماندگان طرفدار کودتا کف میزد
و بر بدبختیاش" ،رستاخیز ملی"
نام مینهاد؟ یا اینکه طومار مردمی
براه میانداخت ،در برهیختن عرق
شــهروندانش ،رســانهها بر طبل
میکوبیدنــد و ادعــای خســارت
میکردند؟
•
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این که مرسی در یک «انتخابات
را به عهده داشــته و اکنون آینده آزاد و دموکراتیک» برگزیده شده
حسین باقرزاده
و سرنوشت سیاســی آن در گرو بود و حسنی مبارک خیر ،طرف
دالرهای شیوخ عرب خلیج فارس مقابل را قانع نمیکند چرا که به
گفته آنان ،هیتلر و خمینی نیز با
است.
 20اوت :تحوالت خشــونتباری اینها و مسایلدیگری از این قبیل رأی آزاد مردم سر کار آمدند و
که این روزهــا در مصر میگذرد به جــر و بحثهای زیادی هم در دیدیم که پس از تصرف قدرت
به بحثهای دامنهداری در جهان جامعه مصر و هم در سطح جهانی چهها کردند.
عربدر باره مقولههایدموکراسی ،بین کسانی که از نزدیک تحوالت در واقع ،ســکوالرهای مصر که از
سکوالریزم و ماند آنها و سرانجام مصر را دنبال میکنند دامن زده اقدام ارتش حمایت کردهاند نمونه
حرکتی که در دو سه سال گذشته اســت .دالیل از دو سو نیز قوی ایــران را در مقابل خــود دارند و
غالب کشورهای خاورمیانه و شمال اســت و گاه با رگهای گردن به اقدامات محمد مرســی در دوران
یک ســاله حکومتش را گامهایی
آفریقا را در بــر گرفت ،دامن زده حجت قویتر هم میشود.
کافی اســت به یــک مثال توجه به همان سو که جمهوری اسالمی
است.
رفت ارزیابی میکنند.
اسالمگرایانی کهداددموکراسی سر کنیم:
جمهــوری اســامی
میدهند و سکوالرهایی که
از دخالت ارتش در سیاست «از جمهوری اسالمی باید می آموختید! چنان نمونه و سرمشــق
دفاع میکنند .کســانی که موفقیت ما در تصرف قدرت مرهون انهدام عبرتآمیــزی برای جهان
عمل ارتــش را چیزی جز ارتش و براه انداخنت حمام خون بود!» مسلمان نشــین بر جای
گذشته است که کمتر فرد
یک کودتا نمیشناســند و
آن را محکوم میکنند ،و مردمی دخالت ارتش در روند سیاســت سکوالری در مورد «نیات واقعی»
که ارتــش را نجات بخش ملت و کشــور ،و تصرف قدرت خارج از احزاب و گرایشهای اســامگرا
حافظ انقالب میدانند که با اقدام ســاز و کارهای قانونی نبشته را ،تردیــدی به خــود راه میدهد ،و
خود از سقوط کشور به یک نظام کی میتوان «کودتا» نامید و آن را شعارهای «دموکراسی خواهانه»
«خداساالر» ضد دموکراتیک مانع محکوم کرد؟ ارتش مصر دو بار در آنان را جدی میگیرد.
این روند در چند سال اخیر دخالت از هنگام روی کار آمدن جمهوری
شده است.
اســامی ،و بــه رغم گســترش
انقالبی که در شــکل گیری خود کرده است.
چندان خونین نبود ،و تحوالت پسا یکــی در جریــان انقــاب علیه حرکتهای بنیادگرایی اسالمیدر
کشورهای مسلماننشین ،تنها در
انقالبی خونینــی که جامعه را به حکومت حسنی مبارک.
در آن هنگام کمتر کســی عمل یک کشور (افغانستان) این حرکت
شدت دو قطبی کرده است.
غولی به نام اســامگرایی که در ارتــش را کودتا نامید و بلکه اقدام توانست برای چند سال وبه صورت
جریان انقالب سر از خواب چندین آن در سطح داخلی و بینالمللی محدود به قدرت برسد.
دهــه خود بر آورد و ســعی کرد مورد اســتقبال قرار گرفت .یک در ســایر کشورها که این حرکت
از طریق صنــدوق رأی قدرت را بار هم اکنون علیه محمد مرسی اوج یافت ،جامعه ســکوالر تا آنجا
تصاحــب کند ،و اکنــون که این و اخوان المســلمین .این بار اما که توانسته (و غالبا با اعمال قهر) از
پیروزی از آن گرفته شده ممکن موافقان (عموما ســکوالرها) این رشد اسالمگرایان و تصرف قدرت
است به عملیات خشونتبار از نوع اقدام را تحسین کردند و آن را در به وسیله آنان مانع شده است ،و در
القاعده متوســل شود .جامعهای ردیف اقدام قبلی ارتش دانستند ،یک مورد (الجزایر) که اسالمگرایان
که در صف مقدم تحوالت مدرن ولــی مخالفــان (عمومــا اخوان توانستند
جهان عرب بوده و برای دهها سال المسلمین و متحدانشــان) آن را
{>> ادامه در صفحه}29 :
رهبریت سیاســی و فرهنگی آن یک کودتا نامیدند و محکوم کردند.

سپاس

از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن مادر و مادر بزرگ ارجمند و بزرگوارمان
شادروان زيور قلى زاده (پیشوا)
با دیدار و حضور گرم و مهربان خود در مجلس یادبود،
و نیز با درج پیام های همدردی در نشریات،
از طریق ارسال گل ،پیام های تلفنی ،فیس بوک ،ایمیل و...
ما را همراهی نمودند،
صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان ،بهروزی،
شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار
فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان
دست نداد ،بر ما ببخشائید

بازگشتهمهبهسویاوست
از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن همسر و پدر ارجمندمان

زنده یاد آقای یوسف نوبختی افشار

در مونتریال ،کانادا ،با دیدار و حضور گرم و مهربان خود
در مجلس یادبود ،خاکسپاری،
و نیز با درج پیام های همدردی در نشریات،
از طریق ارسال گل ،پیام های تلفنی ،فیس بوک ،ایمیل و...
ما را همراهی نمودند،
صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید

خانواده های نوبختی افشار،
لیال حاجی سیدجوادی

رعنا ،نگار ،فريده،
محمد پيشوا

گ
س
ا
سپا ز ری
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گهایی سالم و قوی
شتن ر 
دا ی است که چای سفید
هدیها
فید ،یکی از گرانترین
یدهد.
طرفــداران خود م 
چای س
به
اع چای در بازار است.
خون و کلســترول
ــار
تتر
انو ـد این چای ســخ 
فش کنندگان دائمی چای
ف
مصر 
تولیـ های ســبز و ســیاه
هیچگاه باال نمیرود و
ی

ید
از چا ن چای همه خواص
سف ترتیب خطر سکته و
ای
است.
به این
ور این گیاه پرمصرف
یهای قلبی جان آنها را
آ
ب
نارسای 
اعجا ود دارد و از سالمترین
را در خ
یکند.
تهدیدنم 
یهای جهان است.
ی که مســتعد پوکی

دن
ـان
نوشی صلی این چای تفاوتی
کسـ و آرتروز هســتند،
صا
ی
پا
به
جزهآســا
وان
خوا های دیگر نــدارد ،اما
این ویژگی مع سند .نوشیدن اســتخ نوشیدن چای سفید
ی
با چا 
ند با
یر
فرایند تولید آن تاثیرگذاری مواد چای سفید نم ســفید خطر میتوان ردهای مزمن را از سر
سایه این د
یدهد .هر لیــوان چای
را افزایش م 
تهای مرتبط را بدن خود دور کنند.
طبیعی چای ن چای از جوانه سرطان و عفون 
ضمن اینکــه ای
ستی شفاف و حفاظت
داشتن پو
یدهد.
میکنیم ،نگران فردا میشویم ،به
ی

چا
م
ش
اه
گی
اه
ک
ن
وا
گهــای جــ
ابــر اشــع ههای مضر
این فکر میکنیم که فالن کاری و بر 
گهای تازه و وجود کافئیــن در قهوه و چای از آن در بر
یشود .بر 
یکی دیگر از تاثیرات
درست م 
مردم عامل نگران
د،
که کرده بودیم درســت بوده یا جوان چای طی فرآیندی با بخار برای بسیاری از چای سفید در خورشی ن چای است .در آخر
ن ای
ت.
نه ،درمورد انتخابهای آیندهمان آب خشک م 
یشوند و این روش کنندهای اســ ی سالمت را از نوشید پر کار ،نوشــیدن یک
نهای موجود این مورد هم گو
هــر روز
ســوال میکنیم یا خیلی ساده
یاکسیدا 
سفید خستگی شما
همه آنت 
یها ربوده و کمترین لیوان چای
نوشیدن 
دراز میکشــیم و در فکرمان کار
یکند.
یبرد و خوابی راحت
میکنیم .به برنامه روزانهمان فکر در برگ چای را حفظ م  دیگر بقیه کافئین را در خود دارد.
را از بین م
از
ن
زا
ش
می
چــای ســفید بیــ
ــن هدیهای اســت
گ جز اینکه جرم
آخری
میکنیم و یا سعی میکنیم برای
یها خاصیت آنتیباکتریال و این چای بیرن ـر روی دندان و آرام شــیدنی سالم به شما
یکی از مشــکالتمان راهحل پیدا چا 
رد و در تقویت و ردی از خــود بـ
که این نو
یروســی دا
گر چه انتظاری از یک
به دلیل کلســیم و
یدهد.دی
ضد و م ایمنــی بــدن موثر نمیگذارد،
کنیم.
م
سیســت
الیی که دارد ،یک سپر
شیدنی میتوانداشت؟
ل
و
ذهنمان
بسنت
برای
راهی
باید
دلی
با
نو
ید
ـه
ورا
بـ
فل
یها
اســت .همه چا 
•
قابل پوسیدگی دندان
یاکســیدان خاصیت مقاوم در م
ریلکس کردن پیدا کنیم.
ود آنت 
اما این سختترین مانع خوابیدن
وج سرطانی دارند ،اما هی 
چکدام است.
ضد
بــرای رقابت در
است زیرا ذهن میتواند مثل یک
بچه خیلی شــیطان باشد .و
زمانهایی هســت کــه واقعاً
یک عالمــه کار داریم که باید
رابر
ت اینگرسول (Robert
انجامشاندهیم.
)Ingersoll
•
راهحل چیست؟

روش های خاموش کردن ذهن

برای خوابیدن راحت و سریع

خواب برای حفظ سالمتی اهمیت
زیادی دارد.
در طــول خواب اســت که بدن
ما خود را بازســازی کرده و التیام
میبخشد ،ذهنمان آرام میشود و
ناخودآگاهمــان در طول رویا وارد
بازی میشود.
خیلیها نمیدانند که ما واقعاً به
چه مقدار خواب نیاز داریم.
این ســوال هیچ پاسخ مشخصی
نــدارد .هرچه رشــد میکنیم و
سنمان باالتر میرود ،مقدار خواب
موردنیازمان متفاوت میشــود و
اینکه میگویند هر فرد به هشت
ساعت خواب نیازدارد یک باور غلط
است .بعضی افراد با شش یا هفت
ساعت خواب راحت هستند ،بعضی
با نه تا ده ســاعت .بدن هرکدام از
ما از نظر بیولوژیکی متفاوت است
و مهمترین چیز کیفیت خوابمان
است و اینکه وقتی خسته هستیم
بخوابیم.
این روزها افراد بیشتر و بیشتری
دچار اختالالت خواب میشوند و
راهکارهایی به جز دارو هم وجود
دارد .در زیر به چند نکته درمورد
مشکالت خواب اشاره میکنیم؛
•

فعالیتهای روزانه اهمیت دارد

مصرف کافئین روزانهتان را محدود
کنیــد و برای بیدار نگه داشــتن
خودتان از محرک استفاده نکنید،
مخصوصاًدر شب هنگام.
بــدن ما یــک سیســتم ظریف
بیوریتمیک دارد و وقتی خودتان
را مجبور به بیدار ماندن بیشــتر
از آن حــدی که باید میکنید ،در
این چرخه مشکل ایجاد میشود
و کمکم مشکالتتان آغاز میشود.
چیزهایی مثل نوشابههای انرژیزا
فقط یک کمک موقتی هســتند.
در آخر از نوشیدنیهایی مثل این
ضربه میخورید و حتی میتوانند
شدیداًاعتیادآور باشند.
•
خودتان را تقویت کنید

اگر در طــول روز نیاز به تقویتی
دارید ،پیــادهروی ،تنفس عمیق،
نوشــیدن آب یا خوردن تنقالت
سالم مثل آجیل را امتحان کنید.
خیلیوقتهاکهعصرهامیخوابیم،
بدنمان کمآب میشود و به آب یا
هوای بیشتری نیاز پیدا میکند.
به دنبال تنقالت شیرین و قندی
نروید چون اینها هم میتوانند مضر
باشند.
همچنین ســعی کنید چرتتان
خیلی طول نکشد چون همین هم
باعث میشود شب نتوانید بهموقع
بخوابید.
•
هنوز منی توانید بخوابید؟
>> به تغذیهتان توجه کنید

هنــوز هــم بااینکــه کافئین را
در برنامهغذاییتــان کــم کردید
نمیتوانید بخوابید؟ اجازه بدهید
کمیدرمورد تغذیه برایتان توضیح
دهیم.
اضافــه کــردن چیزهایــی مثل

ویتامین  ،Bمنیزیم ،تریپتوفان
و مالتونین میتواند کمکتان کند.
فقط دقت کنید که ویتامینهای
 Bرا خیلــی دیر مصــرف نکنید
چون ممکن اســت خوابتان را به
هم بزنند.
تریپتوفان آمینواســیدی است
که برای ما ضروری اســت (یعنی
خودمان نمیتوانیم آن را بسازیم) و
دریافت آن هم بسیار سخت است،
مخصوصاً برای افراد گیاهخوار.
تریپتوفان ،بعد از اینکه مدتها
مورد نکوهش بــود ،دوباره به بازار
برگشــت که ماده تشکیل دهنده
 5-HTPاســت که به
سروتونین تبدیــل
میشــود ،همــان
هورمونــی که در مغز
که به روحیه و خواب
شما کمک میکند.
مالتونین هــم ماده
دیگری است که به طور
طبیعی تولید میشود
کــه مکملغذایی آن
را میتوان برای کمک
به خواب استفاده کرد.
فقط دقــت کنید که
اگر داروهای  SSRIمثل Prozac
مصرف میکنیــد ،تریپتوفان یا
مالتونین را امتحان نکنید.
خوب ،حاال بعــد از اینکه مصرف
کافئیــن را قطــع کردید و کمی
مالتونین به برنامهغذاییتان اضافه
کردید ،باز هم نمیتوانید بخوابید؟

مهم
ترین
چیز
کیفیت
خواب
است!

بگذارید کمی درمورد محیط
خوابتان صحبت کنیم.

دو انتخاب دارید:

ذهن تان را ببندید و بخوابید یا
بیدار شوید و کار کنید.
بلند شدن و مشغول شدن به
کارها فکر بدی نیست.
اینکه ساعتها دراز بکشید و
درمــورد چیزی فکر کنید کار
بیهدف و بیهودهای است .پس
بلند شوید و کارتان را تمام کنید،
مقالهتان را بنویسید ،یک لیست از
کارهای فردا تهیه کنید ،حساب
بانکیتان را چــک کنید و از این
قبیل.
این کارها اگر انجامشــان ندهید
دیوانهتــان میکننــد .پس بلند
شوید ،آنها را انجام دهید و بعد به
تختتان برگردید .یا اینکه فقط بلند
شوید و حواس خودتان را با کاری
مثل کتاب خوانــدن ،نگاه کردن
تلویزیون یا حل جدول پرت کنید.

10
ت
ع
ر
ی
ف
خ
و
ش
ب
خ
ت
ی

خوشــب
خوشب ختی با لذت فرق دارد.
خت
کــرد ی با جنگیدن ،تحمل
ن
و
به
دســت آوردن در
اس
ارتباط ت.
جرج شیهان (George
)Sheehan

•

خوشبخت
است ،ی معنا و هدف زندگی
که ب
هد
رای جذب بهتر آنها وقت انسان ف غایی و نهایی وجود
ی.
بگذارید.
•
ا
رس
طو ()Aristotle
•
خو
شـ
ـب
ختی زمانی
چیزی که فکر میک است که خو
شب
خت
ی
چ
یز
ی
نی
ست که
نید ،چیز
که م
ی تحربه می
م یگویید و چیزی که انجام به خا کنید ،چیزی است که

طر
ی
م
ده
ی
آ
ید
با
وری
د.
هم هماهنگ باشد.
ا
سک
ار
ل
وان
ت
مهاتما
()Oscar Levant
گاندی •

خوشــب
همه د ختی چیزی است که
وس
ممک ت دارند داشته باشند.
ن اس
ت
ف
رد
ی
موفق باشید
یا پول ب
سـ
ـی
ار
ی داشته باشید،
اما
ن
بدو خوشبختی ب 
یمعنا و
م
فه
وم
خواهد بود.
بت
ا دا با
شرو تعریــف لغوی آن
عمیکنیم:
درلغتنامهدهخدا،
خوشبختی• ،
ســعادت ،نی 
کاختری و مقاب
ل
خو
شـ
خو
ـب
شـ
خت
ـب
ی
خت
مو
ی
قع
شقاو
یتی نیست
آن وضعیــت
اس ت یا بدبختی تعریف ش
ده
که
به
آ
هو
ن
شی
م
ار
ی
ر
ی
سی
اس
ت .در لغتنا
د ،شیوه سفر
ت که از دستیابی
انگلیسی ،خو مه مریام وبستر به ا
رز
کردن است.

ش
ها
ی
ش
ــ
خ
ص
شب
ی ناشی
معنی آمده اس ختی به ایندو م 
یشود.
مارگارت لی رانبک
ت:
(beck
وضعیت
این رند (Rand
)Margaret Lee Run
سالمت و شاد؛ یک
• )Ayn

دقت کنید که اتاق خوابتان کام ً
ال
تاریــک و آرام باشــد .اگر محیط
اطرافتانپرسروصدااست،میتوانید
از گوشگیر استفاده کنید .سعی •
کنید هیچ کار هیجانانگیزی قبل در یک حلظه فقط به یک چیز
•
از خواب انجام ندهید ،مثل ورزش میتوان فکر کرد
جتربه
لذتبخش و راض 
یکنن
ده
خو
شب
خو
مربوط
یا
منفی
چیزی
شــدید یا تماشای فیلم ترسناک پس اگر به
خت
شـ
ی
ـب
ت
جربه معنوی هر
به کار فکر میکنید ،آن را به فکری این تعریف نقطه شروع بسیار هست ختی چیزی است که
ل
ح
ظه
با
(رابطهجنسی اشکالی ندارد).
ع
ش
خوبی اســت
ــق ،قدرشناسی و
یتوانیم ن ید و از طریقه فکر کردن
کـ
تا
ن
ـه
م

ب
خ
شن
اش
کند
تان
کارهایی بکنید که ریلکس
بوده
همین
برای
دهید.
تغییر
دیگر
دگ
یم 
یشود.
ی زندگی کردن است.
و شما را از مشغله روزتان دور کند ،که از قدیم میگفتند برای اینکه استفادههای بیشــ
تر
ی
از
آ
ن
وین
بکنیم.
دنیس وایتلی
دایر ()Wayne Dyer
•
مثل خواندن یک کتاب غیرکاری خوابتان ببرد شــروع به شمردن
و درسی ،تماشای یک برنامه مفرح کنید .چون حواس ذهن را از افکار بهترین راه بــرای ای
ن
ک
ار
ای
ن
به
ط
ور
خو
کل
شب
ی ،م 
است که ن
ختی لزوماً رفتن
یتوانیم بگوییم
تاریخ را ظر اندیشمندان بزرگ از ته قلب ،مســت به جایی ،که
خو
در تلویزیون ،بازی کردن با حیوان تکراری پرت میکند.
شـ
ـب
خت
ی
ی
ک
بدانیم.
تصمیم
قیم و ب
به
دو
ه
ن
می
ن
دلی
ل
اس
ت.
پ
شی
خو
خانگیتان ،خوابیدن در وان حمام• .
گ
مانی و محافظهکاری است .شــما شبختی شما تصمیم
فت ههای  ۱۰نفر از بزر
گت
ری
ن
ب
را
در این ساعت باید روزتان را پشت
وی
است
واقعی
ذهن-جسم
ارتباط
لی
ی
ام
به
ا
ف
دست آوردن آن
چ .شلدون (William
سرتان بگذارید و استراحت کنید .ارتباط ذهن-جسم و اینکه ما الســفه و اندیشمندا
ن
ت
اری
خ
اس
ت.
ه
مه
گ
don
فت ههای باال نیاز به
درمورد خوشبخت
 )H. Shelعم
ل
ی را برایتان •
خ
ود
شاید برای افراد پرمشغله و معتاد رئیس هر دو آنها هستیم را به
ما
ن
و
ت
ص
می
م
ما دارد.
گرد آوردهایــم.
هر
کد
ام
از
ای
ن
به کار ســخت باشد اما مجبورید خاطر آورید.
خوشبخت
•
که بــرای داشــتن خوابی راحت در آخــر بعضی گیاهــان و تعاریف معانــی عمیقی دارند نتیجه ی پاداش نیست ،یک
است.
حواستان را از مشغله روزانه پرت درمانهــای خانگی را برایتان
کنید.
پیشنهاد میکنیم .میتوانید قبل
از اینکه برای گرفتن یک نســخه
همچنین از نوشیدن مشروبات
Most of people think that the highest paid athletes are soccer players,
پیش دکتر بروید ،اینها را امتحان
الکلی خودداری کنید.
although there are 3 soccer players in this list but yet the highest paid athlete is a Golf
گیاهانی
و
گیاهی
های
ی
چا
کنید.
بخش
ن
تسکی
شایددر ابتدا برایتان
champion.
باشد اما خوابتان را بر هم میزند مثل اسطو خودوس ،بابونه و ریشه
و موجب کم آب شدن بدنتان هم ســنبلالطیب برای خواب عالی
هستند .ممکن است مجبور شوید
میشود.
بــه نظر میرســد کــه ذهن ما روشهــای مختلفــی را امتحان
بزرگتریــن مانع ما برای خوابیدن کنید تا روشــی مناسب خودتان
اســت .بیشــتر وقتها وقتی در پیدا کنید اما حتماً اینکار را بکنید.
تاریکی و خلوت دراز میکشــیم ،خواب خوبیداشته باشید!
ذهنمان فضایی عالی برای طغیان
•
پیدا میکند .به اتفاقات آن روز فکر
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دردسرهاي تبليغاتي در عصر تكنولوژي!

دردسرهاي تبليغاتي در عصر تكنولوژي!
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تبليغ ميكند ،از كتاب و فيلم
(دقيق��اً مثل ضبط صوت) كاالي موردنظر خ��ود را
گرفته تا كپس��ول آتشنشاني و صندوق صدقات يك مؤسسه خيريه .اگر هر صبح
 13ژوئن
24وخرداد
5101
شماره  5101چهارشنبه  24خرداد ماه  22 1391رجب  13 1433ژوئن 2012سال هجدهم شماره
2012انبوه
باش��يد با
1433كاري
رجبايميل
 22يك
1391منتظر
بدت��رماهآن كه
چهارشنبهبزنيد
ب��ه ايميل تان
س��ري
ايميلهاي تبليغاتي روبهرو ميش��ويد و دقايقي بايد وقت تلف كنيد تا از بين اين
هجمه ناخواسته ،ايميل گم شده خود را پيدا كنيد.
٭ قصه پيامكهاي تبليغاتي هم كه تكراري شده و دنبالهدار ،هر روز با شيوههاي
نوين��ي ازتبليغ همچنان به راه خود ادامه ميدهد .مهم هم نيس��ت كه صداي اين
پيامك تبليغي ش��ما را از خواب ش��يرين سر صبح بپراند يا از خواب نيمه شب .در
ضمن اين هم مهم نيست كه شما اص ً
ال به عمرتان از فروشگاههاي مدنظر در پيامك
خريد نكرده و نميكنيد كه حاال بخواهيد سراغ حراجيهايش را بگيريد ،بلكه اين
درخواست میشود،
است ازكه شما
مهممداوم
گردانندگان صحنه تبليغات از طريق تلفن همراه به
تبليغ كنندگان و
اینگونه
مقابلتان
حتــی بهتریــن •
برآيند (كه البته ميآيند).
بدنبالخود
فقطخطير
مسئوليت
طرفعهده
خوبي از
وضعیت روز صبح كه چش��متان به آن ميافتد،
اینبماند كه هر
اگرهم
شماست.تان
روابطوبادي��وار خانه
٭ در
پسرها هم ممکن است فقط به فقط ساعت های بخصوصی به شما
زحمتكشانو مقوله «تبليغ» تا پاسي از شب مشغول
گذشته
ميفهميد
همیشــود
بدتر م
ادامــهكهپیداشبکرد،
دنبال رابطهجنسی باشند .مردها زنگ میزند
چس��باندن «لوله بازكني» و «تخليهچاه» بودند( ،به هرحال خداخيرشان بدهد كه
گذارند!)زیر ســوال
شــما را
روشهای مختلفی برای ایجاد این ســاعت رابطهجنسی برای افراد و ارزش فردی
كار مردم را لنگ نمي
ً
درمورد
ا
حتمــ
پس
برد.
رابطه بدون متعهد شدندارند .این گروههای سنی مختلف ،متفاوت
خواهــد كمتر كس��ي را پيدا ميكنيد كه از دست اين مدلهاي شكيل! تبليغ
اين روزها
شما برایش
کنید.
نوع مردها به چیزی که میخواهند اســت .ســاعت رابطهجنسی به آن
چسباندن آگهي روي در و ديوار مردم پا گذاشتن
اگررفته
يادمان
صحبتانگار
خس��ته نباشد.
پيامك و ايميل تبليغاتي به ديگران اتالف وقت
هاست و
حقوق آن
ارسالبا شما
تغییريا آن
برای
حق وباشید،
دست پیدا میکنند و وقتی راضی ســاعتی گفته میشــود که فرد رويمهم
تلفنراخانه ناديده گرفتن حقوق يك ش��هروند
درآوردن
صدا
به
يا
و
اس��ت
شدند ،میروند .روابط عمیق معنای وقت خوشگذرانی با دوستان ،کار ديگران
همکاری خواهد کرد .اگر اینکار
اس��ت .همه اينها يعني بر هم زدن آرامش رواني بقيه كه ما (مبلغان) س��ودجويانه
شده و
ناراحت
دست راشما
کردن یا هر مشــغله دیگر خود را و نکند ،از
چندانی برای آنها ندارد.
چه راحت فقط به فكر پركردن جيب خود
كنيم و
تضييع مي
خودخواهان��ه آن
ً
کند.
ی
م
ترکتان
ال
احتما
دســت
به
مردهــای زیادی برای
دنبال
به
و
است
رســانده
اتمام
به
هستيم حاال اخالق و انصاف دركار نيست كه نيست ،اص ً
ال چه اهميتي دارد؟
آوردن رابطهجنســی از روشهای رابطهجنسی است .مث ً
ال اگر فقط •شايد برخي از ما ميدانيم كه براساس ماده 92
تبليغاتاشجزببرد،
شهرداريبهها خانه
قانون شما را
دارد که
مطمئناست.
خودشناخته ممنوع
خانوادهمجاز
ش��هرداري آنها را
نكنيدبرای
شكرا فقط
بنابراينشما
باشید که
اماكني باكهدوستان و
بسیار زیرکانه و تخصصی استفاده  ۲شب به بعد به شما زنگ میزند درشما را
پا
زير
را
قانون
آش��كارا
متخلفان
پس
اس��ت،
ممنوعه
منطقه
ما
خانه
ديوار
كه در
میکنند؛ تاحدی کــه پی بردن باید هوشیارتر عمل کنید.
رابطهجنســی می خواهد .اصرار
آشناومنیکند
ميگذارند كه ميتوان آن را پيگيري كرد ،پس بهتر است بر آگاهي شهروندي خود
سفرهای دو
به
رفتن
برای
داشتن
به
که
دختــری
مورد
در
مردهــا
به قصد واقعــی آنها برای خانمها •
بيفزاييم و بدانيم كه حق ما ناديده گرفته ش��ده و بخواهيم از مسئوالن شهري كه
سخت میشود.
باش��د،از آن
نشــانه ای
میتواند
نیز
نفره
بسیار
کنند
ی
م
معرفی
مادرشــان
متعهدمنیشود
با متخلفان آش��كار قانون برخورد كنند ،اين امر بايد مطالبه جدي همه ما
ً
باشد.رقم زدن نازيبايي بصري براي
دختریدر ح��ال
فقطهر لحظه
س��ودجويان
اجازه مي
دهيممعموال
هستند.
در زیر به چند نشانه اشاره میکنیم برای متعهد نشدن مردها به رابطه ،چرادقیق
ش��ركت مخابرات امكاناتي (صدالبته با
تبليغات،
آش��فته
خانواده در
باش��ند .و اما
بازارمی
معرفی
خود
که نشــان میدهد مردی از شما دالیل مختلفی وجــود دارد .اگر ما را به
کنند •
درآمدزايي قابل مالحظه) را دراختيار صاحبان آگهي قرار ميدهد به اين شكل آنها
فقط رابطهجنسی میخواهد:
مردی فقط به قسمت جسمی و که رابطه جدی با او داشته باشند .حتت فشارتان میگذارد
انتخاب ميكنند پيامكهاي تبليغي موردنظر براي چه كساني ارسال شود .در اين
خارج
را
شــما
که
بینید
ی
م
اگــر
داشــته
عالقه
رابطه
یک
فیزیکی
آنهاست.
قدیمی
صورت فقط شمارههاي انتخابي خود را اعالم مياین
•
تکنیکخود را
ترینموردنظر
محدوده
كند و يا
اين یا
خانواده
اعالمکهميبــا
هایــی
براي برنامه
باشد ،مسئولیت یک رابطه واقعی از
مجبور
شــما را
ازدواج،
قبل از
پول زیادی خرج میکند اما وقت
بگيرد.
آنها قرار
دراختيار
اگرامكان
پس اين
كند تا از
ارس��ال پيام
مشتركان را
کند،همراه
تلفنهاي
شماره
دارد،چه
مخابرات با
ش��ركت
را قبول نخواهد کرد .همچنین ،اگر اوالً بايد گفت
مراقب
نگه می
دوستانش دارد
مسئله
مطمئناً این
آن می
مجوزي به
منیگذارد
طبيعي
حق
(كه
را
مشتركي
كه
آن
بدون
دهد
مي
قرار
حقيقي
متقاضيان
مردان پولدار ،سرمایه زیادی برای مردی متعهد نمیشود ،میتواند در اختيار
باشید .همچنین یادتان باشد اگر برایش خیلی مهمتر از شــناختن
اوست) از اين تصميم خود آگاه كند .دوم آن كه به صرف دراختيار داشتن اطالعات
مــورد از
خرج کردن در راه رابطهجنســی دلیلش این باشــد که میخواهد در
برنامه
جدیايناست.
یک رابطه
محدودهو ایجاد
ها و شما
مش��ترك آيا
جغرافيايي
همراه
اینتلفن
ش��ماره
دوازجمله
یکیافراد
خصوصي
است
ممکن
برايرااينببرد،
شــما
خیلیشود؟ •
صادر مي
ارتباطي
شركت
دارند .شــما را با کادوها ،شام در با هر تعداد زنی کــه میتواند ،تا مجوز
س��اعتدیگر
هــایهراو با زنان
ازبهموقعی
رســتورانهای لوکــس و از این میتواند رابطهجنسی برقرار کند.
خودمی
سازی
آن آماده
برای
کند به
آن هم
شهروندي
حقوق
ش��اهدرااجحاف
هرحالتهر روز و
حق و
به اين
بيشتر به
نيست ابتدا
قبیل بمباران میکنــد اما وقت احساس میکنید رابطهتان فقط به اش��كال
خرابوکنید.
جنسی
رابطه
كميمربوط
وسایل
عناوين مختلف هستيم ،پس بهتر اگر
پافشاري
نشده خود كمي
گذاشــتن خیلی مهمتــر از پول رابطهجنسی خالصه میشود
بینید،
اطرافتــان می
پايمالدور و
حقوق خود آگاه باش��يم و س��پس در مقابل حقرا در
•
كنيم ،البته از آن طرف هم بايد مسئوالن مربوطه در هر حوزه كمي در تصميمات
اینهراتفاق
برای
باشید،
بیرون
خودباید با
وقتی که
اتخاذ
چیزرارابراي
همه خود
یعنیدس��ت
همان جايي كه
درست
بازنگريهمكنند،
گذاشــتن در رابطه اســت .باید روابطی که در آن رابطهجنســی اش��تباه
آماده کرده است .گاهی اوقات بهتر
هستید
ببینید طرفمقابلتان با شما وقت پیش از ازدواج باشد اکثرا با مشکل در
بينند.
خانهباز مي
تصميمي

10

13

13را فقط
ردی شما
هم
یخواهد
نشانه این ک جنسی م 
ای رابط ه
بر

ل کتمان بازيهاي رایانهای؛

پشت صفحه مانيتور
مانيتور
تهران از
رصفحه
میگذراند و برای شــناختن شما
گذارد؟
وقت می
جدول با دو شرح
یک

زندگی ...

اشتراکپیوند

مواجه میشــوند .اگر احســاس اگر دوســت دارید برای تفریح به اســت حتی یک بار اتفاق افتادن
شرح رابطهجنسی را به خاطر نداشتن
مــدامدواصرار
یک ولی او
میکنید که رابطهجنســی بطور بیــرون بروید
جدول با

ي یا اخالق 5101
مداري؟
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تبليغ ميكند ،از
خ��ود را
كاالي موردنظر
صوت)
(دقيق��اً مثل
گرفته تا كپس��ول آتشنشاني و صندوق صدقات يك مؤسسه خيريه .اگر هر صبح
س��ري ب��ه ايميل تان بزنيد و بدت��ر آن كه منتظر يك ايميل كاري باش��يد با انبوه
ايميلهاي تبليغاتي روبهرو ميش��ويد و دقايقي بايد وقت تلف كنيد تا از بين اين
هجمه ناخواسته ،ايميل گم شده خود را پيدا كنيد.
٭ قصه پيامكهاي تبليغاتي هم كه تكراري شده و دنبالهدار ،هر روز با شيوههاي
نوين��ي ازتبليغ همچنان به راه خود ادامه ميدهد .مهم هم نيس��ت كه صداي اين
پيامك تبليغي ش��ما را از خواب ش��يرين سر صبح بپراند يا از خواب نيمه شب .در
ضمن اين هم مهم نيست كه شما اص ً
ال به عمرتان از فروشگاههاي مدنظر در پيامك
خريد نكرده و نميكنيد كه حاال بخواهيد سراغ حراجيهايش را بگيريد ،بلكه اين
مهم است كه تبليغ كنندگان و گردانندگان صحنه تبليغات از طريق تلفن همراه به
خوبي از عهده مسئوليت خطير خود برآيند (كه البته ميآيند).
٭ در و دي��وار خانهتان هم بماند كه هر روز صبح كه چش��متان به آن ميافتد،
ميفهميد كه شب گذشته هم زحمتكشان مقوله «تبليغ» تا پاسي از شب مشغول
چس��باندن «لوله بازكني» و «تخليهچاه» بودند( ،به هرحال خداخيرشان بدهد كه
كار مردم را لنگ نميگذارند!)
اين روزها كمتر كس��ي را پيدا ميكنيد كه از دست اين مدلهاي شكيل! تبليغ
خس��ته نباشد .انگار يادمان رفته چسباندن آگهي روي در و ديوار مردم پا گذاشتن
روي حق و حقوق آنهاست و يا ارسال پيامك و ايميل تبليغاتي به ديگران اتالف وقت
ديگران اس��ت و يا به صدا درآوردن تلفن خانه ناديده گرفتن حقوق يك ش��هروند
اس��ت .همه اينها يعني بر هم زدن آرامش رواني بقيه كه ما (مبلغان) س��ودجويانه
و خودخواهان��ه آن را تضييع ميكنيم و چه راحت فقط به فكر پركردن جيب خود
هستيم حاال اخالق و انصاف دركار نيست كه نيست ،اص ً
ال چه اهميتي دارد؟
براساس•ماده  92قانون شهرداريها تبليغات جز
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ها
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دارد.
فرق
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دادن
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بيفزاييم و بدانيم كه حق ما ناديده گرفته ش��ده و بخواهيم از مسئوالن شهري كه
شما
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دوست
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براي
بصري
رقم وزدن
الکــلهر لحظه در
س��ودجويان
ميدهيم
چرا
نوشته
نازيباييروی
فقط از
ح��الدهد
نشــان
هستید،
اجازههم
وقتــی با
دنبالبا
(صدالبته
مخابرات امكاناتي
چــون به
ش��ركت نخواند.
باش��ند .و اما در آش��فته بازار تبليغات،برایتــان
میمانوشد
درآمدزايي قابل مالحظه) را دراختيار صاحبان آگهي قرار ميدهد به اين شكل آنها
بیشتر اوقات وقتی با مردی هستید رابطهجنســی است ،ممکن است
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میخواهد
اوست) از اين تصميم خود آگاه كند .دوم آن كه به صرف دراختيار داشتن اطالعات
جنسی
آن شب به
ش��ماره تلفن همراه و محدوده جغرافيايي مش��ترك آيا اين
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روابطی
ارتباطي صادر ميشود؟
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شروع س��اعت ش��اهد اجحاف حقوق شهروندي خود آن هم به
اتفاقاتیروز و هر
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----------به اين حق ومختلف هستيم ،پس بهتر نيست ابتدا كمي بيشتر
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معموالً
عناوينفقط بر
میشوند
پافشاري
پستكمي
با خود
شوید!نشده
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مقابل
فیزیکیو س��پس در
آگاه باش��يم
پایهحقوق خود
سریع
آبونه
پیوند را
صمیمیت
كنيم ،البته از آن طرف هم بايد مسئوالن مربوطه در هر حوزه كمي در تصميمات
بازنگري در متاس تلفنی514-996-9692 :
احساسات
هستند و
كنند ،درست همان جايي كه دس��ت خود را براي اتخاذ هر
اش��تباه خود
و یا نشانی خود را به ایمیل کنید:
بينند.باید
نیســت.
آن دخیل
تصميمي باز مي

Info@paivand.ca
ـــ  85دالر در سال ـــ

بسرعت چنین روابطی را
ترک کنید.
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«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
کرده و
دارای دو
مداد حل
روزنامهباایران
شرحها را
جدول
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

ديبي
هاي
وهي
كم بر
مات
هريه
��ت
ذيرد
تها،
د كه
ي به

جدول عادي
جدول ويژه

جدول عادي

جامعه به معني اعمال اقدامات تأديبي
____________________ ویژه وعادی ____________________
های

ب��ه پذيرفتن مس��ئوليتهاي
جدولال��زام
و

قانوني و وفق مقررات ،مجازات گروهي
افقي:
دريغا
افقي-8 15 14 13 12 :
روشنايي5 -
شهر 4 3
مرطوب2 -
1
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
از انسانها كه پايبند به ضوابط حاكم بر
قاره
در
كش��وري
كدبانو-
صفت
-1
قاره
در
كش��وري
كدبانو-
 -1صفت
ايستگاه پيكها -نرمي و مدارا-
-9
1
1
جامعه نبودهاند ،ميباشد .اين اقدامات
ديگر
آسيا
آسيا
 -2نيك��و روي -جم��ع رئي��س2 -
مهم ،مؤثر و الزم كه به مدد قوه قهريه
 -2نيك��و روي -جم��ع رئي��س2-10-علف خش��ك -آم��وزگار -مرد
حكومته��ا اعمال ميگردد به دس��ت
س��ال فوتب��ال جه��ان از برزيل در
3
3
آبفشان
آبفشان
گروهي از افراد جامعه صورت ميپذيرد
سال1999
داشته-
ياري
چشم
آنان
از
شاعر
-3
داشته-
ياري
چشم
آنان
از
شاعر
-3
4
4
كه خود آنها ميبايد داراي صالحيتها،
 -11كلمهاي براي تأكيد -مخالف
عزا -برج كج ايتاليا
عزا -برج كج ايتاليا
خصوصي��ات و ويژگيهايي باش��ند كه
5
 -4ام��ر به ش��نيدن -خون -بزرگ5-12بيثم��ر -ن��ام م��ادر حض��رت
 -4ام��ر به ش��نيدن -خون -بزرگ
مهمتري��ن آن خصاي��ص ،پايبندي به
6
6
مهدي(ع��ج) -ب��رج ك��ج -نوعي از
داشته شده -نمد زين
داشته شده -نمد زين
اصول اخالقي است.
پالس
فرمودند
(ع)
هشتم
امام
مغول-
-5
فرمودند
(ع)
هشتم
 -5مغول -امام
7
7
چنانچ��ه در يك جامعه خواه از نوع
ز نوع
چنين انس��اني از زندگي خود لذت -13وق��ت -وس��يلهاي در خودرو-
لذت
خود
زندگي
از
چنين انس��اني
مذهب��ي و يا حتي الئي��ك ،افرادي كه
ي كه
8
8
عالمت نگارشي
نميبرد
نميبرد
مسئوليت اجراي قوانين و پياده نمودن
ودن
9
 -6پرژكتور -دم بريده -رنگ مو 9-14بيان -الگو -سوم شخص جمع
 -6پرژكتور -دم بريده -رنگ مو
موازين و مقررات و اعمال ضمانتهاي
هاي
 -7درون -بزرگراه -ستاره قطبي 10-15از ش��هرهاي تاريخ��ي ايتاليا-
 -7درون -بزرگراه -ستاره قطبي
10
اجراي��ي را برعه��ده دارن��د ،پايبند به
د به
 -8جويدن��ي تم��ام نش��دني-پدر سلطان محمود غزنوي
 -8جويدن��ي تم��ام نش��دني-
اصول اخالقي نباش��ند ،قطعاً و مسلماً
سلماً
11
11
عمودي:
گرانبهاترين ثروت ملي -مشكل
گرانبهاترين ثروت ملي -مشكل
نميتوانند با رويكرد مثبت و س��ازنده،
زنده،
 -9اهل��ي -غيرحرف��هاي -رن��گ12 -1
 -9اهل��ي -غيرحرف��هاي -رن��گ 12
تي��م فوتب��ال آلمان��ي ك��ه ماه
بر همين اس��اس نس��بت به
س��ايرين قوانين و مق��ررات و وظايف نظارتي را
ي را
گذشته در فينال جام قهرمانان اروپا
قهوهاي مايل به سرخ
مايل به
ورتتش��ريحقهوهاي
13
سرخ و تصوي��ر ذهني13
نم��وده
قضاوت
به
خود در جامع��ه به اجرا درآورند و در صورت
 -10مس��اوي -كلم��ه احت��رامدر عين شايس��تگي مقابل چلس��ي
س��ازي و -10مس��اوي -كلم��ه احت��رام
ده
دهد و وجود انحراف درعملكرد ايشان نه تنها
تنها
14
را نس��بت به ايش��ان ش��كل مي 14
ب��راي خطاب -براي ح��ل برخي ازناكام ماند -سروش
برخي از
عملكردح��ل
خطاب -براي
حكام و
بپردازيم.ب��رايدر نهايت
ه
وضع قوانين ش��اهد عدم اس��تقرار نظامات مصوب
صوب
15پ��چ -كرب��ن خالص -ركاب و
 -2پچ
مشكالت بايد از آن گذشت
نوعب��زرگمشكالت
آنس��نجد
بايدراازمي
ج��اري
أران
گذشت و در براب��ر15آنها هس��تيم ،بلك��ه خ��ود آنها منش��أ نوع
 -11دژخي��م -ميگيرن��د و ن��قتسمه
گيرن��د و ن��ق
گيريمي
دژخي��م-
ميكند.
اهند و علوم -11موضع
�اني
خطرناك��ي
كاغذ از بينظمي قانوني خواهند افقي:
بلند -قطعه كاغذ
بلند -قطعه
 -3روغن جال -نغمهخواني -مرحبا
طاطتا ضمنميزنند لذا قانونگذاران برخود فرض ميدانند ش��د كه مطمئناً
��د
انحطاط
به
را
جامع��ه
زنند
مي
سوسمار
نوعي
ماش-
-1
 -10آفري��ن و احس��نت -آس��ايش-
 -10آفري��ن و احس��نت -آس��ايش-
كالمسازمان جاسوسي -حرارت باالي
 -12صداي بلند -همس��ر مرد-4 -
مقرراتي
وضع
چگونگي
و
نح��وه
در
كه
انساني
قوق
كشاند.
مي
كالم
مرد-
همس��ر
بلند-
صداي
-12
 -2قهوهاي مايل به سرخ -خدمتكار هوا -آبكلمه
كلمه شگفتي
شگفتيدهنده
عربي -نور
اس��ت نظم را بي��ن گروهي از
يني
ل��ذا پايبن��دي ب��ه اص��ول اخالقي
چوپان -واژه تأسف
قرار تأسف
كه واژه
القي را برايچوپان-
مرد -پيشكار
كنند-
استناد
آن
به
آنچه
پنجه-
-11
كنند-
استناد
آن
به
آنچه
 -11پنجه-
Puzzle
2
(Hard,
difficulty
rating
)0.62
ن��امآبي تيره -هنرپيشه نمايشنامههاي
 -13خوش��ه برن��ج -نش��دني-5 -
اصول
كند از اين
خوش��ه حاكم
ال،ازدر حال -13انسانها
ن��اماخالقي توس��ط اقش��ار مختلف يك جامعه از
عه
نش��دني-
برن��ج-
 -3كش��وري باستاني در اروپا -نوعي خندهدار-كرم
ري وها ،وضع به��ره الزم و كافي را ببرند؛ زيرا انطباقكرم كدو
كدونفي
حرف
قانونگ��ذار گرفته تا مجري��ان قانون و
ون
دخترانه
دخترانه
 -12غذاي مريض -سمت و سو -عضو خوراك ايراني -رخسار
يكيسو -عضو
سمت و
مريض-
خواهرانغذاي
 -6از -12
زاپاس-
برونته-
خواس��ت و
قواني��ن با
د با
باوره��اي مردم ناظران و بازرس��ان به عنوان يك عامل
ني��ش -قط��ار
برهمن-ه��اي
 -14دندان
ني��ش -قط��ار
ه��اي
عاملپذيرفتن -14دندان
تمسخر-
حرف
 -4همنشين
تعجبهاميخورند
موقع
در
درخت!-
خورند
تعجبآنمي
حياتي،موقع
ش��ده در باعث ميش��ود كه اين مقررات به نحودرخت! -در
ن
از شايعترين شكايتهاي بيماري
توان
مي
كه
است
نويدبخش
توان
عداوتسبزي ساالد
زيرزميني-
زيرزميني -سبزي ساالد
هديه دادن-
پولدانس��تن
مناس��ب
درس��ت ي��ا
دانس��تن
مناس��ب
اطميناني��ا
زمنديهاي مطلوبي از س��وي ايشان پذيرفته شده -13درس��ت
در
قوانين
و
مقررات
از
داشت
در
ن
آش��پزخانه-
-13كنن��ده
زودرنج -ظرف گلداني شكلي-7درتهوي��ه
 -5جاي-15
 -15زودرنج -ظرف گلداني شكلي در
گل! -فرمانروايان
كاري -پرن��ده كوچك يا
س��خني يا
كوچك
پرن��ده
عث ورش��د و و ب��ه آن احترام گذارند زي��را قوانينيس��خني يا
نهانياجامعه و
آشكار و
كاري-هاي
تمامي بخش
عه
در شعر
كاغذي -صنعتي
آشپزخانه
آشپزخانه
 -6فيلمي علمي
حشره-
ك��ه از
سربداراست كه جامعه قانونمند
عارفصورت
عمودي:مقبوليت عامه برخوردار باش��دحشره-در اين
مند
سربدار ش��ش
عارفناگهاني-
ت��رس
تخيلي به نويسندگي  -8ب��زرگ-
عمودي:
برادران واچوفس��كي-
ناخوش��ايند -و كارگردان��ي
آمد
درخواهد
اجرا
به
جامعه
در
براحتي
ضلعي  -14مراد -تحمل وضع ناخوش��ايند-
وضع
تحمل
مراد-
-14
جامعه
آحاد
يابد.
مي
عينيت
و
شده
متجلي
فرم��وده امام س��جاد(ع) تمام
گيري -به
همه -1
 -1به فرم��وده امام س��جاد(ع) تمام
پدر پدر
اس��ت
اس��اس
درويشنتيج��ه مالحظ��ه ميش��ود در
اثر كه حقوقدانانكالم در
ده در
درويش
كالم
آس��يا -از پرندگان
كش��وري در
در ...نهفته است -اثر -9
خوبيها
است-
هميننهفته
اين هدفخوبيبرها در...
 -7نيمه گرم -سوار بيتا -قيمت ،بها
اجراي
ضمانت
مؤثرترين
ك��ه
معتقدند
براي
س��ت،
اخالقي
اص��ول
ماندن
مهجور
ص��ورت
القي
پوشيده ،مخفي -قناد
داندپرواز-15-
قناد
مخفي-
پوشيده،
-15
سبك عقلي
آنكه ميبي
 -2سهل -مجبور شده-
 -2سهل -مجبور شده -آنكه ميداند
ررسي نقش قوانين ،همانا خواس��ت مردم بر اجراي
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ذاري
 -10پيش��كشها -نوعي
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كم
 -3زور و ت��وان -مرم��ر-
 -3زور و ت��وان -مرم��ر-
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كه جامعه
ت��ك
دكترين15 14 13 -
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2 1
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پزشکی...

فشارخون دقیقًا چیست؟

معمــوال معاینه یک پزشــک با
اندازهگیــری فشــار خــون آغاز
میشود.
اما ایــن اعداد دقیقــا بیانگر چه
چیزیهستند؟
بســیاری ایــن را نمیداننــد و
همچنین عواقب فشار خون باال را
دست کم میگیرند.
در آلمان حــدود  ۳۵میلیون نفر
فشــار خون باال دارند .فشار خون
باال خطر ابتال به بیماریهای قلبی
و گردش خون را افزایش میدهد؛
خطری که باعث بیشترین میزان
مرگ و میز در آلمان میشود.
سازمان بهداشت جهانی ،لیستی
حاوی میــزان فشــار خونهای
مختلف را منتشر کرده است که بر
اساس آن فشــار خون باال از ارقام
( ۱۴۰سیستول) و ( ۹۰دیاستول)
آغاز میشود.
دو رقم باال و پایین فشار خون
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برای بیمارانی که دارو در کاهش
برای بیمارانی کــه دارو در
فشار خونشان تاثیری ندارد ،کاهش فشار خونشان تاثیری
روشی جدید کشف شده است .ندارد ،روشــی جدید کشف
شده اســت و آن هم روش
بسته شــوند .اما اگر فشار درون  Renale Denervationاست.
ســرخرگها مدام باال باشد ،این در این روش از کارآیی اعصابی که
رگها قابلیت ارتجاع پذیری خود مسئول تنظیم فشار خون هستند،
را از دست میدهند و سپس آهک بــا دادن گرما و ســرما کاســته
نیزدر آنجا انباشته میشود.
میشود.
بدین ترتیب دیگر به اندازه کافی این اعصاب که بــه طور خودکار
به اعضای بدن خون نمیرســد و وظیفه تنظیم متابولیسم و تنفس
همین امر میتواند باعث ســکته انســان را برعهده دارند ،در فردی
مغزی یا قلبی شود.
که دچار فشار خون است ،بسیار
فعال هستند .به همین خاطر در
این روش از فعالیت آنها به میزان
دالیل این بیماری
طبقدادههای پزشکی ،اضافه وزن ٪ ۵۰ ،کاسته میشود و این عمل
مصرف مرتب نوشیدنیهای الکلی فشار خون را به همین میزان پایین
و از همه بیشتر مصرف نمک ،فشار میآورد.
سالهاســت که از ایــن روش در
خون را باال میبرند.
شمار افرادی که به بیماری فشار آلمان اســتفاده میشــود ،اما به
خون مبتال هســتند در کشــور گفته پزشکان استفاده از این روش
آلمان باال اســت ،اما نــه تنها در بیشــتر حالت آزمایش دارد و در
این کشــور ،بلکه در کشــورهای اینباره هنوز پژوهشی انجام نشده
اطراف خلیج فارس و خاورمیانه و است.
همچنین چین ،حدود  ۲۰تا  ۳۰اما روشــن اســت که مصرف کم
درصد مردم ،دارای فشار خون باال نمــک ،کاهــش وزن ،حرکت و
ورزش زیاد ،مانع باالرفتن فشــار
هستند.
خون میشود.

برای اندازهگیری فشار خون از دو
رقم استفاده میشود.
یکــی رقم باالیی (سیســتول) و
دیگری رقم پایينی (دیاستول).
رقم باالیــی ،باالترین فشــار در
ماهیچه قلب را ،درســت پس از
اینکه پمپ میزنــد ،اندازه گیری
میکند.
رقم دوم مربوط به زمانی است که
ماهیچه قلب پــس از پمپ زدن
خود را رها میکند.
این رقم به فشــاری که در رگها
وجود دارد مربوط میشــود .زیرا
در آن هنگام اســت که خون وارد
رگها میشود.
همین امــر باعث میشــود که
اکسیژن اعضای بدن تامین شوند.
رگهای بدن انسان انعطاف پذیر روشی جدید برای درمان فشار
هســتند ،یعنی میتواننــد باز و خون

•

فردا :پژوهشگران بريتانيايی موفق
شــده اند برای نخستين بار نقشه
جامع روند جهش ژنتيکی شکل
گيــری تومورها را تهيــه کنند،
دستاوردی که می تواند در آينده
به کشــف راه های بهتــر درمان
و پيشــگيری انواع سرطان های
ُمهلکبينجامد.
به گــزارش خبرگــزاری رويترز،
جزئيات اين پژوهش روز  ۲۳مرداد،
در نشريه «نيچر» منتشر شد.
بر اين اســاس ،بررســی بيش از
 ۷۰۰۰ژنوم ،يــا محتوای ژنتيک
انســانی ،کشف الگوی دقيق روند
جهــش «دی اِن اِی» را بــرای
دانشمندان ميسر ساخته است.
ِســرينا نيک-زينل از مؤسســه
«تراست َســنگِر» که تحقيق ياد
شده را به انجام رسانده است ،می
گويد« :اين دســتاورد گامی مهم
در کشف فرآيندهايی است که به
بروز بيماری سرطان می انجامد».
اين محقــق در ادامه توضيح می
دهــد« :از طريق بررســی های
دقيق ژنتيک ،مــی توانيم حجم
زيادی از اطالعات موجود در دی
اِن اِی انســان را به نفع خود مورد
استفاده قراردهيم ودر نهايت علت
چگونگی و چرايی بروز سرطان ها
را متوجه شويم».
ابتال به انواع سرطان در پی جهش
بدن فرد
دی اِن اِی در ياخته های ِ
در طول سال های زندگی وی رخ
میدهند.
هــم اينک دانشــمندان برخی از
داليل جهش های ژنتيکی ياد شده
را کشف کرده اند .برای نمونه اثبات
شده که مواد شيميايی موجود در
دود تنباکو جهش ياخته های ريه
ها را به دنبال داشته که در نهايت
بروز سرطان ريه را در شخص رقم
می زند .در نوعی ديگر از سرطان،
پرتو فرابنفــش موجب جهش در
ياخته های پوست شــده که در
نهايت سرطان پوست را به دنبال
دارد.

با اين همه دانشــمندان
همچنــان از درک کامل
روند زيستی که جهش
های ژنتيکی در سرطان
های رايج را رقم می زند
بازمانده اند.
مايــک اســتراتون،
مدير مؤسســه َسنگِر و
سرپژوهشــگر تحقيق فوق می
گويد:
«ما به تدريج تبعات جهش های
ژنتيکــی را درک مــی کنيم .اما
واقعيت آن است که درک مان از
دليل اصلی بروز اوليه جهش های
ژنتيکی بسيار ابتدايی است»،.
اين دانشمند همچنين می افزايد:
«در نهايت ،داليل اين جهش ها
[هرچه باشند ]،عامل اصلی بروز
سرطانهستند».
گروه پژوهشــگران بــرای يافتن
الگوهــای جهــش ،و الگوهــای
احتمالی جهش های سرطان زا،
رمز ژنتيکی  ۷۰۴۲بيماری مبتال
به سرطان ،شامل  ۳۰نوع مختلف
بيماری ،را از سراسر جهان مورد
بررسی قرار دادند.
اين دانشمندان در نهايت به اين
نتيجه رســيدند که تمامی انواع
سرطان هادارای تعداددو يا بيشتر
نمايه ويژه هســتند ،که حاکی از
تنوع فرآيندهای ايجاد سرطان در
انسان است.
پژوهشــگران ياد شده همچنين
متوجه شــدند که سرطان های
مختلف تعداد متفاوتی از جهش
های دی اِن اِی را شامل می شوند.
برای نمونه تنها در بروز ســرطان
َکبِد شش جهش متفاوت دخيل
هستند.
از ســوی ديگر ،در عين اينکه در
برخی از انواع سرطان نمايه های
جهشی مشــابهی يافته شد ،در
برخی از آنها تنها يک نوع جهش
وجــود دارد .از مجمــوع  ۳۰نوع
ســرطان ،در  ۲۵تای آن ها نمايه
هايــی از جهش هــای مرتبط با

پيری يافته شد.
تيم پژوهشــی فــوق در توضيح
نحوه بروز ســرطان ،در عين حال
به کشف ديگری نيز نائل آمد و به
خانواده ای از آنزيم های موســوم
بــه « »APOBECبرخــورد ،که
به جهش زايــی در «دی اِن اِی»
شناخته می شوند .وجود اين آنزيم
ها با بروز نيمی از انواع ســرطان
های مورد بررســی مرتبط ديده
شــد .آنزيم های «»APOBEC
زمانــی فعال می شــوند که بدن
در مقابل عفونت ويروسی از خود
واکنش نشان می دهد.
محققان می گوينــد اين امکان
وجــود دارد که جهش ســرطان
زای دی اِن اِی ها نتيجه تخريب
دوجانبه فعاليت اين آنزيم ها باشد.
در واقع آنزيم های «»APOBEC
با هدف حفاظــت از ياخته ها در
برابر ويروس های مهاجم فعال می
شوند اما فعال شدن آنها عالوه بر
دفع عفونت ويروسی بر روی ژنوم
انسان نيز تأثير مخرب دارد.
مايک اســتراتون نتايج پژوهش
اخير را شــبيه «اکتشاف باستان
شناسی» توصيف می کند که برای
يافتن الگوهای جهش دی اِن اِی
در بيماری سرطان صورت گرفته
است .ايندانشمند تصريح می کند
که «نمايه های جهشــی و درک
ناشیازبررسیفرآيندهایجهشی،
 کــه اين نمايه ها بر بســتر آنهاشکل می گيرند - ،دستاوردهای
قابل توجهی در افزايش آگاهی ما
از بيماری سرطان به همراه داشته
است».

•

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر ار  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
  نقل و انتقال سریع ارز

به اقصی نقاط جهان

  تضمین بهترین نرخ روز
با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

با بیش از  30سال پیشینه
در ارائه خدمات ارزی

بهمدیریت:
بیژن احمدی
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مدیریتزندگی...

وقتیخیلی
بدهکارید

باقرزاده :دموکراسی با حقوق نابرابر یا...

از صندوق رأی پیروز برآیند ،ارتش
وارد عمل شد و انتخابات را باطل
کرد.
این اقدام ،چنان بر اســامگرایان
گران آمد که بخش عمدهای از آنان
به عملیات خشونتبار تروریستی
پناه بردند و برای سالها این کشور
صحنه فاجعههای خونینی بود.
و این خطــر دیگری اســت که
جامعه سکوالر در چنین مواردی
با آن روبرو اســت .اگر به سلطه
اسالمگرایان تندهد باید عواقب آن
را که میتواند هم چون جمهوری
اسالمی به ایجاد نظامی خشونتبار
و قرون وسطایی مبتنی بر آپارتاید
جنســیتی و عقیدتی و سرکوب
خونین ســکوالرها منتهی شود و
احیانا هزاران قربانی برای استقرار
نظام خــود بگیرد ،تحمل کند .و
اگر در برابر آن با توســل به قهر و
قدرت نظامیان بایستد ،باید خطر
به زیر زمین رفتن اسالمگرایان و
خشونتهای کور و وحشیانهای را
که ممکن است به دنبال آن بیاید
(از نوع خشونتهای اسالمگرایان
در الجزایر و طالبان شکست خورد
در افغانســتان) بپذیــرد .و البته
اسالمگرایان نیز از تجربههای خود
و دیگران میآموزنــد و یا به هم
میآموزانند.
عالء الدین بروجردی رییس کمیته
روابط خارجی مجلس اســامی
ایراندرست بر روی «اشتباه» آقای
ُمرسی بر «عدم استفاده از تجربیات
ارزشمند انقالب اسالمی ایران» و
«ابقاي عناصر كليدي رژيم گذشته
مصر» انگشت گذاشت.
آقای بروجردی در واقع میگوید
باید از ما میآموختید:

موفقیت مــا در تصــرف قدرت
مرهون انهــدام ارتش و نهادهای
دیگر قدرت ،و حمام خونی بود که
از عوامل رژیم پیشین و مخالفان
خود بــه راه انداختیم تا امکان هر
گونه مقاومت و اعمال قدرت آنان
را سلب کنیم .آقای مرسی البته
تصفیههایــی ناخونین در ارتش و
قوه قضاییه انجــام داد (و بیش از
آن از او بــر نمیآمد) ،ولی از دید
آقای بروجردی آنها کافی نبوده
و دلیلــش هم آن چــه که امروز
مشاهدهمیکنیم.
مجموعه این تحــوالت و وقایع،
پــروژه دموکراســی و حاکمیت
صندوق رأی را در جوامع مسلمان
نشین با چالشهای بزرگی مواجه
کرده است .آیا با وجود حرکتهای
اســامگرا (که تقریبا در همه این
جوامع شیوع یافته است) میتوان
به اســتقرار دموکراسی از طریق
حاکمیت صنــدوق رأی در آنها
دل بست؟
آیــا ســکوالرها میتواننــد بــه
اســامگرایانی که از صندوق رأی
پیروز بیرون میآیند اعتماد کنند؟
متقاب ً
ال اگر اسالمگرایان شاهد آن
باشند که سکوالرها در تعهد خود
به حاکمیت صنــدوق رأی وفادار
نمیمانند و به پیروزی آنان تمکین
نمیکنند ،چه انگیزهای برای آنان
باقی میماند که به رونددموکراسی
احترام بگذارند و بــه راهکارهای
دیگر برای تصرف قدرت متوسل
نشوند؟
آیا این چالشهــا و واقعیتها به
معنای آن نیســت که این جوامع
در برابر یکی از دو گزینه نامطلوب
قــرار گرفتهاند :یا بایــد به روند
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راهکاربرایاینکه
بعدخریدمایحتاجخانه

زندگی خــرج دارد ،خرد  ،کالن،
خوراک و . ...بعضی وقت ها خرج
خرید مایحتاج زندگی سربه فلک
می کشــد و بعد از خرید برخی
از افراد را اگر اغراق نباشــد تا مرز
ســکته پیش می بــرد! در اینجا
می کوشیم کاری کنیم که کمتر
بترسید!
انجــام هرکاری نیاز بــه تجربه و
تخصــص دارد و اگــر اصولی کار
کنید شاق ترین امور هم شیرین
می شود پس به تجربیات بزرگ تر
ها احترام بگذارید.
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اگر نمیدانیــد با بدهیهای
سنگینی که باال آوردهاید چه
کار کنید تنها نیستید.
در آمریکای شمالی خیلیها مثل
شما هســتند و میتوان عبارت
«ملت بدهکار» را در توصیف آنها حداقل مجاز را.
به کار برد .مردم سالهای سال به یادتان باشــد در اغلب کارت های
آسانی وام گرفتهاند و با کارتهای اعتباری شما روی کل صورتحساب
اعتباری خوب خریــد کردهاند و اولیه (و نه بخش پرداخت نشده و
حاال که اوضــاع اقتصادی به هم باقیمانده) آن ماه بهره می پردازید
و این یعنی بدهی کل شما بیشتر و
ریخته ،زیر بار قرض فرو رفتهاند.
اما وقتی افراد بدهیهای سنگینی بیشتر میشود .پس قدم اول اضافه
باال میآورند خونسردیشــان را نکردن به بدهی کنونی است.
از دســت میدهند و تصمیمات •
اشتباهیمیگیرند.
 )۲از دوستان کمک خنواهید!
 ۵استراتژی اشــتباه بدهکارها را روی کمــک دوســتان و خانواده
بخوانید و از آنها پرهیز کنید.در این حسابنکنید.
صورت حداقل میتوانید مطمئن آنها مهمترین افراد زندگی شــما
باشید که اوضاع بدتر نخواهد شد :هستند و درخواست کمک کردن
از آنها باعث میشود رابطهتان وارد
•
مرحله تازهای شــود .وقتی بدانید
 )1پرداخت minimum
قرار نیست از پدر و مادرتان کمک
 paymentو بیتوجهی به باقی
بگیرید احتماال طور دیگری پول
بدهی
وقتی صورتحساب ماهانه کارت خرج خواهید کرد.
اعتباریتان میآید مجبورید که •
یک حداقلی را کهدر صورتحساب  )۳زیر بار وامهای تازه رفنت
قید شده ( )minimum paymentبرای آنکه اقساط وامهای کنونی را
قبل از زمان مشــخصی پرداخت پرداخت کنید ،نباید یک وام تازه
کنید .اما برای شما که کال بدهی با نرخ بهــره باالتر بگیرید .ممکن
بــاال آوردهاید ،این کافی نیســت است بگویید پرداخت یک وام بهتر
و بهتر اســت کل صورتحساب از چندین وام اســت ،اما مســئله
ماهانه خــود را پرداخت کنید نه اینجاست که شما با این کار بدهی
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خود را افزایش دادهاید.

•
 )۴پول دادن به شرکتهای
متخصص در بخشش بدهی

بعضی از مشاوران مالی متخصص
در امــور بدهــی و وام ،به شــما
قولهایــی میدهنــد و بعد حق
مشــاوره را همــان اول ماجــرا
میخواهند.
به آنها پول ندهید .شــرکتهایی
هم وجود دارند که میان شــما و
موسسات کارت اعتباری میانجی
میشوند و با آنها به توافق میرسند
تا بخشــی از بدهی شما بخشیده
شود .این شاید خوب به نظر برسد
اما مسئله اینجاست که آنها پول
زیادی از شــما میگیرند و معلوم
نیست بتوانند چقدر از بدهیهای
شما را کاهش دهند.
•
 )۵اعالم ورشکستگی

اعالم ورشکستگی میتواند تبعات
جبرانناپذیری بر آینده مالی شما
بگذارد .به همین خاطر بهتر است
به آن اصال فکر نکنید.
•

>> ادامه از صفحه29 :
«دموکراسی و حاکمیت صندوق
رأی» تــن بدهنــد و در صورت
موفقیــت اســامگرایان برقراری
نوعی آپارتاید جنسیتی و عقیدتی
و احیانا قوانین خشونتبار شرعی
را بپذیرند ،یا با توســل به نوعی
ســکوالریزم آمرانــه ،ارزشهای
جهان مدرن را در جامعه جاری و
اعمال کنند؟
به طور خالصه« :دموکراســی» با
حقوق نابرابر انسانها ،یا مدرنیته با
اعمال زور؟
کشورهای مسلمان نشین که در
چند سال اخیر به «دموکراسی»
دست یافتهاند (چه آنها که بهار
عربــی را تجربه کردهانــد و چه
کشــورهای دیگری مانند عراق و
افغانستان) عموما راه اول را رفتهاند.
تقریبــا در تمامی این کشــورها
اســامگراها به قدرت رسیدهاند و
قوانین مطلوب و گاه خشن خود را
که کم و بیش از شرع گرفته شده
اعمالمیکنند.
زنــان از بســیاری از حقوق خود
محــروم ماندهانــد و اقلیتهای
مذهبی تحت فشار و تبعیض قرار
دارنــد .مصر نیز چنین وضعیتی
داشــت ،ولی به نظر میرسد که
اکنون راه اول را به کناری نهاده و
گزینه دوم را پیش گرفته است.
این جابجایی البتــه بدون اعمال
خشــونت امکانپذیر نبود .عالوه
بر آن ،این تغییر قهرآمیز ممکن
اســت عواقب خشونتبار دیگری
برای مدت نامعلومی در آینده در
پی داشته باشــد ،و جامعه مصر
را (هم چــون الجزایر دهه ۱۹۹۰
میالدی یا عراق و افغانستان امروز)
در معرض حمالت تروریستی کور

داشتن اســت .اما دوست داشتن
کافی نیست .برای یک خرید موفق

رابزنید.

•
 .۶خرید آنالین

برخی فروشگاه های آنالین برای
جلب مشتری تخفیف های خوبی
می دهند به آنها هم سری بزنید.

•
 .۷خرید خارج از فصل

یک پالتو و بارانی در فصل تابستان
خریدار ندارد پس فروشنده تخفیف
خوبی برای فروشش میدهد .پس
بدنیست خرید خارج از فصل را هم
در برنامه کارتان قرار دهید .به نظر
کارساز می آید.

برای یک خرید خوب الزم است:
•
 .۱گرسنه نباشید!

وقتی برای خرید مایحتاج زندگی
به بازار می روید حتما یک وعده
غذایی ساده خورده باشید.
گرسنگی و خرید ترکیب نا خوش
آیندی است که پشیمانی به بار می
آورد.
بارها دیده شــده که خیلی افراد
هنگامخریدچیزهاییمیخرندکه
بعدا پیشیمان می شوند،گرسنگی
و هیجان آنی ناشی از آن می تواند
باعث شــود چندین برابر نیازتان
خوراکی بخرید.
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•
.۸جستجو گر باشید

باید برای هر خرید دلیل منطقی
داشته باشید.

•
 .۴از بورس کاالها خرید کنید

خریــد از عمده فروشــی ها یا به
عبارتی بورس کاال ها به صرفه تر
است وقتی وارد مکانی می شوید
که چندین و چند فروشگاه بایک
زمینه کاال مشغول کارند ،فضای
رقابتــی حاکــم اســت و قیمت
ها شکســته خواهد شــد .درغیر
•
اینصورت می توان انتظار داشــت
 .۲عمده خرید کنید
بعضی کاالها مصرف مداوم دارند .در بازارهای انحصاری خریدار زیان
مثال دســتمال کاغــذی ،لوازم ببیند.
شوینده و ...این نوع کاالها که تاریخ •
مصرف طوالنی مدتی هم دارند در  .۵مارک ها را فراموش کنید
بسته های بزرگ تر و چند لیتری برخی برند های مشهور برای حفظ
بخرید تا هزینه هایتان کاهش یابد .پرستیژ کاری اقدام به فروش کاال
با قیمت هــای باال می کنند .این
•
درحالیست که شــما می توانید
 .۳دوست داشنت کافی نیست
در بسیاری موارد وقتی از افراد به خیلی از کاالهــای باکیفیت را با
ویژه خانم هــا دلیل برخی خرید قیمتی باورنکردنــی تهیه کنید.
هایشــان را جویا می شوید تنها فقط چون برند مشهوری ندارند.
پاسخی که می شــنوید دوست پس لطفا قید مارک های پوشالی

معموال کاالهایی که تاریخ مصرف
کوتاهی دارند را می توان به قیمت
مناسبی خرید البته اگر حواستان
جمع باشد و چشم تیز بینیداشته
باشید.
فروشــندها از ترس از بین رفتن
کاالهای بــه ویژه خوراکی خیلی
خوب تخفیف می دهند مخصوصا
اگر تاریخ انقضایش نزدیک باشد.
پس این بار موقع خرید به این نکته
توجه بیشتری کنید
•
.۹هیچ کس از چانه زدن ضرر
نکرده!

برای خرید مناسب در مورد قیمت
کاال چانه بزنید .هیچ کس از چانه
زدن ضرر نکرده شــاید تخفیف
خوبیگرفتید.
•
.۱۰دست جمعی خرید کنید

فروشندگان از خریدارانی که چند
کاال می خرند استقبال می کنند
پس با دوســتانتان خرید کنید تا
بتوانیدتخفیفبگیرید.
(روزنامه دات نت)

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
و فاجعهبار قرار دهد.
البته اشتباه است اگر بیندیشیم که
گزینههای نامطلوب فوق سرنوشت
محتوم جوامع مسلماننشین است.
در ایــن جوامع تجربههای مثبت
برقراری دموکراســی و حاکمیت
صندوق رأی نیز وجــود دارد که
آموزنده اســت .بــرای مثال ،اگر
ایــران صحنه بروز خشــنترین
و دیرپاترین حکومــت دینی در
جهان معاصر اســت ،این کشور
تجربه انقالب مشروطیت را نیز در
کارنامه خود دارد که در دوران خود
سکوالرترین حرکتدر این منطقه
بوده است.
آن چه که این دو انقالب (مشروطه
و اسالمی) را از هم متمایز میکند،
سازمانیافتگی سکوالرها و سلطۀ
گفتمان آنان در اولی و اسالمگراها
در دومی بود (در انقالب مشروطه
رهبران مذهبی از سکوالرها تأثیر
میپذیرفتند و در انقالب اسالمی
به عکس).
اکنون نیــز دوگانه نامطلوب فوق
معنایی جز این ندارد که سکوالرها
در مقایســه با اســامگرایان در
سازماندهی نیروهای خود ناموفق
بودهاند.

به عبارتدیگر ،توسل سکوالرها به
نیروی نظامی در مصر برای مقابله
با نفوذ و قدرت اسالمگرایان نوعی
سرپوش برای شکســت آنان در
پای صندوق رأی و ضعف آنان در
سازماندهی نیروهای خود بشمار
مــیرود .در مبارزات سیاســی،
سازماندهی سیاســی است که
موفقیت نهایی را تعیین میکند.
و آخرین سخن ،اشارهای به فضای
سیاسی ایران.
عقیده بســیاری بر آن اســت که
جامعــه ایــران به دلیــل تجربه
خشــونتباری کــه از حکومت
اســامگرایان داشــته است در
فردای این رژیم و پس از حاکمیت
صندوق رأی از خطر سلطه مجدد
اسالمگرایان از این طریق در امان
خواهد بود .این سخن ممکن است
در مورد اسالمگرایان حاکم صدق
باشــد .ولی آن چه که در نهایت
تعیین کننده است نه اسالمگرایی
یا سکوالریزم و بلکه نیروی سازمان
یافته سیاسی است که پشت این
گرایشها وجود داشته باشد .این
یک خوشخیالی بیش نیست اگر
تصور کنیم سکوالریزم و سکوالرها
بدون سازماندهی خواهند توانست

در شــکلگیری نظام آینده ایران
(و از جمله ،تدوین و تصویب یک
قانون اساسی سکوالر) نقش تعیین
کنندهایداشته باشند.
اسالمگرایان حاکم ممکن است در
آینده هیچ اعتبار سیاسی در بین
مردم نداشــته باشند و از صندوق
رأی نتوانند سر بر آورند ،ولی این
امــر به معنــای موفقیت حتمی
سکوالرها نخواهد بود .جریانهای
اســامگرای دیگری در حاشــیه
حاکمیت و یا حتیدر بین مخالفان
آن وجود دارند (مانند مجاهدین
خلق) ،یا ممکن اســت به وجود
بیایند و با ســازماندهی خود در
صحنه سیاسی ایران قد علم کنند.
در هر صورت ،در نبود سازمانهای
قوی ســکوالر یا پراکندگی آنها
نمیتوان به استقرار یکدموکراسی
سکوالر در ایران پس از جمهوری
اسالمی چندان خوشبین بود.

کلبــه
عموجان
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
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برگزیده (و زیر نظر) خامن فتنه چوپان با
عتیقمن
مراغه
ک
بدون ُید!

نطنـز...

جک های دست اول خود را برای
درج در این صفحه ایمیل کنید :اصفهان:
توجه :از درج جک های بیمزه ،زیرشلواری
بیحال و با تربیتی معذوریم.


قابلتوجهخامنها

فال قهوه
و ورق

توسط شادی
678-6451

امروز اعالم کردند که منتظر نتایج
تحقیقات بازرســان سازمان ملل
در مورد حمله شیمیایی به حومه
دمشق خواهند ماند.
بازرسان سازمان ملل سومین دور
از تحقیقات خود را در غوطه شرقی
و غربی ،مناطق مورد هدف حمله
شیمیاییدر اطرافدمشق ،به پایان
رســاندند و از خون ،ادرار و موهای
قربانیاننمونهبرداریکردند.
بان کی مون ،دبیرکل سازمان ملل
ضمن پشتیبانی از راهحل سیاسی
در مورد بحران سوریه ،روز  ۲۹اوت
در وین گفت:
بازرسان سازمان ملل جمعه 30اوت
به تحقیقات خود پایان خواهند داد
و روز شنبه ســوریه را ترک کرده
گــزارش خود را در اختیار من قرار
خواهندداد.
از سوی دیگر شب پنجشنبه (۲۹
اوت) نشست شورای امنیت برای

)(514

>> ادامه از صفحه5 :

بررسی پیشنویس قطعنامهای که
بریتانیادر رابطه با سوریه تهیه کرده
بود،بینتیجهماند.
روسیه و چین پس از گذشت یک
ســاعت و نیم این نشست را ترک
کردند .آنها معتقد بودند که این
قطعنامهدسترابرایانجامعملیات
نظامی علیه سوریه باز میگذارد.
بریتانیا که گفته بود پیش از توافق
سازمان ملل دست به عمل نظامی
نخواهد زد ،اعالم کرد که هنوز هم
میتواند بر اساس دکترین مداخله
بشردوســتانه به مداخله هدفمند
اقدام کند.
مجلسنمایندگانبریتانیاقراراست
امروز در مــورد چگونگی مداخله
نظامی در ســوریه مذاکره کند؛ در
حالیکهحزبکارگربریتانیاتصمیم
گرفته است چنین مداخلهای را وتو
کند.
در پاریسدولت اعالم کرد که پاسخ

نظامی به سوریه پیچیده خواهد بود.
فرانسوااوالند،رئیسجمهورفرانسهو
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان اعالم
کردند که منتظر نتایج تحقیقات
بازرسان سازمان ملل خواهند ماند.
حسن روحانی ،رئیسجمهور ایران
نیز تأکید کرد که هرگونه مداخله
نظامیدر سوریه منطقه را بحرانیتر
خواهد کرد.
محمدعلی جعفــری ،فرمانده کل
سپاه پاسداران و محمدرضا نقدی،
فرمانده بسیج در ایران نیز گفتهاند
اگر به سوریه حمله شود اسرائیل
نابود خواهد شد.
این در حالی است که شیمون پرز،
رئیسجمهور اسرائیل اعالم کرد در
صورت هرگونه تهدیدی ،اسرائیل با
تمام قوا مقابله خواهد کرد.
______
•
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

تو حمام آواز میخوانند،
سر کالس میخوابند،

تو رختخواب تلفنی حرف میزنند،
گردگیر
موقع درس خوندن بازی میکنند،

شلوارک

موقع رانندگی اس ام اس میدن،
دستگیره

موقع تی وی دیدن فیســبوک رو

رئیــس بانك مركــزی اعالم كرد :شورت
دستمالجیبی چکمیکنند،
ما دیگر ارزی نداریم! شــما امری 
موقع فیســبوک چک کردن غذا

شورتک
ندارین!؟
میخورند،
نخ دندون!


موقع خواب بیدارند،
دانشمندان دریافتند نگاه مردان دم کنی
موقع بیداری خوابند،
بــه ســالگرد ازدواج ماننــد نگاه
سر کار روزنامه میخوانند،

گوسفندان است به عید قربان!
اگر تو آمریکا هم قوانین نامگذاری و اوقات فراغت کار میکنند!

مجری زن اخبار ناشنوایان بدلیل شرکتها مثل ایران بود اسم شرکت 
هیچوقت به انتخاب های همسرتان
تالشدر فهماندن جمله «اون ممه اپل میشد:
 سیبپردازان سیستمگستر غرب! نخندید؛ چون خود شما هم یکی ازرا لولو» برد اخراج شد.
انتخاب های او هستید!


یه جا مهمون بودم پیرمرده بعد از خدا جون ...اگــه صالح می 
هفتاد سال زندگی مشترك زنشو دونی؛ این درحکمتت رو یه َکم میگن تو جهنم وقتی خدا عذاب
اینجــوری صدا میكــرد :عزیزم ،ببند ،اون در رحمت تو باز کن الهی نازل میکنــه ،..ایرانى ها یه
گوشــه لم میدن و میگن:ای بابا،
 ....متشکرم!...
زندگیم ،عسلم ،شیرینم!
اینم که تکراریه!
توی یــه فرصت یواشــكی ازش 
پرســیدم رمز عشق و عالقه بین داداشــم  8ﺳﺎﻟﺸﻪ؛ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺎم ﺗﺒﻠﺖ 
ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ...ﻣﺎ  8ﺳﺎﻟﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﺩﺳﺘﻤﻮﻧﻮ وقتی «سگ» می شیم هیچ كس
شما بعد از این همه مدت چیه؟!
پیرمرد :چند ســالی میشــه كه ﮔﺎﺯ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯿﻢ ﺟﺎﺵ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪ دوســمون نداره؛ اما وقتی «خر»
میشیم همه عاشــقمون میشن!
اسمشو فراموش كردم اگه بفهمه ﺳﺎﻋﺖﻣﭽﯽ ﺑﺸﻪ!
آخه ،چرا اینقده بین حیوانات فرق

ِج َرم میده!
میذارین؟
در ایران...


مراحل طول عمر زیرشــلواری در تودستشویی فکر میکنند،
توجه کردین یادگاری های روی
دیــوار و صندلــی کالس هــای
تلفن
دانشگاه آموزنده تر از حرف های
همراه
استاده.
انسان را

روانی
می کند .شمایادتون نیســت قدیمایه عده
بودن پشــت فرمون پراید فیگور
گردن میگرفتن و كج مینشستن!
اونا از آینده اومده بودن كصافطا!

خسیسه به زنش میگه امروز جون
یه نفر رو نجات دادم!
زنش میگه مگه چیکار کردی؟
میگه به  ١فقیر ده هزار تومان دادم
دیدم داره از خوشــحالی میمیره
ازش پس گرفتم!

جهان و جنگ با سوریه...
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

ی را به خشم آورد!
ی که جمهوری اسالم
مطلبی قدیم
اما ما اگر یک تار مو ببینیم  ،دچار
هفته پیش نشریه محلی «نگین کرمان» به اتهام «توهین به مقدسات
اسالم» و «تبلی غ علیه نظام» توقیف شد.
این نشریه ی که در کرمان به چاپ می رسید یک نشریه ی محلی بوده
و به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می گرفته است.
نکته ی جالب اما اینکه علیرغم محدود بودن خوانندگان این نشــریه،
انتشــار طنزی سیاسی -اجتماعی در آن باعث شد تا «نگین کرمان» به
ناگاه توقیف شود .انتشار این نوشته باعث شد تا امام جمعه ی کرمان در
خصوص انتشــار این مطلب جیغ و داد سر دهد .پس از آن دفتر نشریه
مورد هجوم آخوندها و بسیجیان کرمان قرار گرفته ودر نهایت این نشریه
توقیف شد.
این نوشته را با هم بخوانیم؛ انشایی • اما در اینجا ما همیشه در حال
تحت عنوان
احوال پرسی از خانواده طرف مقابل
هستیم بس که مودب و بافرهنگیم
ما در ایران خیلی همه چیز داریم!
کشورخارجکجاست؟:
• خارج جایی است که همه آدم ها نان  ،مســکن و حتــی به روایتی
آزادی.
در آن ایدز دارند
• مملکت خارج جایی اســت که اما فرق اصلی ما در این اســت که
همه در آن با ناموس همدیگر کار خودمان میگوییم این ها را نداریم ،
ولی مقاماتمان میگوینددارید
دارند
• در حالی که در مملکت ما چند و ما از بس که نفهم هستیم  ،اصرار
میکنیم و میگوییم پس کو ؟
نفر با ناموس همه کار دارند!!!
• کشــور خارج جایی اســت که آن وقت آنها مجبور میشوند گشت
رییس جمهورشان بیشتر از یک درست کنند و به زور به ما حالی
دست لباسدارد بس که تشریفاتی کنند که ایناهاش
• در خارج اما اینطوری نیست بس
و مرفه است.
• تازه در خــارج کراوات هم می که آنها بی منطق هستند
زنند که همــه میدانند یک جور • خارج جای عقب افتاده ای است
فلــش و عالمت راهنمــای رو به که گشت نسبت ندارد! آن ها برای
پایین است.
الک زدن جریمه نمیشوند
• خارجــی هــا همه غــرب زده • در خارج هنوز نفهمیده اند که
رنگ سیاه مناسب تابستان است
هستند بی همه چیز ها!!!
• مردم خارج  ،همیشــه مســت • خارجی ها بس که دین و اعتقاد
هستند و دائم به هم میگویند :یو ضعیفــی دارند  ،بــا دیدن موی
نامحرم  ،هیچ چیزیشان نمی شود
آر …

لرزش می شویم! بس که محکم
است این اعتقاداتمان
• خارجی هــا فکر میکنند ما در
جنگ جهانی هستیم چون کوپن
داریم و سهمیه بندی
• آنجا کشــیش ها و پاپ حوزه
علمیه ندارند بس که بی فرهنگ
هستند
خارجی ها بس که بی دین و کافر
هستند  ،نمی دانند ازدواج از نوع
موقت چیست
• خارجــی ها بس که سوســول
هستند می گویند مرد با زن برابر
است و
هیچ استاد پاک و مطهری نبوده
که بهشان بگوید نخیر! هر  4تا زن
میشود یک مرد
• آن ها بس که بی فرهنگ هستند
در کلیسا با کفش می روند و عود
روشن میکنند ،در حالی که همه
می دانند لذت حرف زدن با خدا در
بوی جوراب مخلوط با گالب است
• آن ها تمام شــعر های مذهبی
خود را با آهنگ میخوانند ،بس که
االغند،
در حالیکه وقتی آدم با خدا حرف
میزند  ،اجازه ندارد شاد باشد
خــدا خیلی ترســناک اســت و
هیچکس جز ایرانــی ها نمیداند
این را
ما از این انشاء نتیجه میگیریم که
• خارج جای بدی است
• خارج جایی است که همه آدم ها
در آن ایدز دارند

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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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

نِمان آزادی،
به فرزندا 

>> Email: elahem@sympatico.ca
Tel.:514-619-4648

ِ
حمایت مردان از زنان نیز بر همین
ِ
حمایت مسلمانان از
اساس است.
(قبطیان مصر)
اقلیتهای دینی
ِ
هم همین معنی را میدهد.
زنــان و اقلیتهــای دینی در
مصــر نیاز به حمایــت ندارند،
ِ
رفتن من جلوگیری زنان و
ِ
قوانیــن جدید
د
نیازمن
بلکــه
که
خواســت
کرد.
ِ
اقلیتهای
هستند .قوانین و اصول و تعلیم
عنوان حمایت از
به
ِ
ِ
تربیت جدید مبنی بر آزادی
من همــراهاَم بیاید .دینی در و
من قبــول نکردم و مصر نیاز و عدالت و کرامت .خواهشمندم
تصمیــم گرفتم به به حمایت کلمهی (والیت) «سرپرستی" و
ِ
(سرپرست شمایم) را
ندارند! همچنین
تنهایی بیرون بروم.
حذف کنید.
پدرم از من حمایت
چون والــی (سرپرســت) کا ِر
کرد و به برادرم گفت:
مجری قوانین
و
قاضی
قانونگذار،
از
تواند
ی
م
و
است
خواهرت شجاع
ِ
خودش دفاع کند .پدر و مادرم به را بــا هم انجام میدهد و ما این را
ما شجاعت در بحث و گفتوگو و در ِ
دولت جدی ِد مص ِر بعد از انقالب
انتقاد را یاد دادند .به ما میگفتند :نمیخواهیم.
ِ
اطاعت ،فضیلت نیست چون ِ
شجاعت فکری به ما کمک میکند
باعث
تا به آنچه میشنویم شک کنیم و
ترس و کرنش میشود.
دفاع از خود را یاد گرفتم و هر کس اطاعت نکنیم بلکهدر بارهاش بحث
میخواســت به من دستدرازی و گفتوگــو کنیم و از را ِه گفتوگو
آزادی نقد در همهی امو ِر علمی
کند ســر جایاش مینشاندم .در و ِ
مدرســه و دانشــکدهی پزشکی و سیاسی و عقیدتی و اخالقی به
ورزش میکردم .حتا تا به امروز هم حقایقبرسیم.
بدن رییس جمهور و هر سیاستمدا ِر
ورزش میکنم .عقل سالم در ِ
ِ
آیــات کتابهای
دیگــر نباید از
سالم است.
کتاب دیگر)
اصل باید بــر آموزش
ِمســاوی مقدس ( قرآن و هر ِ
ِ
ِ
شجاعت در سخنرانیاش استفاده کند.
دختران و پســران باشد.
ایمان دینی با ِ
ِ
قدرت شــک و
ادبی و فکری از
شجاعت جسمی زیرا ِ
ِ
عبارت
جدا نیست .شجاعت از اعتماد به نقد در تعارض است .یا به
مانع گفت و گوی آزاد و ِ
بحث
نفس بهوجود میآید و نفس شامل دیگر ِ
سیاســی و علمــی و اجتماعی و
عقل و جسم است.
شــجاعت بــه آزادی و عدالت و اخالقی میشود...
اساس آموزش
بدون پیشنهاد میکنم که ِ
کرامت منجــر میشــودِ .
شجاعت انقالب بهوجود نمیآید .در مصر به گونهای تغییر کند که
دختری که از خودشدفاع میکند مصریان از کودکی تمرین کنند تا
شجاع و با کرامت است .همینطور با آزادی و شک تعقل کنند.
بدون ترس از تنبیــ ِه معلمین و
قاضی
ِ
ِ
پســران جوان یا مــردانِ .
آتش جهنم آزادانه بحث
شــجاع و آزاده بر
اســاس عدالت ترس از ِ
ِ
حکم میکند و از زندان و کشتن و گفتوگو کننــد .بنابراین باید
انســانی واال،
اصول
نمیترسد.
به کــودکان ِ
ِ
به این سبب من از رییس جمهو ِر راســتگویی ،آزادی ،کرامــت و
دین
مصر
سابق محمد ُمرسی) عدالت را بدون ربط دادن به ِ
(رییس ِ
ِ
ادیان
میخواهــم کلمــهی حمایت از معینی یــاد داد .کودکان به ِ
بین آنها
زنــان و اقلیتهــای دینــی را از مختلف تعلقدارند نباید ِ
درس
سخنرانیهایاش حذف کند.
تبعیض قایل شد .این اولین ِ
ِ
شهروندی واقعی است.
حمایت بریتانیا از مصر بهجز
معنی
ِ
ِ
برگردان:مازیاربویری
تسلط و اســتفاده و اهانت معنی
ِ
نداشت.
•

شجاعت و کرامت بیاموزیم!
نوال السعداوی

ِ
ِ
کلمات "یقین"" ،حفاظت" و
حذف
سخنان رییس جمهور
"والیت" از
ِ
______________
قلم
به
زیر
توضیح مترجم :مقالهی
ِ
حقوق
دکتر نوال ســعداوی فعال
ِ
زنان خطاب به رییس جمهو ِر وقت
محمد ُمرسی است.
خانم نوال به ِ
نکات
در این مقالــه ِ
جالبی اشــاره میکنــد که فکر
میکنم برای پدر و مادرها جالب
باشد .در ترجمه بعضی از جمالت
را ترجمه نکردهام که به جای آن
نقطهچینگذاشتهام.
______________
زنان مصــر در همهی انقالبهای
ِ
تاریخ مصــ ِر قدیم و
در
مردمــی
ِ
انقــاب ژانویه 2011
جدید حتا
ِ
شــرکت کردهاند .بنا بر این زنان
از ِ
اصــول عدالت و آزادی و
لحاظ
ِ
ِ
حقوق خود
مستحق
انسان
کرامت
ِ
ِ
اســاس حمایت یا
هستند ،نه بر
ِ
شــهامت یا مردانهگی .هدفهای
انقالب سه چیز بود:
آزادی ،عدالت ،کرامت.

این کار میسر نیست مگر اینکه
انســانها را از کودکــی آموزش
دهیم که عدالت و آزادی و کرامت
را تمریــن کنند .تا اینها در عقل
وجدان آگاه و ناآگاهِشان کاشته
و
ِ
ِ
شخصیت
شود ،تا اینکه جزیی از
انسانی او بشود .تا بتواند این کارها را
ِ
بدون انتظا ِر پاداش یا ترس از تنبیه
ِ
بــدون تغیی ِر قوانین،
انجام دهد.
ِ
اصول ،تربیــت و ادبیاتی مبنی بر
سبب دین و جنسیت و
جدایی به ِ
غیره  ،آیا اینکار امکانپذیر است؟
پــدر و مادرم بین پســر و دختر
فرقی نمیگذاشتند مگر به خاط ِر
تحمل مسؤلیت .در
رفتا ِر درست و
ِ
کارهای خانه و مدرســه از برادرم
ِ
امتیازات
جلو بــودم .در خانــه از
بیشتری از او برخوردار بودم.
یک روز بــرادرم از تنهــا بیرون

شهباز :ترکیب دو رییس جمهوری!...
سوریه است».
به گزارش "رادیوفردا" ( 25اوت):
«چاک هیگل وزیــر دفاع ایاالت
متحده گفت :پرزیدنــت اوباما از
ما خواســته تا گزینه های مربوط
به تمام احتماالت را آماده کنیم.
مــا این کار را انجــام دادیم» .در
همان روز ،یک دیپلمات کارکشته
امریکایی کــه معــاون دبیرکل
ســازمان ملل اســت ،به تهران
ســفرکرد و با محمد جواد ظریف
وزیر امورخارجه حکومت آخوندی
دیــدار و گفتگو کرد و ســلطان
قابوس پادشــاه عمان ،که سابقه
میانجیگری بین امریکا و جمهوری
اسالمی را دارد ،به تهران سفرکرد و
با حسن روحانی و سید علی خامنه
ای دیدار کرد .به گزارش تارنمای
"تابناک"« :هشدار آیت الله خامنه
ای مبنی براین که درصورت حمله
امریکا ،تمــام خاورمیانه به آتش

>> ادامه از صفحه5 :

کشیده خواهد شد ،پاسخی بوده
که به ســلطان قابوس داده شده
است».
ایــن موضع گیری بــا خبری که
شبکه خبری "المیادین" به نقل از
وزیر اطالعات سوریه منتشرکرده
همخوانی دارد« :درصورت حمله به
سوریه ،خاورمیانه به آتش کشیده
خواهد شــد» .مشابه این تهدید
سال ها پیش از زبان صدام حسین
شنیده شد و دنیا شاهد آن بود که
به بخشــی از آن  -پرتاب موشک
به اسراییل و آتش زدن چاه های
نفت  -هم عمل کرد و سپس سر
از سوراخ موش و سرانجام باالی دار
درآورد.
به راســتی چه می شد اگر جرج
دبلیو بــوش پیــش از حمله به
افغانســتان  6ماه برسی و مطالعه
می کرد یا بــاراک اوباما کاری را
کــه امروز پس از آن همه تردید و

تعلل ناگزیر از انجام آن است ،با 6
ماه برسی و مطالعه ،در سپتامبر یا
اکتبر  ،2011که هنوز اوضاع چنین
بهم ریخته و آشفته نشده بود ،می
کرد .آیا زندگی صدها هزار انسان
قربانی شده و میلیون ها آواره و بی
خانمان نجات نمی یافت؟!
فکرش را بکنید :در  13سالی که
از قرن بیســت و یکم می گذرد،
اگر درکشور تنها ابرقدرت و مدعی
رهبریدنیا،دو رییس جمهوری که
هرکدام از یک سوی بام افتاده اند،
یکی مبتال به "تصمیم بی مطالعه"
ودیگری "مطالعه بی تصمیم" باهم
مخلوط می شدند و از اختالط آنها
دو شخصیت متعادل به وجود می
آمد ،چه دنیای کم آشوب تری می
توانستیم از ترکیب این دو رییس
جمهوریداشته باشیم؟!

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایـران در مونتریال

U N I O N M O N D I A L E Tel.: 514-937-5192

•

مصر  :انقالب مردمی؛ نه یک بحران یا کودتا
نوال السعداوی

----------------------نــوال الســعداوی روانپزشــک،
نویســنده ،منتقد و مدافع حقوق
بشــر درســال  ۱۹۳۱در یکی از
روســتاهای اطراف قاهره بهدنیا
آمــد ،درســن  ۲۴ســالگی از
دانشکده پزشــکی دانشگاه قاهره
فارغالتحصیــل شــد .او به خاطر
دیدگاههای اجتماعی و سیاسی و
کتابهایی که منتشر کرد ،از کار
برکنار شد.
دکتر نوال السعداوی بارها به مرگ
تهدید شده و چند سالی است که
در فهرســت ترور گروههای جهاد
اسالمی قرار دارد.
اودر سال ۱۹۸۱انجمن همبستگی
زنان عرب را تاسیس کرد تا به امور
زنان در جهان عرب بپردازد.
دکتر نوال السعداوی در نهادهای
متعدد حقوق بشر از جمله حقوق
زنــان در مصر ،جهان عرب و قاره
آفریقا عضو فعال میباشــد و ده
ها جایزه برای فعالیتهای انسانی
واجتماعی خود دریافت کرده است.
او تاکنون  ۴۷کتاب در زمینه های
مختلف منتشر کرده که بسیاری از
آنها به  ۳۰زبان دنیا ترجمه شده
است.
----------------------در طول تاریخ ،هــر انقالب ،ض ِد
انقالب خود را داشته است.
ِ
اخیرا نیروهــای داخلی و خارجی
متحــد شــدهاند (همانگونه که
در مصر عمل کردنــد) تا انقالب
ژانویهی  ۲۰۱۱را عقیم گذارند.
سازی
اما اخوانالمسلمیندر عقیم ِ
انقالب اخیــر در  ۳۰ژوئن ۲۰۱۳
ِ
ِ
شکست آنها
شکســت خورد ،و
ادامه خواهد یافت چرا که کسانی
که علیهشــان طغیان کردهاند از
آگاهی آنان
گذشتهدرس گرفتهاند.
ِ
با ســازماندهی و اتحاد عمیقتر
شده است.
ســی و چهار میلیون جوان ،مرد
و زن بــه خیابانهــا و میدانها
ســرازیر شــدند .آنها مصمم به
دولت مذهبی ِ
ســرنگونی ِ
تحت
ِ
کنترل اخوانالمســلمین بودند
ِ
و در برابــ ِر همهی کســانی که از
اخوانالمسلمینحمایتمیکردند
در خانه و خارج از کشور ایستادند.
آنها میخواســتند تما ِم کسانی
که از مذهب برای منافع سیاسی
اقتصادی خود استفاده میکنند
و
ِ

را نابود کرد .این کمکها بیشتر
از هر کس بــه خو ِد امریکا کمک
میکند .این کمکها مستقیم به
جیب طبقهی حاکم میرود و آن
ِ
را فاســد مینماید .این کمکها
اســتعماری امریکایی-
سلطهی
ِ
اسرائیلی بر سرزمین ما را نیرومندتر
میکند .تما ِم چیزی که مردم مصر
از این کمکها به دست میآورند
فق ِر بیشتر و تحقیر شدن است.
دموکراســی چیــزی بیشتر از
انتخابات است .مشروعیت معنایی
بیش از صندوقهــای رای دارد،
مشروعیت به معنای قدرت مردم
است.
اساســی
مــا مصریان بــه قانون
ِ
جدیدی نیــاز داریم کــه اصول
انقالب را محقق سازد:
برابری بــرای هم ه بدون تمایز در
جنســیت ،مذهب یا طبقه .این
اولین قدمی است که باید برداریم
برگزاری انتخابات
نه اینکه فقطدر
ِ
ِ ریاست جمهوری یا مجلس عجله
کنیم .مــا نباید اول ســراغ ارابه
برویم بلکه ابتدا باید به فکر مهیا
کردن اسب باشیم .نباید اشتباهات
گذشته را تکرار کنیم.
رهبــری همهگانی و
ما به یــک
ِ
انقالبی نیازداریم نه تنها یک رهبر.
این یــک انقالب تاریخی اســت
نه فقط یک کودتــای نافرجام یا
جنبــش اعتراضی یا طغیان علیه
بیعدالتی .این انقالبی است که تا
زمانیکه همهی اهدافاش محقق
شود ادامه خواهد داشت.
برگردان :آوا بیات

را بیرون کنند و مرســی را برکنار
ِ
خواست مردم قدرتمندتر
نمایند.
از ارتش ،پلیس و هر سالح مذهبی
یا اقتصادی بوده و هست .این است
تاریخ بشری:
ِ
درس ِ
هیــچ اصلی باالتــر از حقیقت و
خلوص نیــت در جســتجوی
عدالت ،آزادی و شــان انســانی
نیست.
اخوانالمســلمین در طــول
حکومتاش ســعی کرد مردم را
به دو دســتهی مومنان و مرتدان
تقسیم کند اما شکست خورد.
ِ
ِ
مومنان
مخالف ُمرسی
جمعیت
در
ِ
(مســلمانان) بســیاری حضــور
داشتندِ .
قدرت میلیونها نفر مانن ِد
دریایی بود که از خود با نیروی خود
محافظت میکــرد و امواج بزرگ
جنها و ارواح را دور مینمود.
نظامیان اخوانالمسلمین
شــبه
ِ
مردان جوان را کشــتند اما
زنان و
ِ
جمعیت در خیابانها ،محلهها و
حومهی شهر افزایش یافت .آنها
از گلولهها نترســیدند ،حتا یک
قدم نیز عقب ننشســتند ،بلکه تا
روی خود
سرنگونی رژیم به پیش ِ
ِ
ادامه دادند.
ارتش ملی رو کردند و
انقالبیون به ِ
ارتش واکنش نشان داد .پلیس نیز
به جای رژیم به مردم خدمت کرد.
دورهی جــن ،ارواح و خرافات به
اتمام رســید .نور دانش ،حقیقت،
عشق و خالقیت روز به روز افزایش
مییابد.
و هنوز امپریالیستها و امریکاییها
ادعا میکنند که این انقالبی نبود
که رژیم مشروع نوینی را مطالبه
کند بلکه فقط یک بحران یا کودتا
علیهدموکراسی است.
در  ۵جــوالی مــن
مــردان
گروهــی از
ِ
آمریکایــی را در
سی.ان.ان دیدم که
تهدیــد میکردند
شما را به جلسه آینده اجنمن
انقالبیون
کمک بــه
ِ
دعوت میکنیم:
قطــع
را
مصــری
______________
خواهنــد نمــود .و
ی زنان،
دولت حسن روحانی و هم اندیش 
من با صــدای بلند
گامی دیگر در مسیری دشوار
خندیــدم .امیدوارم
______________
آنها ایــن کمکها
را قطــع کنند .چرا
زمان :یکشنبه  8سپتامبر 2013
که در دهــهی ۷۰
 11صبح تا  2بعدازظهر
در زمان انورالسادات
به همه شما خوشامد می گوییم.
حیات
این کمکها
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648
اقتصادی ما
سیاسی
ِ

•

جلسه اجنمن زنان
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آموزشعکاسیبهزبانساده...

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

ازنازی بپرس!...
در آغــاز روز...

خو
شبیختی و ثروت...
کســان

که زندگی خود را
وقف بدست آوردن
منافع ماد
ی و ثروت کرده اند
به شــما خواهند
گفت ک
ه احســاس خوشب
خت
ی
را
در
ام
وا
ل
خ
ود
نمی یا
بند .خوشبختی هر
گز انعکاس ثروتهای
مادی
یک شخص نیست،
بل
ک
ه
ا
نع
کا
س
ثر
وت
های
معنوی
و احساسی او است.
خوشبختی انعکاس
تعداد ر
وابط دوستانه ای اس
ت
ک
ه
هر
ک
س
م
ت
ی
واند داشته باشد ،ا
نع
کا
س
تع
د
اد
ا
فر
ادی است
که در
طول زندگی خود ت
وان
ست
ه
خو
شب
خ
ت
و هدای
ت کند ،و نتیجه ق
درشناسی از داشته
ها اس
ــت و نه میزان نار
ضا
یت
ی
از
ن
دا
شت
ه
ها.
قدردا
ن داشته هایتان در
زندگی باشید و تا
می ت
وانید در خوشبخت
ی
و
ه
دای
ت
دی
گ
را
ن
تالش
کنید و زندگیتان را
بخاطر آنچه که هم
اکنون ه
ست دوست بدارید...

..
حساسات
شکست .زه ندهید ا
چکس اجا
باید روی
ه هی
ند.
ب ـما را جریحه دار ک رزه کنید.
با
شـ
خود بایستید و م اضرند هر
پای
دارند که ح
ت شما را
کسانی وجود د تا شکس
هن
هدفشان
کاری انجام د گذارید به
زن
دارید ،بر
ببینند .هرگ را باال نگه
ن
د و محکم
برسند .سرتا دی بنشانی
ه تان لبخن
چهر
بمانید.

آیا می دانستید افرادی که بنظر خیلی
قوی می رسند ،معموالً خیلی حساس هستند و
کسانی که بیشترین مقدار مهربانی را به معرض
نمایش می گذارند ،بیشترین صدمه را دیده اند؟
آیا می دانستید آنهایی که تظاهر می کنند نیازی
به عشق ندارند ،بیشتر از همه به آن محتاجند؟
اشخاصی که از همه نگهداری می کنند خودشان
از همه بیشتر نیازمند مراقبتند و کسانی که زیاد
لبخند می زنند ممکن اســت در زمان
بیشترینگریهرا
تنهایی
بکنند.

لوازم زندگی..

جهانگردی آمریكایی به قاهره رفت
تا پارســای معروفی را زیارت كند.
جهانگرد با كمال تعجب دید كه زاهد
در اتاقی ســاده زندگی می كند .اتاق
پر از كتاب بود و غیر از آن فقط میز و
نیمكتی دیده میشد.
جهانگرد پرســید :لــوازم منزلتان
كجاست ؟
زاهد گفت  :مال تو كجاست ؟
جهانگرد گفت  :اما من اینجا مسافرم.
زاهدگفت  :من هم همین طور.

دومینمكتوب-پائولوكوئلیو

وضعیتی که کنترل حساسیت به
ناصرالدین شاه قاجار یکی از اولین نور( )ISOدر دست عکاس است و
سرعت و دیافراگم را دوربین
ایرانیانی بــود که هنر
تنظیم می کند.
عکاســی را فرا گرفت و
«عکاسخانه ی مبارکه»
 Tvمخفف :Time Value
را در کاخ گلستان برپا
وضعیتی که کنترل سرعت
نمود!
و حساســیت نور( )ISOدر
از آنجایــی که به هیچ
دست عکاس بوده ودیافراگم
کس اعتمــاد نداشــت ،خودش را خود دوربین انتخاب میکند .این
عکاسی را از یک عکاس فرانسوی وضعیت در بعضی دوربین ها با S
فراگرفت و از زنــان اندرونی خود نشان داده میشود.
کــه اتفاقا هیچ کــدام هم مانکن  Avمخفف :Aperture Value
نبوده و بسیار زمخت بودند ،عکس وضعیتی که کنتــرل دیافراگم و
ن دیجیتال
میگرفت.
حساســیت دوربین در
بی
در زیر عکس هایــش هم پاراف دســت
کن که اگر یک دور هستی!»
ن
ما عکاس
میکرد« :خودمان انداختیم»!
عکا س «فکر ی ،پس حت
جالــب اینجاســت کــه یکی از بــوده و خرید
باشید ،میتوانید عکسهای خوبی را
سبکهای عکاسی ایشان »Nude« ،دوربیــن
یا «عکاسی برهنه» بود! پس نتیجه فقط سرعت را مدیریت میکند .در نور طبیعی محیط بگیرید.
میگیریم که عکاسی هنر شاهان این وضعیتدر بعضیدوربین ها با نکته ی منفی این شــاخص این
است که هر چه که مقدار شاخص
است!
 Aنمایش داده میشود.
 ISOزیادتر باشد ،به همان مقدار
تقریبا تمامدوربین هایدیجیتال،
 Mمخفف :Manual
وضعیتی که کل تنظیمات هم «نویز» تصویر بیشــتر بوده و
دارای تنظیمات مشــابهی بوده و
دوربین به دســت عکاس کیفیت آن تا حدودی کمتر خواهد
«اصول دین» همــه ی آنها یکی
بوده ودوربین هیچدخالتی بود .پس در اســتفاده از شاخص
است.
در کار عــکاس نمیکنــد  ، ISOزیاده روی نکنید!
یکــی از کلیدهای مهــم بر روی
در وضعیت  ،Pدوربین به صورت
(وضیعت عالی)!
دوربین های عکاسی ،به گونه ای
اتوماتیــک ،دهانــه ی دیافراگم
است که با آن می توان در وضعیت
این چنــد وضعیت اخیر دوربین و ســرعت شاتر را تنظیم
های مختلف ،عکسبرداری نمود.
را که اهم نکات عکاســی میکند.
حتما همه ی شــما بــه عالئم و
هستند،در بخشهای آینده اگردوربین شما این حروف و عالئم
آیکون های ســاده و بین المللی
به تفصیل بــه حضورتان ذکر شــده در باال را نــدارد ،پس
روی آن توجه کرده اید.
کارکردن با آن بسیار ساده بوده و
وضعیت های :شب (نور کم)،
معرفی خواهیم کرد.
در این بخش فقط به ذکر فقط رعایت مواردی که در بخش
ورزشی (با سرعت باال) ،گل
(اشــیاء کوچک یا ماکرو) ،وضعیت  Pبسنده کرده و بقیه رادر دوم به خدمتتان ارائه شــد ،کافی
کوه (چشم اندازهای وسیع) ،شماره های آینده عنوان خواهیم خواهند بود.
البته مطالعه ی بقیه ی مطلب هیچ
صورت (پرتــره) و  ...نهایتا کرد.
یک مربع سبز (اتوماتیک در اگر تا به حال از این امکاناتدوربین ممنوعیت شرعی نداشته و حتما
وضعیت عادی) و  ...که همه اینها خود استفاده نکرده اید ،سعی کنید روزی و یا حتــی در زمان خرید
نشانگر عکاسیدر حالت اتوماتیک کــه از همین بخش « »Programدوربین جدیدتان از آن اســتفاده
خواهید کرد.
با پیش فرض های تعیین شده ی شروع کنید.
دوربین را بر روی وضعیت  Pقرار در آینــده یک یا چند بخش را به
دوربین است.
استفاده از این آیکون ها دوربین را داده و یک عکس بگیرید .سپس با راهنمایی در مورد خرید دوربین
در حالت اتوماتیک قرار داده و در استفاده از کلید  ،ISOمقدار آن را های دیجیتال اختصاص خواهیم
 %50موارد ،نتایج تقریبا قابل قبولی کم و زیاد کرده و نتیجه را ببینید .داد تا بهترین و مناسبترین گزینه
را بــه ما میدهند ،ولی در ســایر به زبان ســاده ،با زیاد کردن عدد را انتخاب فرمایید.
حاالت ،عموما باعث شرمســاری شاخص  ،ISOدوربین حساسیت عکاسی از موضوعات خیلی ساده و
بیشــتری به نور پیدا کرده و نور ابتدایی (مثل یک میوه) را فراموش
عکاسمیشوند.
نتیجه این که باید سعی کنیم که بیشتری را ثبت میکند .با استفاده نفرمایید.
در اکثر مــوارد ،خصوصا در زمان از تغییر مقدار این شــاخص ،قادر جمــال زیبای همــه ی ایرانیان،
عکاســی با نور کم و یا ســرعت خواهیــد بود در نــور ضعیف ،به نورباران!
باال ،عکسهای هنری و  ...خودمان راحتی عکسبرداری کنید.
کنترل نسبی و یا کامل دوربین را البته بــرای بهتر کردن نتیجه ی عکس عالی مستدام!
بهدست بگیریم.
کار ،بهتــر اســت در نور ضعیف،
استودیوفوتوبوک:
5149848944

دوربین را در زمان عکسبرداری در
www.facebook.com/
برخی دوربین هایــی که اندکی جای ثابتــی قرار داده تا لرزه های
studiophotobook1
پیشرفته تر باشند ،چند وضعیت دست شما در تصویر ثبت نگردد.
ویژگی استفاده از این وضعیت این www.studiophotobook.com
دیگر هم دارند که عبارتند از:
است کهدر جایی که فالش نداشته

 Pمخفف :Program

3

«خودمانانداختیم»!

نحوه ای که روزتان را آغاز می کنید می
توانــد روی کل آن روز تاثیر بگذارد...
هر روز را با یک لبخند ،آرامش خیال،
خونسردی و قلبی سرشار از قدردانی
از خدا آغاز کنید .زندگی یعنی اعتماد
کردن به احساسات ،استفاده از فرصت
ها ،درس گرفتن از گذشته و درک اینکه
همه چیز تغییر خواهد کرد .بیاموزید به
همگان احترام بگذارید چون هر کسی
درحال مبارزه با کارزار زندگیش است.
همه ما مشکالت ،گرفتاریها و دغدغه
هــای خود را داریم .امــا در ورای آن
کشمکشها ،ناگفته های بسیاری پنهان
است ،هم برای من ،هم برای شما ،هم
دیگران.
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اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال

UNION MONDIALE

1863 Ste-Catherine W. Tel.: 514-937-5192
3:01 PM
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کلید بزرگ نقره
در آبگیر سرد
شکسته ست.
دروازه تاریک
بسته ست.
"مسافرتنها!
با آتش حقیرت
در سایه سار بید
چشم انتظار کدام
سپیده دمی؟"

همزمانی بیست و پنجمین سالگرد کشتار  ،٦٧بنشــیند ،مســتثنا از اینکه کدام جناح
سیاسی،دولت ودستگاه اجرایی جمهوری
با انتخاب پور محمدی در دولت روحانی
اسالمی را در دست بگیرد ،سیاست های
تراژدی غم انگیزی است...
کلی نظام بر همان پاشنه می چرخد که
در میــان مجموعه وزرای منتخــب او نام
طی سی و چهار سال گذشته چرخیده
جنایتکاری منفور به چشــم می خورد .این است .در اینجا ،بحث بر سر انتخاب جنایت
نام کسی جز مصطفی پور محمدی نیست .او کاران و گزینش وزرای امنیتی توسط دولت
از جمله کسانی است که برای تصدی وزارت حسن روحانی نیست .بحث بر سر سیاست
دادگستری برگزیده شده است.
های کلی نظام است .بحث بر سر حکومتی
و
جانباخته
های
پور محمدی ،برای خانواده
احمد شاملو
است که ماهیت وجودی آن از آغاز تا به امروز
طور
به
و
زندان
های
ســال
که
آنهایی
همه
سالگرد
پنجمین
و
بیست
تابستان امسال،
بر مبنای سرکوب ،زندان ،شکنجه ،کشتار،
اسالمی
جمهوری
در
را
اخص
٦٧
کشــتار
است.
سیاسی
زندانیان
قتل عام
سلب همه آزادی های دمکراتیک و حقوق
شناخته
و
آشنا
نامی
اند،
گذاشته
سر
پشت
با
،٦٧
تابستان
در
پیش
سال
پنج
بیست و
مدنی مردم ایران بوده اســت .و طبیعتا بر
حکم مستقیم خمینی هزاران زندانی دربند شده اســت .عالوه بر زندانیان و خانواده ها ،کسی پوشیده نیست که برای پیشبرد چنین
به جوخه های مرگ سپرده شدند.
حتا آنهایی که پرونده قتــل عام زندانیان سیاستی ،انجام فعالیت اطالعاتی و امنیتی
پور
نام
با
اند،
کرده
دنبال
کنون
تا
را
سیاسی
گذشته
مرداد
در این سال ها ،مرداد از پس
مشخصه همه عناصر فعال جمهوری اسالمی
در
سیاسی
زندانیان
قاتل
عنوان
به
محمدی
است،
آمده
شهریور
است ،شــهریور بر فراز
در دهه  ٦٠بوده است.
اما ،روایت این کشتار همچنان حنجره ها را اوین و گوهردشت آشنایی دارند.
در ایــن رابطه هیچ اســتثنایی هم متصور
خراش می دهد و از زخم های طناب دار بر وزیر برگزیده حسن روحانی ،در تابستان  ٦٧نیست .تفاوت ،فقط در نوع و اندازه فعالیت
گلوگاه یاران قتل عام شده مان ،باریکه های نماینده خمینیدر هیئت مرگ بود.
های امنیتی و بعضا میزان قد و قواره حضور
و
اشراقی
هیئت مرگی متشــکل از نیری،
خون سر ریز می شوند.
آنان در کشــتار مستقیم و یا غیر مستقیم
و
اوین
زندان
از آن تابستان تفتان ،از آن کشتار فجیع و بی پور محمدی که تنهــا در دو
نیروهای سیاســی و توده های وسیع مردم
رحمانه هزاران زندانی سیاسی ،بیست و پنج گوهر دشــت هزاران زندانی را به کام مرگ ایران است.
سال سپری شده است ،بیست و پنج مرداد فرستادند.
یکی همچون مصطفی پورمحمدی در مقام
،٦٧
مرداد
در
پیش
ســال
پنج
گران ،بیست و پنج شهریور نفس گیر بر ما بیست و
ماه
دادستانی ،حاکم شرع و عضویت در هیئت
خمینی
الله
روح
خط
دست
با
محمدی
گذشته است .و ما ،سال از پس سال با شانه پور
مرگ جمهوری اســامی مستقیما در قتل
و
اوین
در
سیاســی
زندانیان
عام
قتل
جهت
های زخمی
و کشــتار مردم دست داشــته است ،یکی
سن
از
که
کسی
شد.
برگزیده
دشــت
گوهر
روایت
همچنان
گلو،
در
مانده
های
و بغض
نیز همانند حسن روحانی ،در پست رئیس
شهر
چندین
دادستانی
مقام
در
سالگی
٢٠
کنیم.
می
تکرار
را
سال
آن
کشتگان
خونبار
شــورای عالی امنیت ملی در دولت محمد
تکرار نه ،فریاد می زنیم.
صدور صدها حکم اعدام کمونیســت ها و خاتمی ،در پشــت صحنه ،ریاســت تمام
فریاد می زنیم بدان امید ،که فریاد دادخواهی مخالفین جمهوری اســامی را در پیشینه تصمیم گیری های امنیتی و ســرکوبگری
زندانیانــی که قتل عام شــده اند ،همانند آدم کشــی های خود داشته و در مقام آدم های کالن جمهوری اســامی را به عهده
تندری طوفانزا این نظام سراپا جنایت را بر کشی امتحان خود را نزد خمینی پس داده داشته است.
سر سازندگان و حامیان آن آوار سازد.
بود .او با داشتن چنین پیشینه ای از جنایت ،یکی همانند الجوردی دادســتان برگزیده
برای
خمینی
منتخب
مرگ
کمیسیون
در
همواره
روایت کشتار تابســتان  ،٦٧اگرچه
خمینی ،چهره ای مخوف و آشنا در کشتار
بدین
و
شــد.
برگزیده
دربند
زندانیان
اعدام
ســت،
با درد و اندوه فقدان یارانمان همراه
و سرکوب است و دیگری همانند حجاریان،
مصطفی
مستقیم
رای
و
گزینش
با
ســان
طناب
و
اگرچه روایت تلخ بوســه های دار
مغز متفکر "اصالح طلبان" ،بنیان گذار وزارت
به گلوگاه انسان است ،اما روایت امسال بی پورمحمدی ،هزاران زند انی محکوم در اوین اطالعات و در همان حال یکی از چهره های
شــک روایتی تلخ تر از آن روزهای آتش و و گوهردشت به دار آویخته شدند.
امنیتی پشــت پرده رژیم در سرکوب های
روزهایی،
چنین
خون است .روایتی که از سر آن ،زخم های بیست و پنج سال پیش ،در
دهه  ٦٠است.
شده
آویخته
بدار
بــه جای مانده از آن تابســتان تفتان تاول پیکر بی جان هزاران زندانی
یکی همانند فالحیان ،با عنوان وزیر اطالعات
و
اوین
از
دار
یخچال
دوباره می بندند .نه بدان سبب که بیست و به وسیله کانتینرهای
دولت هاشمی رفسنجانی چهره ی شناخته
دسته
گورهای
دیگر
و
پنجمین سالگرد کشتار است .نه بدان سبب ،گوهر دشت به خاوران
شده سرکوب و تروردر جامعه است .یکی نیز
که امســال زوایای پنهان تری از آن جنایت جمعی حمل شدند.
همانند سعید امامی معاون امنیتی فالحیان،
در
درست
بعد،
سال
پنج
هولناک بر مال شده باشد .بلکه ،بدان سبب و حاال ،بیست و
تحت عنوان "سرباز گمنام امام زمان"در خفا
پورمحمدی
مرگ
داس
که
که سنگینی درد آن روزهای مرگ و جنون ،همان روزهایی
و دور از چشم مردم ،چهره مخوف و صحنه
جان
خرمن
مرگ،
هیئت
دیگــر
امسال بیش از ســال های گذشته بر گرده و دو عضو
گردان اصلی ترور شــاعران و نویســندگان
درو
محابا
بی
را
گوهردشت
و
اوین
زخمی خانواده های جان باخته کشتار  ٦٧زندانیان
منتقد رژیم در داخل و بیرون کشور است.
درد
و
اندوه
که
روزهایی
در
درست
کرد،
می
آوار شده است.
در واقع از انتخاب پور محمدی به عنوان یکی
خاوران،
مــادران
ر
د
پنجمین
و
بیســت
غم
بدان ســبب ،که با گذشــت  ٢٥سال از آن
از شــاخص ترین چهره های شناخته شده
کشتار فجیع ،اینبار با "کلید" حسن روحانی سالگرد عزیزانشان از هر سو فواره می کشید ،جنایت و کشتار که بگذریم ،با گذشت زمان
رئیس جمهوری که با شعار "تدبیر و امید" به مصطفی پورمحمدی ،قاتل زندانیان ،قاتل و با برمال شدن چهره های امنیتی و اطالعاتی
میدان آمده است ،کشتگان تابستان  ٦٧یک فرزندان مادران خــاوران ،قاتل رفقا و یاران رژیم در جامعه ،سیاست گماردن چهره های
بار دیگر بر دار شدند و زخم ناسور نشسته بر ســربلندمان ،با رای دولت "تدبیر و امید" و امنیتی پشت صحنه که عمدتا مخوف ترین
جسم و جان خانواده های جان فشانان آن با "کلید" مشــکل گشای حسن روحانی بر چهره های جمهوری اسالمی نیز هستند،
سال ،بار دیگر با شدتی بیش از گذشته سر صندلی وزارتدادگستری نشست.
بخشــی از سیاســت دولت هایی از جنس
وزیر
عنــوان
انتخــاب پــور محمــدی به
باز کرده است.
"اعتدال" و "اصالح طلب" است .دولت هایی
و
امنیتی
وزرای
حسن روحانی در روز  ١٣مرداد  ٩٢همزمان دادگستری و گزینش دیگر
که بنا به ضرورت و نیازمندی نظام جمهوری
با مراســم تحلیف ریاست جمهوری اش در اطالعاتی کابینه شیخ حسن روحانی ،یک بار اسالمی ،صرفا بر سیاست چماق تکیه نمی
مجلس ،وزرای پیشنهادی کابینه خود را نیز دیگر نشان داد که این حاکمیت ،مستثنا از کنند ،بلکه توامان با سیاست هویج و چماق
به مجلسیان معرفی کرد.
اینکه چه کسی بر صندلی ریاست جمهوری به صحنه می آیند.

معرفیاحمدموسوی،نویسندهكتاب«شببخیررفیق!»

من احمد موسوی متولد  ١٣٣٥میالدی
از نیمهدوم سال  ۱٣٥٦با حضور و شرکت
در اعتصابات صنفی  -سیاسی دانشکده
کشاورزی ساری فعالیت سیاسی خود را
آغاز کردم .فعالیت های سیاسی من علیه
رژیم سلطنتی شاه در سال  ٥٧با شرکت
در تظاهرات و بعضا سازماندهی حرکت
های ضد رژیمی گسترش یافت.
از نیمه دوم  ٥٧با فعالین سازمان چریک
های فدایی خلق ایران آشــنا شــدم و با
حضور فعــال در متینگ ها و اعتراضات
ســازماندهی شده توســط فعالین این
سازمان ،فعالیت های سیاسی من هویت
مشخص تری به خود گرفت .با سرنگونی
رژیم سلطنتی شاه و باز گشایی دانشکده،
فعالیت سیاســی و تشــکیالتی من در
تشکیالتپیشگامدانشجویی(دانشجویان
هوادار سازمان چریک های فدایی خلق)
آغاز و با بسته شدن دانشگاه های کشور
در اردیبهشت  ،٥٩فعالیت سیاسی خود
را به طور مســتقیم با تشکیالت سازمان
چریک های فدایی خلق ایران ادامه دادم
و پس از انشعاب بزرگ اقلیت و اکثریت
در درون این ســازمان ،به جریان انقالبی
ســازمان موســوم به اقلیت پیوستم .در
 ٩تیرماه  ،٦٠برای اولین بار بازداشــت و
زندانی شدم.در همین نخستین بازداشتم
اعدام هم سلولیم را از نزدیک تجربه کردم
و برای نخســتین بار شاهد عینی اعدام
دوستان و یارانم در زندان شدم.
در "شب بخیر رفیق" کتاب ده سال
خاطرات زندانــم ،اولین تجربه ام از

اعدام زندانی هم سلولم چنین آمده
است:
ساعتده صبح روز  ٢١تیر ماه  ،٦٠مهدی
دانیالی در حالی که تی شرت من بر تنش
بود تحــت عنوان مالقات بــا مادرش از
سلول فرا خوانده شد .بعد از ظهر ،وسایل
شخصی اش را گرفتند .تمام شب از الی
میله های دریچه باالی سلول ،به دیدبانی
مشغول شدیم .ساعت  ١٢شب ،چندین
اتومبیــل از جمله یک بنز ســفید ،یک
آمبوالنس استیشن و یک ماشین سپاه
پاســداران محوطه زندان را ترک کردند.
مهدی دانیالی و اردشیر خیرآبادی ،عازم
میدان تیر نیروی دریایی حسن رود بندر
انزلی شدند .این نخستین تجربه عینی
من از اعــدام بود .برای اولیــن بار اعدام
انسانی را که از کنار من راهی میدان تیر
می شد ،تجربه می کردم .مهدی  ۱٨سال
داشت .بدون اینکه دادگاهی شود ،بدون
اینکه فرصتی برای دفاع از خود داشــته
باشد ،به جوخه مرگ سپرده شد.
مرگ چه آسان پیش روی ما بود.دوستانی
را که تا ساعتی قبل ،در کنار ما بودند ،با
هم زندگی می کردیم ،شوخی می کردیم
و می خندیدیم ،به سادگی ،حتا ساده تر از
آب خوردن به جوخه اعدام سپردند.
(کتاب شب بخیر رفیق،
خاطرات ده سال زندان)
پس از دو هفته بازداشــت ،از زندان آزاد
شدم.دوباره به تشکیالت سازمان پیوستم.
با پیوســتن مجدد به ســازمان ،فعالیت

سیاسی و تشکیالنی من نیز وارد مرحله
تازه ای شــد .مرحله ای که هر روز خطر
دستگیری مجدد را بیش از پیش احساس
می کردم ٢٢ .اسفند  ٦٠دوباره دستگیر
شدم و اینبار پس از گذشت در یک دادگاه
فرمایشی که فقط من به عنوان زندانی،
قتیل زاد ،به عنوان حاکم شــرع و رئیس
دادگاه و نفر سوم به عنوان منشی جهت
نوشتن پرسشهای رئیس دادگاه و پاسخ
های من حضور داشت ،به ده سال زندان
محکوم شدم.
از این زمان بود که سرنوشتم ،طیده سال
ماندن در زندان های بندر انزلی ،رشــت،
چالوس ،قزلحصارکرج ،الهیجان و زندان
الکان با اعدام ،شکنجه و کشتار ده ها و
صدها تن از یارانم گره خورد.
در تابستان  ٦۱به زندان چالوس منتقل
شــدم .در آنجا بود که به طور ملموس با
واقعیت تلخ شکنجه از نزدیک روبرو شدم.
در همین زندان بود که خود نیز به تخت
شکنجه بسته شدم وضربه های سنگین
شالق بر کف پاهایم فرود آمدند.
تابستان ٦٢به زندان قزلحصار تبعید شدم.
طی دو سال تبعید در زندان قزلحصار با
انواع جدیدی از اعمال شکنجه بر زندانیان
مواجه شدم .شکنجه هایی کهدر نوع خود
بدیع و از شکنجه های ابدایی حاج داود
رحمانی رئیس زندان قزلحصار بود .قیامت
و تابوت ،تاریکخانه و قرنطینه و سرپا ماندن
های طوالنی مدت زیر هشت ،از بیست و
چهار ساعت گرفته تا بیش از چهار شبانه
روز از جمله شکنجه های متعارف زندان

یکی همانند دولت هاشمی با عنوان "دولت
سازندگی" ترورهای زنجیره ای را اعمال می
کند.
ودیگری همانند خاتمی با گفتمان "لبخند"
قیامدانشجویی تیر ماه  ٧٨را به خاک و خون
می کشد.
یکی همانند احمدی نژاد ،با مشت آهنین
علنا چهره می نماید و دیگری همانند شیخ
حسن روحانی با چماق پنهان در زیر عبای
خود" ،کلید" مشکل گشای خود را در حضور
مردم به نمایش می گذارد .در شرایطی که
همه این ماجرا ها در سطح جامعه اتفاق می
افتد ،در پس پرده و پشــت ماجرا که اتفاقا
امروزه دیگر علنی شــده اند ،شــخص ولی
فقیه به عنوان رهبر و دیکتاتور مطلق العنان
جمهوری اسالمی نشسته است .کسی که
تمام عوامل و ارگان های جمهوری اسالمی
می بایست بر اساس منویات این ولی فقیه
مســتبد حرکت کنند .و این همان تراژدی
غم انگیزی اســت که توده های مردم ایران
بیش از سه دهه اســت که بدان گرفتارند.
پورمحمدی در مورد نحوه انتخاب خود گفته
اســت ،انتخاب او در جلسه سران سه قوه و
با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت گرفته
اســت .در واقع ،انتخاب پورمحمدی توسط
حسن روحانی برای پست وزارت دادگستری
نه یک اتفــاق ،که برگرفته از عمومی ترین
سیاست نظام اســت .نظامی که همچنان
بر ســرکوب و کشتار در جامعه تاکید دارد.
نظامــی که از فرمان خمینی برای قتل عام
زندانیان سیاسی همچنان به عنوان "فتوای
نجات بخش" یاد می کند.
همزمانی بیســت و پنجمین سالگرد
روزهای کشــتار  ،٦٧با انتخاب پور
محمدی در دولــت " تدبیر و امید "
تراژدی غم انگیز مردمی اســت که
همچنان در یک دور باطل ،به معجزه
انتخابات ریاست جمهوری دل بسته اند.
تــراژدی دردناک مردمی اســت که در زیر
سرنیزه های ســرکوب و کشتار جمهوری
اسالمی همراه با چاشنی توهمات مذهبی
شان به جستجوی روزنه ای از امید به قاتالن
خود و قاتالن هزاران زندانی سیاســی امید
می بندند .و در ایــن میان ،نقش نیروهای
رفرمیست و مدافع نظم موجود ،که بر توهم
جوانان و بخشــی از توده های مردم ایران
دامن می زنند ،بسیار رقت انگیزتر است.
در بیســت و پنجمین ســالگرد قتل عام
هزاران زندانی سیاسی که تلخی روایت اش،
همچنان حنجره را می سوزاند ،باید به آنانی
که بر "کلید" دولت روحانی دل بســته اند،
گفت :این کلیددر آبگیر سرد شکسته است.
دروازه تاریک بسته است .باید به این مسافران
خسته که همچنان بر قاتالن مردم امید می
بندند ،نهیب زد :هان ای "مســافر تنها ،با
آتش حقیرت در سایه سار بید ،چشم انتظار
کدام سپیده دمی"؟ دست از گمان بدار ،در
جستجوی سپیدهدم خورشید انقالب باش.
نشریه کار ۶۵۱
•

از زبان خودش

قز لحصــا ر
بود.
ســهم من از شکنجه های قزلحصار ،دو
ماه نشســتن در قرنطینه بود بدون هیچ
حرکت و کالمی و  ٣٧ساعت مداوم سرپا
ماندن در زیر هشت.
"ساعت نه و نیم صبح مرا به زیر هشت فرا
خواندند و به جرم ورزش کردن با چشم
بند سرپا نگه امداشتند .هنوز چند ساعت
نگذشته بود که درد شدیدی را در کمرم
احساس کردم .انگار مهره های کمرم در
حال شکستن بود .پاهایم از فرط خستگی
یارای نگه داشتن تنم را نداشت .سرم بی
اختیار به دیوار می خورد .شب فرا رسید
و من همچنان با چشم بند سرپا ایستاده
بودم .سکوت شب همراه با بی خوابی امان
را از من گرفته بود .کالفه درد و بی خوابی
شده بودم .شــب به پایان رسید .صدای
جوش و خروش زندانیان ،صبح دیگری
را نوید داد .روز بعد هم به اتمام رســید
و من کماکان ســرپا ایستاده بود .ساعت
یازده شب دوباره ســکوت ،زندان و بند
را فرا گرفت .سرانجام پس از  ٣٧ساعت
مداومدر کناردیوار با چشمان بسته سر پا
ماندن ،به نزد یارانم باز گشتم.
فرزاد ،تجربه دیگری اســت از ایستادن
در زیر هشت .فرزاد زندانی کرد را به زیر
هشــت بردند .سر پا ایستادن با چشمان
بسته آغاز شــد ٢٤ .ساعت اول به پایان
رسید .فرزاد باز نگشت ٤٨ .ساعت گذشت.
او همچنان سرپا ایســتاده بود .پاهایش
متورم شــده بودند .فرزاد با لباس کردی
و شالی که محکم کمرش را احاطه کرده
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Demo.shorai@gmail.com

دمکراسیشورایی

بود ،از زیر هشت به سمت دستشویی در
حرکت بود .دو نگهبان تواب در طرفین او
احاطه اش کرده بودند .فرزاد به آرامی راه
می رفت .هنوز پاهایش توان ایستادن و
راه رفتن را داشت .هنوز قامتش خمیده
نشده بود ٧٢ .ساعت به پایان رسید .فرزاد،
کماکان با چشــمان بسته در زیر هشت
زندان همچنان سرپا ایستاده بود .اکنون
دیگر پاهایش سیاه و متورم شده بودند.
هنگام رفتن بهدستشویی ،پاهایش سانتی
متر به سانتی متر ،روی زمین کشیده می
شدند .بیستدقیقه طول کشید که فاصله
 ٥٠متری زیر هشت تا دستشویی را طی
کند .در پایان روز چهارم فرزاد را به اتافش
باز گرداندند.

اما آنچه در تابستان  ٦٧بر ما گذشت
ورای تصور انسان است.

وقتی کابوس مرگ بر بند ما فرود آمد ،ما
 ٩٠نفر از زندانیان بند به دلیل امتناع از
پوشیدن لباس فرم زندان ،از همه امکانات
و حقوق اولیه خود از جمله داشتن لباس،
دارو ،دکتر ،درمــان و مالقات با خانواده
محروم بودیم .محرومیتی که از پاییز ٦٥
شروع شده بود و تا شروع کشتار زندانیان
سیاسی در تابستان  ٦٧بیش از یک سال
و نیم خانواده هایمان را ندیده بودیم .در
چنین فضایی کمتر از یک هفته ٨١ ،تن از
یاران همبندم ،یارانی که با همدر اعتصاب
لباس فرم زندان بودیم از بند بیرون برده
شدند و دیگر هرگز باز نگشتند .پس از
این کشتار ،ما  ٩زندانی اعتصابی باقیمانده
همچنان به اعتصاب خود ادامه دادیم .و
یک ســال دیگر یعنی تا تابستان  ٦٨از
دیدار با خانواده محروم ماندیم.

http://tvshora.com

در آذر ماه ســال  ٧٠که درست یک ماه
به پایان محکومیت ده ســاله زندان من
مانده بود ،در آخرین نامه ای که توانستم
از درون زندان به بیرون بفرستم ،خطاب
به خانواده ام نوشتم:
ده سال گذشت .در این ده سال روزهایی
بر ما و شب هایی نیز بر شما گذشت که
خود به درازای ســالی بودند .با شقاوت و
قتل عام هایی که حتا در ســال هم نمی
گنجند.
ســال  ٥٠را به خاطر سرکوب و کشتار
وحشــیانه برومندترین فرزندان خلق با
تعبیری زیبا و در خور حوادث آن ســال؛
"ســالی که زنگ خون به صدا درآمد و
توفان شکوفه داد" ،توصیف کردند و من
مانده ام که سال های نخست دهه  ٦٠را
چگونه باید توصیف کرد که ترجمان آن
سال ها باشد .سال  ٦٧را با کدام قلم و با
کدام تعبیر باید بر صفحه ی تاریخ ثبت
کرد تا مظلومیت ،غریبانه سوختن و پرپر
شدن هزاران زندانی محکوم دربند را که
ناجوانمردانه به قربانگاه برده شدند ،نمایان
سازد؟ به راستی کدام قلم خواهد توانست
سبعیت،درندگی و شقاوت قرون وسطایی
جمهوری اســامی را در تابستان  ٦٧به
تصویر بکشد و از کلکش خون نریزد؟
کــدام راوی خواهــد توانســت روایتگر
روزهای سیاه تابســتان سال  ٦٧باشد و
خود سوگوار و سیه پوش نشود.
به راســتی چه تلخ و اندوه بار خواهد بود
دیدار با مادرانی که هنوز سوگوار و داغ دار
نشسته اند با چشمانی منتظر در انتظار
عزیزان شان.
•
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طـراحی قابلتوجهخامنها خدمات امور کنسولی
وب
سایت فال قهوه
کســری
طراحی وب سایت
و ورق

آموزش سنتور

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

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

نیازمندیهای

استاتیک و داینامیک
 فروش آنالین

صابر جلیل زاده
514-585-6178

514-224-4986

پیـانو

استخدام

آموزش تکنیکهای نقاشی،
موزاییک ،طراحی ،هنر تراپی،
>> بزرگساالن و کودکان
در محل (کتابخانه نیما)
azjune2013

فنخوانندگی

تدریس ابتدایی فن خوانندگی
برای موسیقی پاپ ایران

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
www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

AZaug1

رضاهـومن
azmay2013hoomanfree

خانـمی آماده برای
انـجام کارهای منزل
شما نظافت و غیره
تلفناطالعات:

azjan’12paid60+120ak

Tel.: 514-419-8872

استخـــدامفـوری
Dressmaker | Tailor

برای کار در رستوران کارتیه پرس

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

بصـورت متام وقت و نیمه وقت
فورا نیازمندیم.
Quartier-Perse: 4241 Décarie
(514) 488-6367

تدریس 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...

جویایکار

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

Email: infokasra @yahoo.ca

به چند نفر ویترس و کمک آشپز

فنگویندگی

514-833-8684

خدماتمالیاتی

استخـــدام

azjune01UP

ساعت کار 9 :تا  13دوشنبه تا جمعه
پذیرش با وقت قبلی

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

بصـورت متام وقت
فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-892-5433

Tel.: 514-996-1620

حسین فرجی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

به یک کارمنددوزبانه
برای انجام امور دفتری

آموزشختصصیپیانو
سلفژ ،ارف ،کیبورد،
آهنگسازی با کامپیوتر
علیرضا فخاریان
با 15سال سابقه

www.ftrahimi.com

فرزانگانمونتریال

)(514

Nikpourpdsep12

آتلیههنرهایتجسمی،

ایرانی
ب
خرید!

678-6451

azmar15U

آتلیههنـری

مدیر و مسئول:

توسط شادی

________________

tilMar'10P

مدرسهفارسیزبان

PAIVAND: Vol. 19  no.1124  Sept. 01, 2013

34

Tel.: 514-488-4556

Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary

دارالترجمهرمسییکتــا

Azaug15

ازجون2013

تدریس خصوصی

توسط :رضا هومن

(با بیش از  20سال سابقه در
تهیه واجرای برنامه های رادیو
وتلویزیون وخوانندگی باگروه
های موسیقی پاپ ایرانی )

آرزو حتویلداری یکتا

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

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

(438) 985-5752
Tel.: (514) 775-6508
مترجم رسمی ،عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک ،انتاریو و ایران،
514-833-8684
4055 Ste-Catherine W.,
مترجم رسمیدادگستری
>> ختفیف
Suite 132
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با
ویژه برای
T: 514-439-8501
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
Tel.: 514-641-1703
دانشجویان
C: 514-730-7462
ارگان های
AMR Financial Security
ایرانی
Tel.: 514-803-1845
با ارائه
Metro: Atwater
دولتی کبک و کانادا
تخدام
For Life Inc.
اس
کارت
)(Exit: Alexis Nihon
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
کنید!
Dynamic
financial services firm,
 West Island Office:
دانشجویی
MCC
 PCRCو
اردهای
استاند
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Financial
experience needed
انـجام امور آشپزی
فروش رستوران
به یک آشپز
/high school diploma
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Have to speak one of officials languages.
هفته
در
روز
چند
سروران
مونتریال
در مرکز شهر
 ، NDGبا  12سال سابقه،
Visit: www.bestfinancialsecurity.com/
>> در منزل شما
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
است.
نیازمند
فـورا
مشتری ثابت ،گنجایش
carrier.html
ترجمهوتأییدترجمه
عضوجامعه مترجمین کبک
(خانم سالی)
Tel.:
514-933-8866
مسافرت
علت
به
،
نفر
70
رسمی اسناد و مدارک،
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
!!Send us your resume today
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
کاندو در «نانزآیلند»:
(514) 754-4592
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
بفروش می رسد:
مترو :گای کنکوردیا
Fax: 514-666-9198
تضمین تائید ادارات و سازمان های
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
حمام
یک
خوابه،
دو
Tel.: 514-243-1291
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
دستشویی ،با پارکینگ و
Tel.: 438-989-3421
Tel.: 514-745-0318
محل:مرکزشهرمونترال
داخلی،
استخر
Cell.: 514-246-8486
نزدیکمترومک-گیل
باشرایط عالی:
به چند نفر ویترس
Location:
Downtown Montreal
• نیمه وقت و تمام وقت •
Price: 288500.00

near Pl. des Arts
مردی مجرب ،همراه،
برای کار در کلبه عموجان
CONDO:
Call, text or e-mail for an
جی
دی
شادترین
ترین،
تازه
زیباترین،
 appointmentتدریس ریاضیات
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گرجی از می 15

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام
پاتــوق

استخــــدام

azmay2013hoomanfree

azfeb51up atimanafi@gmail.com
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مترجم رمسی

CONDO
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روسيه و ايران امضا شد
 -2جزيره معروف اندونزي
– درخ��ت انگ��ور – مرادف
فسق – واحد سطح
 -3خاك سفالگري – لباس
كهنه – پارچه روپوشي
 -4از انجيله��ا – عاج��ز و
ناتوان – كرانه آسمان
 -5مربي شاهزاده – صندلي
راحتي – سوپ كلم
 -6گلدس��ته مس��جد –
بوسيله – طرفدار
 -7راه و روش – نق��اش
مدعي رس��الت – گام يك
پا – مايه ترقي بعضيها
 -8ي��ك ش��اخص آم��اري
اس��ت كه نشان ميدهد هر
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قيمتها – موجود نامرئي – نش��انه فعل  -10كش��ور ابوظ
موسي
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اشتراک پیوند












پیوند را آبونه شوید! با پست سریع
متاس تلفنی514-996-9692 :
و یا نشانی خود را به ایمیل کنید:

ارز













 85دالر در سال

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی









5780 Sherbrooke
 در مونتریال
ایـران
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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.

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

مجری
مراسم
عقد
ایرانی

514825-3170

UNION
MONDIALE
1863 Ste-Catherine W.
Tel.: 514-937-5192
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 -15شاه سلجوقي – مركز ژاپن
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فتوشاپ

Illustrator

تدریس MYSTICA
خصوصیفتوشاپ
کامپیوترگرافیک،توسططراح
با سابقه  10جلسه :قبول سفارشات
طراحی • میستیکا دیزاین
514-812 2182

زبانانگلیسی فــروش
www.paivand.caاستخدام
تدریسخصوصی
لیسانس رستــوران
AKHAVAN
توسطخانمفوق
آموزشزبانانگلیسی
از پایه تا IELTS
تماس بعداز 7شب
ویکشنبهها

514-586-9393

azJL2pp

sarafreeazaug2012

رستورانلبنانی باموقعیتعالی،
واقعدرسنلئونارد،جنبسینماو
مرکز خرید ،با گنجایش 60نفر و
دلیوریدرمنطقهمونتریالنورد
بفروشمیرسد.لطفامتقاضیان
جدی تماس بگیرند :

TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط
دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL
با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com
sep13fulyr

514-467-4772

قابلتوجهشرکتهاو
کارفرمایانایرانی
خانم 25ساله با سه سال سابقه
کار بازرگانیدر ایران دارای
لیسانسزبانانگلیسی،آشنابه
امور اداری و بازرگانی و مکاتبات
تجاری،سابقهدرمدیریّت
فروشیکشرکتمعتبر
Mehrnaz.saeidzadeh
@gmail.com
azjul13free

داروخانه

Tel.: 514-334-2380

روبروی 3

بل سنتر

>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت

اجــاره

Tel.: 514-620-5551

آپـارمتان

آپارتمان نورگیر و
بسیار تمیز در مجموع ه
آپارتمانهای راک هیل،
 ۱و نیم .از اول ماه آگوست:
 ۷۶۸دالر.
در صورت تمایل ،اثاثیه این
آپارتمان به فروش میرسد.

ساختمان

انجامکلیهامورمربوط
به بهسازی و بازسازی
ساختمان،نقاشی،
کاشیکاریو...
(امیـد)

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

514-812-5662
azjuly13free

514-623-7075

شیرینی
سـرو

tillnov1Pd

آموزشگیتار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

Tel.: (514) 978 3147
azjuly1

482-0705
677-8358

آرایشـــــگاه

481-6765 ........................................ EVE
فریبا 487-0800 ..........................................
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
آریا تراول866-236-1258 ...........................
یونایتد 416-225-5509 ............................
یونی گلوب(نسرین) 699-1760..................

آموزش رانندگی

نینا 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

azjuly15Up zagros

Tel.: 514-573-8388

Handymanservicebm@gmail.com
?mai1&15Upaypal

خدمات
ساختمانی
نوسازی آشپزخانه و حمام،
سرامیک ،کفپوش چوبی،
رنگ و نصب کابینت
آشپزخانه و کانترتاپ،
نقاشی،تکمیلزیرزمین
• با بهترین کیفیت
• و قیمت مناسب

Tel.: 514-265-0973
Tel.: 514-246-1393
azjuly1

سفرروزانه
بـــــه
تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

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

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

ارز

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال 937-5192...........................
844-4492................................. Export-FX

امالک و مسکن

همتیان ،فیروز827-6364 .......................
امیرســام 702-2309 ....................................
هاشمی ،مسعود 298-4567 .........................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالقــی 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 بشــر 299-1787 ............................
249-4684 ........................................ IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 690-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

شــیخ صالــح 366-1509 .......................

پزشک

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

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

استخدام

•
•
•
•
•

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

3ونیم ،در بهترین منطقه  NDGبازسازی شده و تمیز،
شامل کلیه وسائل برقی ،آماده اجاره از هم اکنون ( 750دالر)
------------------------------->> همچنین 6ونیم ،تمیز و بازسازی شده ،آماده اجاره1350 :دالر

مونترال/تورونتو 887-0432...........................
فرویوو 694-7036 ..........................................
اکســپرس 889-7392 .................................

بیژن 419-1039 ...........................................
لوئیزداداشزاده288-4864............................

دیش و ساتالیت

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

دندانسازی(کلینیک)

جواهری
چاپ

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................

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...

شماره
شما در این لیست نی

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

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

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

مرکز شهر مونتریال:

ست؟

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

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

مراکز پخش پیوند

azjuly15alinak

ریاضیات وفیزیک 827-6329 .................

ساختمان و دکور داخلی

info@paivand.ca

514-961-0442

یو--ان ســات 571-6564 ............................

ترجمه

با ما تماس بگیرید.

کار استاد علی اصغر معصومی

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

داروخانه

تدریس رقص

جای شما در این صفحه
خالی است!

®لوگوی پیوند®

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

تدریس خصوصی

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

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

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

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

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

•
•

خیاطی (آلتریشن)

تبلیغات

 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؟...

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

خشکشویی

تاکـسی

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

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.

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................

تابلوسازی

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

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

اجارهآپارمتان

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

ازدواج

Tel.: 514-739-4888

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

)(514
)(514

514-996-9692

5200 De La Savane

AKHAVAN FOOD

گیتاریست برگزیده کشور و فارغ
التحصیل فوق لیسانس موسیقی از
دانشگاهچایکوفسکی

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

MONTRÉAL QC H4B 1L8

کلیه امور ساختمانی

rapide

Fax: (514) 288-4682

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه

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

نیازمنــدیها

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

>> petit ou grand

Tel.: (514) 288-4864

کاندولوکس

||Bazar Du Tapis



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

نسخه خود را به ما فکس کنید و
داروی تان را حتــــویل بگیرید:
------------------13 RACHEL

aznov15free

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

قالیشوییبازارفرش

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

Expert en rénovation

لوئیزداداش زاده
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دندانپزشک

گان پیوند )

نیـلو)450( 812-9991...................................
مارشهآریا450-812-7369...........................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

شیرینی پزی و قنادی

کاپ کیــک439-4903 ................................
سروین 562-6453............................................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

فـرش

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

فـال

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

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

بیبلوس523-9596...........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
شیراز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

224-0-224.................................... KamNic
وحید 653-3107 .............................................

رستــوران

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر بیتــا 999-2482 ................................

سوپر و فروشگاه

اخــوان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551............................... W. Isl.
ماهیسنلوران369-3474.............................

کامپیوتر

کارواش

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

کایروپرکتیک

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

کتابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

پیوند996-9692.................................................
بیتاجراح 438-877-6207............................

شریف

ارز

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

باایرانی
کــار
کنید!

عینک سازی

ایرانی

تخدام
اس
کنید!

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

امیرکفشداران303-2977..............................

ویدیو

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

محضر

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

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................

موسیقی (جشن ها)

تپش دیجیتال 223-3336 .........................
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تقاضایباالبرایکاندومینیومهایمرکزشهرمونترال "سرمایهگذرانیکهدرحالحاضر وی همچ یکنید
رید!
در امالک
نین اضافه م
سرمایه گذاری ننمایند
ینماید که با اســت
امیر سام

گــروه التوس(*) بــرای اولین بار
اقدام بــه انجام مطالعــه بر روی
برجهای در حال ساخت در مرکز
شهر مونترال نمود و از طریق یک
ی سیستماتیک بر روی تمام
بر رس 
پروژههــای کاندومینیــوم دارای

حداقل  ۵طبقــه و واقع در مرکز بیش از  ۹۸۰واحد در سال ۲۰۱۲
شهر مونترال پیش فروش شد.
کــه محلــه همچنین میزان تقاضا در س ه ماه
ی ماند
 Griffintownاول  ۲۰۱۳به قوت خود باق 
 Oldبه طوری کــه در این مدت تعداد
و
 M o n t r e a lواحدهای فروخته شده  ۲۰درصد
را نیز شــامل نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۲
میشد ،آشکار افزایشداشت.
ساخت که  ۶۱طبق این بر رسی ،در س ه ماه اول
درصد کاندومینیومهای نوساز در  ،۲۰۱۳تعداد  ۵۶پروژه با ۷۷۰۰
مرکز شهر مونترال فروخته شده واحد کاندومینیوم در مرکز شهر
مونترال موجود میباشد
اند.
آیا بازار
که  ۲۶پــروژه از آنها با
این تحقیق نشــان
میدهد که در ســال کاندومینیوم تعــداد  ۳۰۰۰واحد در
 ۲۰۱۲تعداد  ۲۶۵۷مونترال واقعا مرحلــه ســاخت قرار
دارند که تعداد ۲۱۲۳
واحد کاندومینیوم در
مرکز شــهر مونترال اشباع شده؟! واحد آنها پیش فروش
شده اند.
فروخته شــد که در
مقایسه با کاندومینیومهای جدید ممکن است این آمار و ارقام باعث
و فروش رفته در ســال  ۲۰۱۱که ر ّد این نظریه که "بازار کاندومینیوم
تعداد  ۱۲۸۰واحد بود ۱۰۸ ،درصد مونترال اشباع شده" گردد ،اما باید
توجه داشت که درصد واحدهای
افزایشداشت.
>> بخش اعظم فروش در سال فروخته شده از یک پروژه به پروژه
 ۲۰۱۲مربوط به  ۴پروژه بزرگ دیگر متفاوت میباشــد و ممکن
ی هم باشند که
معروف که نزدیک  Bell centerاســت پروژههای 
واحدهای کمتری از آنها به فروش
ساخته میشود ،بود.
در حقیقت تنهادر پروژههای  Tourرفته باشند.
ی برای
ی استثنای 
 des canadiensو  L`avenue,سال  ۲۰۱۲سال 
 Roccabellaو  Iconeبه تنهایی برج ســازها بــود و این حقیقت

حتریم ها..

>> ادامه از صفحه9 :

کردهانــد فراتر مینگریم ،سرنوشــت ایران را با
تسلیحات اتمی و یا بدون آن ،در یک جغرافیای
نظامی مییابیم که متزلزلتر از آن است که بتوان
آن را به لغو و یا ادامه «تحریمها» کاهش داد.
جمهوری اسالمی اگر واقعا قصد تولید بمب اتمی
نداشت ،قطعنامه و تحریمی نیزدر کار نمیبود!
دلبستگان رژیم موظفاند این واقعیت را به مردم
و مخاطبان خود توضیحدهند.
االن هم جمهوری اسالمی اگر واقعا قصد تولید
بمب اتمی ندارد ،و میخواهد که قطعنامههای
شورای امنیت منتفی و تحریمها لغو شوند ،هنوز
و همچنان باید دنیا را نسبت به اهداف صلحآمیز
خود قانع کند.
اینکه چنیــن کاری از رژیمی که با مردم خود
ایران سر جنگ دارد و به طور استراتژیک علیه
دولتهای منطقه و کشورهای قدرتمند توطئه و
برنامهریزی میکند ،چگونه ممکن است ،پرسشی
است که درباره پاسخ آن نیز باید قانع شد! وگرنه
راه جلب اعتماد جامعه جهانی به برنامههای صلح
آمیز اتمی بسیار ساده است:
همکاری شــفاف و مســتدل با آژانس
بینالمللی انرژی اتمی و نهادهای مربوطه.
و حاال ،تازه اگر هم چنین شود ،اقتصاد ایران به
وسیله غارت و چپاول خانوادههای مافیایی نظام
از نظر ساختاری مفلوکتر از آن شده است که
به آســانی و بدون تغییرات بنیادی بتوان آن را
بازسازی کرد .این هم واقعیت دیگری است که
دلبستگان رژیم که از آمدن شیخ حسن روحانی
بــه جای محمود احمدی نــژاد ذوق میکنند،
موظفاند به مردم توضیحدهند.
 15اوت 2013
www.alefbe.com

تپـشدیجیتال
تبدیل سیستم های
ویدیوئی

فا
برا
در
ی ســر مایه گذاری در امالک امالک ده از سرمایه گذاری در
آینده حســرت از دس
ت
داد
ن
به
ن
با
عن
ید
وا
ن
در
ی
این موق
ک وسیله برای
امور آن حرفهای بود.
این عیت را خواهند خورد".
ارتقا و
هر
ش
خ
ص
با
یک
هر

ی
از
ه
ی میتواند _ پیشرفت ،باز میدارند.
دف 
دیدگاههای آقای ary
G
در
ام
ال
__________
ک
ith
سر
ما
Sm
یه گذاری نماید.
 *Spencerاز پیشگا
*
ما
ن
ith
و
Sm
r
سر
ce
ما
en
یه
Sp
گ
y
خ
 Garیکــی
س نرانان همای 
شهای سرمایه صورت ذاری در امالک اگر به
از
س
خ
نر
انا
ن
تای
ید
شده و مشاور
صحیح انجام گی
گذاری میباشد.
از ایمنترین ســرما رد یکی شــرکت
t
en
m
st
ve
in
افــرادی
NSS
یه گذار 
امالک که در حــال حاضر در
یها operty
Pr
در
م
س
ی
ب
را
اش
سر
ــ
دن
د.
یا
ه
م
م
یباشد
چنین
 ۱۰ســرمایه گذاری ننما
و در هر وی بنیان
ی به گ یند ،بازاری موقعی 
تهای مناسب برای  SLAMگذار شــرکت West
سال آینده و
st
مینگرند خود قت  ذشته سر
ما
یه
گ
ذار
ی
وج
ود
شرکتی  Coaبــه عنــوان
دار
د.
را سرزنش نموده
شن
تهای طالیی سرمایه گذا ران واقع 
یر
نههای امور آم اخته شده و فعال در
سا

که چرا این موقعی 
وز
عم
ش
وم
م
ــ
دی

ی
را
ن
را
ش
مو
را ( با تو
رک
رد
ت ها،
بهره و جــه به پایین بودن نر
یدهند چرا ســرزنش قرار میب
خ
اش
د.
م
و

ی
به
عن
وا
ن
قوانین ن
سخنران
که نقش ع
مسکن) از سبتا خوب اخذ وام را
مدهای در همایش
در ناامید کردن و از بین بردن در تاریــ ســرمایه گذاری که
به کاه دست داده اند .با توجه
اع
خ
۵
تم
و
اد
۶
ا
مر
کت
دم
بر
در
در
ام
ون
ور
شت
کو
ور
میتوان قاضا در بازار امالک،
نهها با امالک دارند .برگزار
می
ای
ن
شو
ر
د،
سـ
س
ـا
خن

ران

ی
شای
خواهد
موقعی 
تهــا
عه پراکنی و نمود.
قیمت مناسب تهیه ن ی خوب با تشویش
اذ
ها
ن
عم
وم
ی
،
مر
دم
را از
ماییم.
خود آموزی
شاد و سربلند باشید
و ارتقاء سطح زندگی

www.amirsam.ca
که پیش فــروش کاندومینیومها
در سال گذشــته به باالترین حد
خود رســید نباید بــه این تصور
بیانجامد؛ که امسال هم همان امر
تکرار خواهد شد .برای ثبات بازار
امالک کاندومینیوم بهتر است که
ی کاهش یابد تا ________
ساخت و ساز کم 
واحدهای موجود به فروش برسند )*( .گــروه التوس یک شــرکت
گروه التــوس در حــال انجام بر بینالمللی معتبــر در امور امالک

باقرزاده :آزمایشی برای حمله به ایران؟...
خــروج نیروهــای آمریکایی
از عــراق (که انجام شــده) و
افغانستان (که در شرف انجام
است) و بستن زندان گوانتانامو
(که انجام نشــده است) جزو
وعدههــای انتخاباتی او بود .او
به دلیل همین شعارها (پیش
از آن که عمال تحقق پذیرد) از
کمیته نوبل جایزه صلح گرفت.
او همچنین سعی کرد سیاست
آمریکا در مورد ایران را تغییر
دهد و با رژیم ایران از در گفتگو
و مصالحه درآید.
او در برابر مخالفانش در کنگره
آمریکا که خواهان شدت عمل
در برابر ایران بودند ایستادگی
میکرد و بــر ادامه راه گفتگو،
همراه با کاربرد هرچه شدیدتر
اهرم تحریمهای اقتصادی ،پای
میفشرد.
در عین حــال ،او پذیرفته بود
که نبایــد گزینه نظامی علیه
ایران را بالکل به کنار گذاشت
و ضرورت آن را گاه به گاه تکرار
میکرد.
سیاست اوباما در برابر ایران او
را به مخمصه عجیبی گرفتار
کرده بود .او شــخصا بر گزینه
گفتگــو تأکید میکــرد ،ولی
مخالفــان او از بیحاصلی این
سیاست سخن میگفتند .پنج
سال تالشهای او برای نزدیکی
با ایران و حل صلحآمیز پرونده
هستهای ایران ،به رغم اعمال
تحریمهای هر چه شــدیدتر،
به جایی نرسید و سر و صدای
نومحافظــهکاران و البیهای
اســراییل در آمریکا علیه این
سیاســت بلند شــد .آنان به
خصــوص اوبامــا را به ضعف
در سیاســت خارجــی متهم
میکردند و تخمینهای زمانی
کوتاهی را برایدستیابی رژیم

ی بازار کاندومینیوم مرکز شهر
رس 
مونترال در ســ ه مــاه دوم ۲۰۱۳
میباشد که نتیجۀ آن را به اطالع
خوانندگان محترم و عالقمندان به
بازار امالک خواهم رساند.

ایران به سالح هستهای به رخ
او میکشیدند .از سوی دیگر،
مخالفان اوباما این احســاس
را تقویــت میکردند که رژیم
ایــران با توجه به ســابقه کار
اوبامــا و مخالفــت او با جنگ
عراق ،تهدیدهــای او در مورد
کاربــرد گزینه نظامــی برای
مقابله با برنامه هســتهایاش
را جــدی نمیگیــرد و از این
رو همچنان بــه راه خود ادامه
میدهد .اوباما باید راهی پیدا
میکرد تا نشان دهد که گرچه
او به صلحدوستی معروف شده
است ،ولی در ورای سیمای نرم
او اراده ســخت و مصممی نیز
وجود دارد که به هنگام لزوم به
کار خواهد افتاد.
همواره گفته شــده که گزینه
نظامــی آمریکا علیــه ایران
در حمالت هوایــی به مراکز
اســتراتژیک آن (به شــمول
پایگاههای هســتهای) محدود
خواهد بود .ولی واکنش رژیم
ایران در برابر چنین حملهای
موضوع گمانهزنیهای زیادی
بــوده اســت .رژیم ایــران از
عواقب وخیمی ســخن گفته
که ممکن اســت تمام منطقه
را به آتش بکشــد .و از حضور
و فعالیت نیروی قدس ســپاه
در خاورمیانــه (بــه خصوص
در عراق و افغانستان) و نقش
آن در ضربات سنگینی که بر
نیروهای آمریکایی و غربی وارد
شده است به عنوان نمونهای
از توانیهای واکنشی رژیم ایران
یاد میشود.
افزون بر این گفته شــده که
قــدرت واکنشــی و تخریبی
رژیم بیشــتر از چیزی است
که تا به حال از ســوی نیروی
قدس اعمال شــده و حمله به

•

میباشــد که خدمات مشــاوره
حرفهای در مورد سرمایه گذاری
در امــاک و  ...ارائه مینماید .این
شــرکت دارای  ۱۷۰۰کارمند و
مراکزی در ســر تا ســر دنیا در
کشــورهایی نظیر آمریکا ،کانادا،
انگلیس ،چین و استرالیا میباشد.
•

>> ادامه از صفحه7 :
ایران ممکن است واکنشهایی
را از ســوی رژیم موجب شود
که تا کنون دیده نشده است.
واکنش احتمالــی رژیم ایران
و قدرت تخریبــی آن عنصر
مبهمیدر ارزیابی عواقب حمله
نظامی به ایران بشمار میرود ،و
رژیم ایران امیدوار است که این
ابهام غرب را در ارتکاب چنین
عملی به تردید وادارد.
برای ارزیابی این خطر چه راهی
بهتر از آزمایش آن در مقیاسی
کوچکتــر و دور از مرزهــای
ایران میتوان اندیشید؟
در واقع ،بحران سوریه شرایط
مناســبی را هم برای این که
آقــای اوباما نشــان دهد که
تهدیدهــای او جدی اســت
و باید جدی گرفته شــوند و
هم بــرای ارزیابی واکنشهای
رژیم ایران در برابر یک حمله
نظامی موضعــی ،فراهم آورده
است .رژیم ایران بارها از عزم
خود بر حفظ رژیم سویه سخن
گفته و عالوه بر شرکت عملی
و پشــتیبانی در جنگ داخلی
سوریه از عواقب وخیم حمله
نظامی غرب به آن یاد کرده و
به تهدیدهای شدیدی متوسل
شده اســت .بنا بر این ،حمله
نظامی به ســوریه میتواند به
عنوان یک آزمایش برای حمله
مشابهی به ایران از سوی غرب
به کار گرفته شود.
به عبــارت دیگر ،غــرب و به
خصــوص آمریــکا میتوانند
هدفهای زیر را در مورد ایران
از این حمله مد نظر داشــته
باشند:
•

 - ۱آقای اوباما نشان دهد که

وقتی از گزینه نظامی ســخن کیفیتی برخوردار خواهند بود.
میگویــد ایــن یــک تهدید
توخالی نیســت و بایــد آن را آزمایــش و تمرین بینظیری
است ،مگر نه؟
جدی گرفت؛
کافی است ســوریه را با ایران
•
 - ۲ایــن حملــه بــه صورت عــوض کنیــد و اســتفاده از
ناگهانی اتفاق نمیافتد .آقای بمبهــای شــیمیایی را بــا
اوباما خط قرمــزی برای رژیم دسترسی به بمب هستهای.
اسد تعیین کرده بود ،و وقتی شش مورد و شباهت بین آن
نتیجه گرفت کــه از این خط چه که اکنون در سوریه اتفاق
تجاوز شده است ،تهدید خود را میافتد و آنچــه که ممکن
اســت در مورد ایــران پیش
عملیمیکند؛
بیاید .با این تفاوت که حمله به
•
 - ۳حملــه به صورت هوایی و سوریه آزمایش مهمی خواهد
محدود علیه پایگاههای خاصی بود برای حمله به ایران .اکنون
از رژیم صورت میگیرد .آمریکا متغیرهای زیادی در باره مورد
و متحــدان آن قصــد ندارند ششم وجود دارد ،ولی نتایج این
نیروی نظامی وارد خاک سوریه حمله بسیاری از این متغیرها
را در مــورد حمله بــه ایران
بکنند؛
مشخصتر خواهد کرد.
•
 - ۴هدف حملــه تغییر رژیم آن چه که میماند ،واکنش رژیم
نیست  -حمله با هدف خاص ایران در برابر این حمله است.
«ضربه زدن» بــه تواناییهای در حالی که برخی از مقامات
نظامی و ســاحهای کشــتار رژیم همچنان به رجزخوانی و
جمعی رژیم صورت میگیرد و تهدیدهای خود ادامه میدهند،
با «تحقق» این هدف ،حمله به علی خامنهای روز  28آگوست
در دیدار با اعضای هیئت دولت
انجام میرسد؛
از بیان تهدیدهــای معمولی
•
 - ۵تغییر رژیم کار مردم سوریه اجتناب کرد و در مورد احتمال
است و بحران سوریه راه حلی جنگ در سوریه اظهار داشت
سیاسی میطلبد و نه نظامی .کــه «هرگونه دخالت و جنگ
آمریکا در این روند به «مردم» طلبــی یقیناً به ضــرر آتش
سوریه «کمک» میرساند ،ولی افروزان خواهد بود».
در تحقق آن شرکت نمیکند؛ اکنون آن چه میماند این است
کهدولت «تدبیر و امید» حسن
•
 - ۶دولت ســوریه و متحدان روحانی چه سیاستی را در این
ایرانــی و لبنانــی آن در مورد مورد در پیش بگیــرد و آیا او
عواقــب این حمله تهدیدهای بتواند با «خردورزی» از حمله
زیــادی را متوجــه غــرب و مشابهی از ســوی غرب علیه
آمریکا کردهاند  -حوادث پس ایران مانع شود یا خیر.
از حمله نشان خواهند داد که
___________________
این تهدیدها تا چه حد عملی
خواهند شد و از چه کمیت و
•
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•I•B•N•G

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.
------------------------------------------------------------ازشمادعوت می شود با مراجعه به وبسایت  IBNGبه آدرس  9صبح در رستوران  Eggsfruttiواقع در  6710خیابان
 www.IBNG.caویا با حضور در جلسات هفتگی  Saint Jacques IBNGتشــکیل میشود ،با اعضاء این گروه آشنا
که بطور مرتب روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت  8الی شده و نیازهای خود را تامین نمائید.

در اولیــن جلســه مــاه اوت
 ،IBNGآقای علی نظام خواه
از شــرکت مهاجرتــی آریا،
تــازه ترین تغییــرات بوجود
آمده در قوانیــن مهاجرت و
ظرفیتهای جدید ایجاد شده
برای مهاجرت به کبک را برای
حاضران تشریح نمودند.
ایشــان در ابتدا خالصه ای از
روشهای مهاجرت به کانادا را
ارائه دادند و سپس به تشریح
لیســت رشــته هــای مورد
نیــاز فدرال در گــروه نیروی
متخصص فدرال (لیست ذیل)
و مراحل گزینــش داوطلبان
پرداختند.
• مدیران مهندسی
• تحلیل گران مالی و سرمایه
گذاری
• زمین شناســان و اقیانوس
شناسان
• مهندسان عمران
• مهندسان مکانیک
• مهندسان شیمی
• مهندسان معدن
• مهندسان زمین شناسی
• مهندسان نفت
• مهندسان هوا فضا
• مهندسان کامپیوتر ( به جز
مهندسان نرم افزار )
• نقشه برداران زمین
• برنامه نویســان کامپیوتر و
طراحانبرنامههایکامپیوتری
• تکنسین های دستگاه ها و

ماشین آالت صنعتی
• بازرسان بهداشت ،بهداشت
محیط و سالمت محیط کار
• متخصصان شنوایی سنجی
و گویش درمانی
• فیزیوتراپ ها
• درمانگران شغلی
• فن آوران آزمایشــگاه های
طبی
• تکنســین های آزمایشگاه
های طبی و دستیاران آسیب
شناسی
• درمانگران تنفسی ،تزریقات
بالینی و فن آوری های قلبی
• فن آوران رادیولوژی
• تکنسین های سونوگرافی
• تکنســین هــای قلــب و
عــروق و فــن تشــخیصی
الکتروفیزیولوژیــک (بــه جز
عنواین مشــابه که در ســایر
دســته بندی ها ذکر شــده
است)
در ادامه سخنران جلسه ضمن
اشــاره به ظرفیتها و قوانین
جدیــد مهاجرت بــه کبک،
عمده تغییرات را به شرح زیر
بیانداشتند:
 -1پرســتاری که قبال رشته
 12امتیازی بود به رشته 16
امتیازی در مقطــع کاردانی
و کارشناســی به بــاال تغییر
پیدا کرد .همانطور که انتظار
میرفت نیاز کبک به پرســتار
همچنان باال است.

جمهوری اسالمی در مسیر ورشکستگی...

شرکت کارت اعتباری ،کارت
مربوطه را ملغی کند.
بنا به گــزارش رئیس مجمع
تشــخیص مصلحت« ،پولی
نمانده و اگر هم باشــد قابل
انتقالبهداخلنیست.پولهای
خارجی را خوشبینانه به چین
دادیم و آنها بادریافت هزینهای
آن را به یوآن تبدیل کردند و
بعد هم گفتنــد به جای پول
کاال میدهیم و بعد از آن هم
گفتند نه هر کاالیی ،بلکه آن
چه خودمان تعیین میکنیم
میدهیم .هند هم آمده نفت
ما را با قیمتــی خیلی ارزان
میخرد ،اما حاضر نیست حتی
روپیه بپردازد .این گزارش وزیر
بازرگانــی و رئیس کل بانک
مرکزی اســت که در یکی از
جلســات تلخ مجمع آمدند و
گفتند»( .هاشمی رفسنجانی،
پارسینه  ۲خرداد )۱۳۹۲
حتی سرمایهگذاریهای کالن
حکومــت به علــت مدیریت
ضعیف پروژهها به بهرهبرداری
نرسیده است .آمارهای رسمی
منتشر شــده توسط شرکت
ملی نفت ایران نشان میدهد
که در سال  ۹۰ ،۱۳۸۹و ۹۱
به ترتیــب  ۲۰ ،۱۶و حدود
 ۱۰میلیــارد دالر در فازهای
پــارس جنوبی هزینه شــده
اســت ،اما در طول سه سال
گذشته حتی یک مترمکعب
هم افزایش تولید و استخراج

گاز با راهاندازی فازهای جدید
در پارس جنوبی حاصل نشده
اســت( .مهر  ۲اردیبهشــت
)۱۳۹۲
حتــی درآمد فــروش نفت
در بانکهــای خارجی بلوکه
شــده و در دســترس دولت
قــرار نمیگیــرد .در یکی از
موارد رسانهای شده سه هزار
میلیارد تومان از وجوه حاصل
از فروش وزارت نفت در یکی
از بانکهــای مالــزی بلوکه
شده است( .فارس  ۴شهریور
)۱۳۹۲
•
 .۴بدهیها
گفته اکبر هاشــمی
بنا بــه ٔ
رفســنجانی ،دولــت حدود
 ۱۰۰۰تریلیون تومان بدهکار
است:
«هم اکنون دولــت به مردم
 ۵۰۰هــزار میلیــارد تومان
بدهکار است .همچنین ۲۰۰
هزار میلیارد تومان به بانکها،
 ۵۰هزار میلیــارد بابت اوراق
مشارکت و  ۲۰۰میلیارد هم
حقوق عقب افتاده بنگاهها و
پیمانکاراناست».
(مهر  ۷اردیبهشت )۱۳۹۲
وضعیت پیمانکاران کشور به
گونه است که انجام بسیاری
ٔ
از طرحها را نمیتوانند بر عهده
بگیرند و ســپاهیان بیرقیب
برندٔه طرحها هستند.
•

 -2مهندســی عمــران و
مهندســی کامپیوتــر 12
امتیازی شد.
 -3امتیاز رشته های بیوشیمی،
آمار و شیمی از  12امتیازی به
 6امتیازی کاهش پیدا کرد.
همچنین تغییراتی در قوانین
ایجاد شده است که مهمترین
آنها عبارتند از:
 -1امکان گشایش پرونده برای
کلیه رشته ها در صورت اخذ
امتیاز الزم ایجاد شــد ( قبال
فقط رشته های  6امتیازی و
بیشتر میتوانستند اقدام کنند
و رشته های صفر امتیازی قادر
به تشکیل پرونده نبودند)
 -2در صورتــی که متقاضی
امتیــاز الزم را کســب کرده
باشد ،بدون نیاز به مدرک زبان
میتواند درخواست اقامت خود
را ارســال کند ولی در صورت
نیاز به امتیاز زبــان  ،حداقل
باید مدرک  B2زبان فرانسه را
ارائه دهد .مدارک کمتر از آن
امتیازی نخواهدداشت.
لیست جدید مشاغل  16و 12
امتیازی ( ) High Demandبه
شرح ذیل می باشد:
16امتیازی:
پرستاری(لیسانس)
پرســتاری (فــوق دیپلم) -
ساخت هواپیما (فوقدیپلم)
تکنیک های ماشینکاری (فنی
حرفه ای)  -قصاب ( فنی حرفه

ای)
 12امتیازی:
مهندسی هوا فضا (لیسانس)
مهندسی عمران ،ساخت و ساز
و حمل و نقل ( لیسانس)
مهندسی کامپیوتر ( لیسانس)
سیستم های ساختمانی ( فوق
دیپلم)
مهندسی عمران (فوقدیپلم)
رادیولوژی تشــخیصی (فوق
دیپلم)
پروســه تولید مواد غذایی و
کیفیــت مواد غذایــی ( فوق
دیپلم)
بیمــه و خدمــات مشــاوره
مالی(فوقدیپلم)
پزشکی هسته ای (فوقدیپلم)
رادیوتراپی(فوقدیپلم)
پشــتیبانی کامپیوتر ( فنی
حرفه ای)
دســتیار فنی داروسازی(فنی
حرفه ای)
مکانیک ماشــین آالت ثابت
(فنی حرفه ای)
اســتفاده از مواد کامپوزیت (
فنی حرفه ای)
جوشــکاری و اتصاالت (فنی
حرفه ای)
در پایان جلســه ،آقای نظام
خواه به ســئواالت حاضرین
پاسخدادند.

•

>> ادامه از صفحه4 :
 .۵فرسایش ذخایر
دولت احمدینژاد تا حدی که
میتوانستهذخایرمالیعمومی
را تهی کرده است:
«نسبت ذخایر سازمان تامین
اجتماعی از  ۳٫۷۵در ســال
 ۸۰به  ۱٫۰۶رســیده اســت
یعنی اگر امروز حق بیمه قطع
شود سازمان تامین اجتماعی
تنها توان یک ســال پرداخت
هزینههــا را دارد»( .علــی
ربیعی وزیر پیشــنهادی کار،
تعاون و رفــاه ،الف  ۱۹مرداد
 )۱۳۹۲صندوقهای پسانداز
میاننسلی همه ورشکستهاند:
« ۴۷درصد جمعیت کشــور
در حوزه تأمیــن اجتماعی و
شســتا هســتند ولی اکنون
شرایط طوری است که تمام
صندوقهای ما ورشکستهاند».
(وزیر پیشنهادی کار ،رفاه و
تعاون اجتماعی در پاسخ به
سؤاالت اعضای مجلس در
مورد وضعیت شستا و تأمین
اجتماعی ،تابناک ۲۳ ،مرداد
)۱۳۹۲
•
 .۶عدم ادای تعهدات
این ورشکستگی از عدم ادای
تعهدات دولت کامال نمایانگر
اســت« :طبق قانون ،حداقل
مستمریمددجویانبهزیستی
باید  ۳۰درصــد حقوق پایه
( ۱۵۰هزار تومان) باشــد ،در

حالی که این مســتمری هم
اکنون  ۴۰هزار تومان است و
این یعنــی نیم دالر؛ در حالی
که حداقل کالــری الزم برای
زنده ماندن یک فرد ،یک دالر
در روز است»( .رئیس انجمن
دفاع از حقــوق معلوالن۱۹ ،
مرداد  )۱۳۹۲چهل درصد از
معلوالن که بیکار هستند باید
با این مستمری زندگی کنند
که البته نمیتوانند و مجبورند
باری بر سر خانوادههای خود
باشند و ازدیگران یاری بگیرند.
•
 .۷بیکاری
اگر شهروندان یک جامعه فعال
باشــند در عین داشتن قرض
امید میرود که دیون خود را ادا
کنند .اما کشور ظرفیت تولید
شــغل خود را از دســت داده
است .بیکاری نه تنها گریبان
کارگران ،بلکه گریبان اصناف
کشــور را گرفته است« :طی
 ۱۰سال گذشته بیش از یک
میلیون و  ۵۰۰هزار نفر از افراد
شغل خود را از دست دادهاند و
به جرگه بیکاران پیوستهاند».
(قاســم نوده فراهانی ،رئیس
شورای اصناف کشــور ،ایلنا،
گفته
 ۲۲مرداد  )۱۳۹۲بنا به ٔ
کارشناسان اقتصادی ،در طول
هشت سال دولت احمدینژاد
علیرغم پیوســتن میلیونها
جوان به بازار کار خالص تولید
شغل در سال حدود  ۱۴هزار

MARIA khanoum
degrees of lightness and
darkness in the iris tells
if an area of the body
is inherently strong or
weak.
It also reveals the relative site of over activity,
irritation, injury or degeneration of the tissues
and organs. Toxic
accumulation levels can
be observed as well as
nutritional and chemical
imbalances.
Iridology works hand
in hand with Naturopathy, Iridology has the
ability to forewarn of
approaching difficulties or signs of disease.
Iridology can be a
powerful tool, allowing
one to determine what
is transpiring inside
the body from a simple
painless, and economical external vantage
point. In effect, iridology will reveal how well
your body functions.
Improper nutrition
and lack of exercise
undermines the body’s
integrity until eventually
it becomes unable to
reverse damaging toxic
conditions through its
own natural self healing
mechanisms, becoming
susceptible to ailments
of chronic nature.
Therefore, naturopath and iridology are
inseparable in one’s pursuit of a healthy way of
life and holistic health
care program. Iridology
helps us understand our
weakness so we may
strengthen and cleanse
our bodies to obtain our
maximum health potential. It brings awareness
of how to prevent illness, thus allowing us to
earn our most precious
earthly treasure, vibrant
physical, mental and
spiritual health.
Iridology although
ancient is becoming the
way of the future, doctors can only diagnose
you ones you have a
disease, but iridology
can pick it up through
your iris showing your
genetic blueprint and
therefore help you prevent the disease through
naturopathy ways.
Keep safe, stay healthy
and make sure laughter
is in your everyday life.
______________
Maria Cottone
Naturopath/Iridologist
mariacottone@hotmail.com
Nutrition and Well Being
with Maia Cottone

بوده اســت .در حد فاصل میان
سالهای  ۱۳۸۵تا  ۱۳۹۰حدود
 ۹۰۰هزار نفر از تعداد شاغالن
زن کم شده است( .مسعود نیلی،
دنیای اقتصــاد  ۳۰تیر )۱۳۹۲
بنا به پیشبینی مقامات دولت
روحانی ،در چهار سال آینده ۵
میلیون نفر نیز به جمع بیکاران
خواهندپیوست.
•
خرج کردن از کیس ٔه ملت

HOLISTIC HEALTH
inherent strengths and
weaknesses, health levels and transitions that
take place in a person’s
body according to their
way of life.
The complex iris is
composed of hundreds
of thousands of nerve
endings which are connected by impulses to
every tissue of the body
through the brain and
nervous system.
The nerve fibers, or
trabecula respond
specifically to tissue and
organ conditions with a
corresponding physiological reflex manifested
in the iris as lesions and
color variations.
The iris chart, which is
the result of many years
of clinical observation
and intensive research
by Dr. Bernard Jensen
and others, represents
the basic placement of
body organs and tissues
similar to a map. An
accurate iris analysis is
possible by superimposing the chart over an iris
image projection, allowing detailed observation
of the valuable and
reliable data recorded
there.
ridology originated
in the 1800’s a young
boy Ignatz Von Peczely
happened to catch an
owl in his garden. The
boy clearly saw a black
line rising in the owl’s
eye after accidentally
breaking its legs during the struggle. He
kept the bird until it
had regained its health
and then observed the
appearance of crocked
white lines across the
black area in the owl’s
eye.
Von Peczely later
became a physician and
had the opportunity
to study the irises of
many patients, he grew
certain that there existed
a reflex relationship
between tissue changes
in the body and iris
markings and developed
the first iris chart, which
has been continually
researched and revised
over the years.
Iridology will show a
complete iris analysis,
it will show whether a
person exhibits a generally good constitution or
a poor one, depending
upon the density of the
iris fibers.
The patterns , the structures, the colors and

I

جمهوری اســامی نــه در قد
و قامت یک رژیم سیاســی در
قالب دولت -ملــت ایران ،بلکه
یک شرکت ســهامی است که
اکثریــت مردم ایران ســهمی
در آن ندارند .ســهامداران این
شرکت "خودیها" هستند .آنها
کشور را به صورت یک شرکت
اداره میکننــد و صدالبته هر
کیســه ملت و
جا کم بیاورند از
ٔ
نسل آینده خرج میکنند (وامها
و چاپ اســکناس ،کسب و کار

W

hat is
Naturopathy:
Naturopathy is a holistic
system of healing that
incorporates a range of
treatments and natural
therapies, with the underlying belief that our
bodies are able to fight
infection and disease
itself given the right
support.
While Conventional
medicine is preoccupied
with treating the symptoms of a disease of illness, naturopathy takes
a more holistic approach
to healthcare with a
patients overall health
a priority. Naturopaths
are typically accredited
by national associations,
which ensure that they
have undergone the
required training and
comply with the highest
standards of naturopathic practice.
Naturopaths believe that
if one restores or maintains the equilibrium of
the body, our immune
system is better placed
to defend itself against
infection and disease.
There is therefore no use
of or reliance on medication as such, which
would only serve to suppress the symptoms of
an illness. A naturopath
is more likely to recommend a program of exercise, a change in diet or
a natural treatment, than
prescribe drugs, Natural
treatments and therapies
are used to ensure that
the body and mind are
able to remain resilient,
and recover promptly.
When we do succumb
to an illness and contact
a fever this is viewed
as the body dealing
with the source of the
problem. The fever is
therefore not viewed as
a negative event, rather
as part of the body’s
natural defense mechanism.

W

hat is
Iridology:
Iridology is the scientific analysis of patterns
and structures in the iris
of the eye which locates
areas and stages of inflammation throughout
the body.
This Iris is the portion of
the eye showing color,
it shows iridologists genetic blue prints that we
were born with, it shows
our body constitution,

در بازار قاچــاق و فروش منابع
کشور به ثمن بخس) .اگر امکان
فروش منابع چند نســل آینده
از حکومت ســلب شــود رفتار
عقالنی در شرایط موجود اعالم
ورشکستگی حکومت (و نه ملت
و کشور) است .منبعی از منابع
کشــور نمانده که از دســترس
تاراج حکومت خارج مانده باشد.
اخیرا به فروش خاک کشور اقدام
کدهاند( .رادیو فردا)
•
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با کباب های ایرانی و خاورمیانه ای
>> انواع خورش های خوشمزه ایرانی
 وسیع و درخور شما، فضایی زیبا
، برنامه ها،  مناسب جشن ها

مراسم و میهمانی های شما
 با شرایط بسیار عالی
 غذا و سرویس رقابت ناپذیر

قصر کباب

)(شاتوکباب

www.chateaukabab.com
Chateau Kabab | Downtown

Chateau Kabab | West Island

100%

2140, rue Guy,
Montréal, QC H3H 2L8
Metro: Guy-Concordia

4705 Boulevard des Sources,

جنبآدونیس

Pierrefonds, QC H8Y 3C6

Tel.: 514-932-1114

Tel.: 514-421-3666

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

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

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

ORANGES

REGULAR TOMATOES

ROMAINE LETTUCE

Size / Grandeur 113

READY TO EAT

PRÊT À MANGER

OIGNONS
Sac 10 lbs. Bag

RAISINS ROUGES

LB.

BROCCOLI

BARTLETT PEARS

EA.
CH.

LB.

BROCOLI

LB.

PINEAPPLES
ANANAS

POIRES BARTLETT

PRÊT À MANGER

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

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

ONIONS

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

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

RED GRAPES

TOMATES RÉGULIÈRES

LAITUE ROMAINE

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

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

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

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

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
• ،خواربار
ÉPICERIE
HUMMUS
425 g

AKHAVAN PITA BREAD

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

KAMY DILL PICKLES

CORNICHONS À L’ANETH KAMY
665 ml

EA.
CH.

CORTAS APRICOT JAM

CONFITURE D’ABRICOTS CORTAS
1 kg

HAFEZ FRESH DATES
DATTES FRAÎCHES HAFEZ
600 g

WHOLE GRAIN FED
CHICKEN

POULET DE GRAIN EN ENTIER

FRESH LEG OF LAMB

GIGOT D’AGNEAU FRAIS
Pr. of/de Québec

SPECIAL
EA.
CH.

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNE FARCIES
350 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

JAHAN BROWN, WHITE or
SELLA BASMATI RICE

RIZ BASMATI BRUN, BLANC
ou SELLA JAHAN
4 kg
EA.
CH.

PARI ORIGINAL
BASMATI RICE

RIZ BASMATI ORIGINAL PARI
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

ASEEL
VEGETABLE GHEE

EA.
CH.

TUBA ROSEWATER

EAU DES ROSES TUBA
500 ml

GHEE VÉGÉTALE ASEEL
1kg

EA.
CH.

EA.
CH.

ASTRO YOGURT
PLAIN YOGURT

YOGURT NATURE ASTRO
0%, 1%, 2%, 3.25%
750 g

AKHAVAN IRANIAN RED or
BLACK HENNA
HENNE IRANIEN ROUGE ou NOIR
AKHAVAN
500 g

LABNEH FERME MARIE KADÉ
454 g

NUPAK LONG GRAIN
PARBOILED RICE
RIZ ÉTUVÉ NUPAK
8 kg

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

EA.
CH.

CORTAS TAHINI
TAHINE CORTAS
2 lbs./ 907 g

EA.
CH.

CORTAS POMEGRANATE
MOLASSES

EA.
CH.

TUNISIAN or ESCHAMS
BRICK PASTRY SHEETS

Halal

BOEUF HACHÉ

BRIKS DE PÂTE TUNISIEN ou ESCHAMS
10 pieces / 10 morceaux

EA.
CH.

Halal
Halal

RAW ALMONDS

FIAMMA STRAINED
TOMATOES

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

ÉPAULE D’AGNEAU

Halal
Halal

LB.

FRESH LAMB CHOPS

CÔTELETTES D’AGEAU FRAÎCHE
Pr. of/de Québec

Halal

FRESH FILET MIGNON

PIGNONS DE PIN TURCS

LB.

FILET MIGNON FRAIS

Halal
Halal
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

LB.

Halal

TURKISH PINE NUTS

COULIS DE TOMATES FIAMMA
1L

EA.
CH.

LB.

LAMB SHOULDER

LB.

AMANDES CRUES

LB.

Halal
Halal

LB.

GROUND BEEF

MÉLASSE DE POMMES GRENADES
300 ml

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

MARIE KADÉ FIRM LABNEH

EA.
CH.

LB.

SHERBROOKE

DECARIE

EA.
CH.

CAVENDISH
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
 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





Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

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

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

Tel.: (514) 606-5626

Tel.: (514) 933- 8383

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

سفرۀعقدشیرین

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،

مشاور رمسی وام مسکن

7روز
هفته

بدون وقت قبلی

لحظههای شیرین با

نغمه سروران



دکتر ریموند رضایی

Tel.: 450-934-7744

مترجم رمسی

Email:

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

بهروزآقاباباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
Fax: 514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

انــواع
کارتتلفن
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UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر ار  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


www.sofrehaghd-montreal.com

تپـشدیجیتال

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

Nouveau
iPhone 4 / iPhone 5 / Samsung Galaxy
accessoires

www.tapeshmontreal.com

فروش جدیدترین

بهمدیریت:
بیژن احمدی

آلبوم های ایرانی

کاست و کامپکت دیسک،

GUY
Clé à mémoire

کتاب ،کارت تلفن

Tel.: 514-223-3336

Cell.: 514-944-3279

6162 Sherbrooke w.

وست آیلند

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

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

NDG

خرما ،زولبیا ،بامیه و...
کلیه اقالم سفره
ماه مبارک رمضان
اینک
انواع کب
منق اب و جو
ج
ه
،
دراخوان
ل
 ،بادبزن
و..

غوره
کلیه اقالم

مرغوب عالی رسید

در سوپ پیک نیک
راخوان:

 NDGو و
ست آیلند

 انواع کباب،
جوجه کباب،
چلوکبابکوبیده
و...

به میزان محدود


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
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Tel.: 514-937-5192

