_________________
سال  ،16شماره 920
 9مهر 1388

_______

920
_____

موسسه
مالی

شــریف

گـروه پاسیفیـک

>> صرافی ،کلیه امو ر اخذ ویزا و مهاجرت،
مشاوره و مهندسی طرحهای RFID

_____________________
 g gارسال ارز به ایران و برعکس
St-Laurent, QC H4N 1C8
 g gتبدیلارزهایمعتبر
____________________
Cote vertu, Bus 121 E
___________

■ صرافی :انتقال ارز به ایران و کلیه کشورها و تبدیل ارزهای رایج در کوتاهترین زمان
■ کلیه امور مهاجرتی و اخذ ویزا :توسط خامن معصومه علی محمدی /بهبهانی،

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

ارز

I.C.P. Inc.

عضورمسیاجنمنکاناداییمشاورینمهاجرت
RFID
های
پروژه
کلیه
مهندسی
■ مشاوره و مهندسی :مشاوره و اجرای فنی و
____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022,
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W., # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

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

www.ic-pacific.com
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ایران :آماده مذا کره با آمریکا و اروپا هستیم!
محمود احمدینژاد پیشنهاد
کرد که مذاکرات ایران با پنج
قدرت اتمی به عالوه آلمان در
سطح سران کشورها ادامه پیدا
کند.
آقایاحمدینژادروزچهارشنبه
 30سپتامبر در حاشیه جلسه
هی��ات دولت ب��ه خبرنگاران
گفت که برای مذاکره با گروه
 ۵+۱ساختاری پیشنهاد کرده
که در آن «مجمع سران» نیز
پیشبینی شده است.
به گفت��ه احمدینژاد د ر
ای��ن س��اختار
پیش��نها د ی ،

"آخ"

پروازهای رنگی رقص

امیرسام:
خانه شما>> 30

کبک/کانادا9:>> :

ع.ا .شادپور

----->> ص9 :

جوادوجمشیدداوری

در کشکول
پیر...

بنیاد سخن
آزاد:

تینافرشادگهر
مشکینقلم>>10

>> 19

ص10 :

کهریزک...

مدیریتمالی

دکترانصاری
---پزشکی22 >> ...

حسین انصاری

صرافی  5ستاره

شهبازخنعی

>> 5:

(514) 694-0840
(514) 696-5169

Office:
Res.

Cell. (514) 816-4080

---->> 2

مشاور امالک و مستغالت
 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

نینوسگیورگیزنیا

3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9

ninousgivargiznia@hotmail.com

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, NDG

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

Cell: (514)827-6364
Bur.: (514) 364-3315

_____________________
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com

دکتر شریف نائینی
جراح دندانپزشک

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

6520 St-Jacques
Tel.: (514) 485-6000

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

_______________________________
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 Metro: CDN

2178 Ste-Catherine W.

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

GESTION FINANCIERE EXACTE
همایون خامتی

در مونتریال و South shore

فیروز همتیان

 ص14 :

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

Agent Immobilier Affilie

مهندسیننفت

درمونتریال

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

Ninous Givargiznia, BSc.
مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
عضو دائمی کانون
مدیریت بازاریابی بین املللی

گروه
مستان

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

RE/MAX

«درباره ایل»
منایندهسینمای
ایران در اسکار

>> بزودی درمونتریال

>>ص27 :

ص7 :

شهره آغداشلو برنده
ص10 :
جایزه EMMY

کنسرتموسیقی

از زبان
داشآکل!

ص26 :

>> با شاهرخ مشکین قلم

آیا مونترالی ها
خامن بی جتربه
تکزبانه را برخواهند
گزید یا چشم خود
را بر شایعات بسته
و شهردار سابقه
دار خود راترجیح
خواهند داد؟!

روایت روز
قـدس...

اولین آلبوم محسن
نامجو در خارج از
ایران >>> ص8 :

« یادمان دهه»60

مسئوالناز
حکومت
شاه عربت
بگریند :ص4

½ ½ لوئیزهارل
½ ½ ژراردترامبله
½ ½ ریشار برژرون

تسهیالت جدید وزارت مهاجرت کانادا برای متقاضیان ویزا در ایران

کهریزک:
آشویتس ایران...

پیام ژیلدوسپ BQ

انتخابات شهرداری:

احمدینژاد پیش از این نیز به
ج��ورج بوش رئیس جمهوری
سابق آمریکا پیشنهاد برگزاری
«مناظ��رهای» تلویزیونی داده
بود که با بیاعتنایی آقای بوش
مواجه شد.
پیش��نهاد جدید احمدینژاد
در آس��تانه برگزار دور جدید
مذاک��رات ایران و گ��روه ۵+۱
ارائه میشود.
روز اول اکتبر قرار است در ژنو
س��وئیس ،نمایندگان ایران و
پنج کشور اتمی جهان به عالوه
آلمان ،درباره بسته پیشنهادی
تهران مذاکره کنند3>> .

س��ه کمیته تخصصی درنظر
گرفته ش��ده که مصوبات آن
به «شورای نمایندگان» ارجاع
ش��ده و تصمیماتی که در این
شورا گرفته میشود ،در نهایت
برای بررسی به «مجمع سران»
ارائه خواهد شد.
این ب��رای نخس��تینبار پس
از پی��روزی انق�لاب در ایران
اس��ت که یک مقام عالیرتبه
جمهوری اسالمی به طور غیر
مستقیم از آمادگی خود برای
حضور در مذاکراتی که رئیس
جمه��وری آمریکا نی��ز در آن
شرکت دارد ،خبر میدهد.

 ص5 :

آیتاهلل منتظری:

MONTREAL

خدمات حسابداری ،مشاور مالی و مالیاتی
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص ،شرکت ها و مشاغل
بصورت کامپیوتری ،تنظیم Business Plan
تاسیس و ثبت شرکت و اخذ وام تجاری از بانک ها
Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
)5253, Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon

شرکتجتاریخضر
انتقال ارز

 مشاوره مالی و ارائه کلیه خدمات

و سرویس های صادرات و واردات به ایران

 افتتاح  LCو تامین پیمان ارزی
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امر صادرات

Metro: Luciene l'Allier

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز
1006, De La Montagne, Suite 201,
Montréal, Qc H3G 1Y7
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029
Toll Free:1-866-989-2229
Email: info@khazarexchange.com
www.khazarexchange.com

2
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جمهوری اسالمی امتی...
هشدار تند
اوباما،
سارکوزی و
براون به ایران
سراجنام نوروز

ثبت جهانی شد!

پرونده ثبت جهان��ی نوروز پس از
عبور از فراز و نش��یبهای زیاد روز
 8مهر ) 30سپتامبر) با نمایندگی
 7کش��ور برگزار کننده این مراسم
و مدیریت کش��ور ایران به فهرست
ثبت «آثار ناملموس» جهانی رسید.
تش��کیل پرونده ثبت جهانی نوروز
حدود س��ه س��ال قبل با ش��رکت
حدود  10کشور منطقه که بیشتر
آنها همسایگان ایران هستند ،آغاز

چهار هزار نیروی
آمریکایی عراق
را ترک می کنند

ژنرال ری اودیرنو ،فرمانده نیروهای
آمریکایی در عراق ،گفته اس��ت که
در ماه اکتبر امس��ال حداقل چهار
هزار نظامی آمریکایی عراق را ترک
خواهند کرد.
ژنرال اودیرنو گفت که تا پایان اکتبر
نیروهای آمریکایی در عراق از سطح
کنونی  124هزار نفر به حدود 120

سران کش��ورهای آمریکا ،بریتانیا و
فرانسه با ابراز خش��م از پنهانکاری
هس��ته ای ای��ران ،ب��ه این کش��ور
هش��دار دادندکه اگر تا دو ماه دیگر
به قطعنامه های شورای امنیت عمل
نکند با تحریم های شدیدتری مواجه
خواهد شد.
باراک اوباما ،رییس جمهوری آمریکا
در دقایق آغازین جلس��ه افتتاحیه
اجالس گ��روه  ۲۰در پیتس��بورگ

(آمریکا) در حالی که در کنار نیکال
سارکوزی (رئیس جمهوری فرانسه) و
گوردون براون (نخست وزیر بریتانیا)
ایستاده بود گفت" :اینجا هستیم که
اعالم کنیم که ایاالت متحده ،بریتانیا
و فرانسه در وین شواهدی دقیق به
آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه
کرده اند که نشان میدهد جمهوری
اسالمی ایران سالها است که در حال
ساخت تأسیسات پنهانی غنی سازی

ش��د و در نهایت با حضور  7کشور
به ثبت رسید .این کشورها عبارتند
از :ایران ،هند ،جمهوری آذربایجان،
ازبکستان ،قزاقس��تان ،پاکستان و
ترکیه.
در پاس��خ به این س��ئوال که چرا
کشورهای تاجیکستان و افغانستان
که مراس��م ن��وروز در آنها برگزار
میشود در تشکیل این پرونده نقش
نداشتند گفته می شود تاجیکستان
هنوز به عضویت کنوانسیون میراث
ناملموس جهانی در نیامده اس��ت
و افغانس��تان نیز به تازهگی به این
کنوانسیون ملحق شده و نتوانست

خود را برای همکاری در این پرونده
آماده کند.
در این پرون��ده تمام ریز نکاتی که
در برگ��زاری آیین نوروز وجود دارد
دیده ش��ده اس��ت .ای��ن ریزنکات
قبل و هنگام مراسم نوروز از قبیل
خانهتکان��ی ،هفت س��ین و حتی
پختوپزهای زمان عید و غذاهای
سنتی این روز را شامل میشود.
به گفت��ه وی نوروز ایام نو ش��دن
جهان است و موضوع به عنوان یک
اصل تاریخی هم��واره مورد توجه
کشورهای جهان بوده است.

هزار نفر کاهش خواهد یافت.
آمریکا قصد دارد که تا ماه اوت سال
 2010میالدی به تمام ماموریت های
رزمی نظامیان خود در عراق خاتمه
دهد.
ژنرال آمریکایی گفت که پس از اوت
س��ال  2010میالدی ،بین  30هزار
تا  50هزار نی��روی آمریکایی برای
آموزش نیروهای عراقی و محافظت
از پ��روژه های بین المللی و مراکز و
پرسنل آمریکا ،در عراق باقی خواهند
ماند.
آمری��کا و عراق تواف��ق کرده اند که
تا پایان س��ال  2011میالدی تمام
نیروه��ای آمریکایی ع��راق را ترک

کنند.
این در حالیست که آمریکا طی سال
میالدی جاری حضور نظامی اش را
در افغانستان تقویت کرده است.
ب�اراک اوباما ،رئی�س جمهوری
آمریکا ،پس از ورود به کاخ سفید
دس�تور اعزام  21ه�زار نیروی
کمکی به افغانستان را صادر کرد
و تعداد نیروهای کش�ورش در
افغانس�تان را به حدود  68هزار
نفر افزایش داد.
ژنرال استانلی مک کریستال ،فرمانده
نیروهای آمریکا در افغانستان اخیرا
خواهان اعزام هزاران نیروی کمکی
دیگر به افغانستان شده است.
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اورانیوم در نزدیکی قم بوده
است".
او گفت که دولت ایران تازه
در روزهای اخیر ،س��ال ها
پس از آغاز عملیات ساخت
این تأسیسات ،در نامه ای به آژانس
بین المللی انرژی اتمی به وجود آن
اشاره کرده است.
آقای اوباما برخورداری از انرژی صلح
آمیز هسته ای را حق ایران دانست
ام��ا گفت ک��ه اندازه و مش��خصات
تاسیساتی که تا کنون از آژانس بین
المللی انرژی اتمی پنهان شده ،با یک
برنامه صلح آمیز جور در نمی آید.

هدفمند و س��ازنده» است؛
مذاکره :ادامه از روی جلد..
نکت��های که پی��ش از این
ایران اعالم کرده که در این مذاکرات س��عید جلیلی دبیر ش��ورای عالی
درباره برنامه هستهای خود مذاکره امنیت ملی و منوچهر متکی وزیر
نخواهد کرد ،اما کش��ورهای غربی خارجه به آن اشاره کردهاند.
گفتهاند که موضوع غنیس��ازی از این در حالی است که سران آمریکا،
سوی تهران را در این جلسه مطرح بریتانیا و فرانسه از مقامهای ایران
میکنند .آقای احمدینژاد هم گفته خواستهاند که پاس��خی «فوری و
که ایران آماده مذاکرات «طوالنی ،صریح» درباره برنامههای هستهای

حمیراقاسمنژاد روانکاو
>> مشاوره و درمان:

خود ارائه کنند.
خاویر سوالنا رئیس سیاست خارجی
اتحادیه اروپا و بان کیمون دبیرکل
سازمان ملل نیز از مقامهای ایرانی
درخواست کردهاند که در خصوص
برنامههایهستهایخود«شفافیت»
نشان داده و «تضمینهای جدی»
مبن��ی ب��ر صلحآمی��ز ب��ودن این
فعالیتها ارائه دهند.

)Homeira (Sedighe

Ghassemnejad
Psychotherapist

COPNN. Member
فارغ التحصیل از
دانشگاه مک گیل

__________________
4823 Sherbrooke W.,
Suite 160
Westmount, Qc., H3Z 1G7

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

Tel.:(514) 223-6542
h.ghassemnejad@gmail.com

نسرین عین الهی
مشاور امالک:

>>

Agent immobilier affilié
97 St-Charles Ouest
Longueuil, QCJ4H 1C7
Tel.: 450-674-6090

Fax: 450-646-1627

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

مسکونی و جتاری

خرید و فروش امالک و مستغالت
½ ½ در سراسر مونتریال بزرگ
_________________
Nasrin Eynollahi

Minoo Eslami

½ ½ ارزیابی رایگان
½ ½تهیه وام های مسکن و جتاری

{>> ادامه در صفحه}31 :

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

 Rنگاهیدیگروتازهبه
خویشتن خویش و زندگی
 Rارتقاء در مثبت اندیشی و تبحر در بهتر
زیستن و بهبودی از افسردگی ،ترس
 Rاضطراب مزمن ،استرس،
سردرگمی و مشکالت در روابط
 Rانگیزه ،هدف گرایی و توازن در زندگی روزانه
 Rهدایت و تشویق در جهت
سالمت روح ،جان و روان

Cell.: 514-967-5743
مسکونی و جتاری

او افزود" :اکنون زمان آن رسیده که
ایران فورا ب��ا عمل کردن به الزامات
بی��ن المللی در جه��ت بازگرداندن
اعتماد جامعه جهانی اقدام کند".
رئیس جمه��وری آمریکا تأکید کرد
که همچنان به تعامل "جدی و معنی
دار" با ایران از طریق گفت و گوهای
گروه  ۵+۱با این کشور پایبند است و
تأکید کرد که این گروه قصد دارد در
این مذاکرات نش��ان دهد که قوانین
بی��ن المللی "وعده ه��ای توخالی"
نیستن .د

درخدمت هموطنان گرامی

مینو
اسالمی
مشاور امالک در سراسر مونتریال

رییس جمهور آمریکا گفت که این
نخستین باری نیس��ت که ایران در
برنامه هسته ای خود پنهانکاری می
کند.
او ایران را به زیر پا گذاش��تن قوانین
بین المللی متهم کرد و برنامه هسته
ای ای��ن کش��ور را ی��ک "رویارویی
مستقیم"خواند.
آقای اوباما گفت که نتیجه اقدامات
دولت ای��ران ،محروم ش��دن مردم
این کش��ور از فرصت هایی است که
استحقاق آن را دارند و این اقدامات
ثبات و امنیت منطقه و جهان را به
خطر می اندازد.

cell: (514) 839-7978
وکیل دعاوی

Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7

Office.: 514-636-2981
n.eynollahi@adresz.com

امیرکفشداران

38 Place du Commerce # 280
Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
متخصص خرید و فروش امالک
mnasr@sutton.com
www.sutton.com
تهیه وام مسکن
____________________________

Cell.: (514) 571-6592

مسعود

نصر

*** *** FABREVILLE
2 bed.+1 ,2 wash,
renovated
finished basement
central air
>> 234 000$
--------------------------*** *** DOWNTOWN

2750 sq.ft. of land
Parc ave. & Sherbrooke
Asking
>> 500 000$

_______________

630 Sherbrooke West
________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

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

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

3

شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

4

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  9  920مهر 1388

خبر:ایراندرادامهسرکوب...

وکیلمهاجرت Immigration

Services

½
½
½
½

 نیروی متخصص
 سرمایه گذاری
 کارآفرینی
 خویشاوندی
 استانی و...

دیویدبرگر

David Berger,

½وکیل کارآزموده کانادایی
B.A., B.C.L.
½مناینده پیشین مجلس کانادا
- Immigration lawyer
½سفیر پیشین کانادا
- Former Member of
Parliament
½عضو رمسی «بار» کبک
and ambassador
- Member of Quebec Bar
__________________________________
1635 Sherbrooke Street West,
Suite 400
Montreal H3H 1E2

Tel: 514-961-8746
Fax: 514-935-2663

E-mail: bergerdav@gmail.com

تقویمفعالیتهایکامیونیتیایرانیانمونتریال

www.montrealeventsforiranians.ca
ی این وب سایت
هدف اصل 

اطالع رسانی و بازتابی بهتر از برنامه ها و گرد همایی ها
ی در مونترال
که از طرف گروها و انجمنهای ایران 

ی و حمایت از مبارزات هموطنان درون مرز تدارک دیده می شود ،میباشد.
که برای پشتیبان 
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آیتاهلل منتظری:

مسئوالن از
حکومت شاه
عربت بگریند

آیتاللهحسینعلیمنتظریازمراجع
تقلید شیعه به مقامهای جمهوری
اسالمی هشدار داد که از سرنوشت
حک��وت ش��اه و مس��تبدان جهان
«عبرت» بگیرند و تا «دیر نشده ،به
خود آیند».
آقای منتظری گفت��ه که در دنیای
کنونی ،نمیتوان با «ایجا دخفقان،
رعب و وحشت و جو پلیسى و بگیر
و ببند» حکوم��ت کرد و زندانها را
از اندیش��مندان و آزادی خواه��ان
«پر»کرد.
این مرجع تقلید در پاس��خ به نامه
مجمع زن��ان اصالحطلب نوش��ته
است:
«عدهاى با ریاست و حاکمیت امتحان
مىشوند تا معلوم شود درعمل تا چه
حد پایبند ارزشها خواهند ماند».
مجم��ع زنان اصالحطلب ش��هریور
م��اه در نامهای به آق��ای منتظری
از برخورده��ای ص��ورت گرفت��ه با
بازداشتش��دگان زن و م��رد در
زندانها و بازداشتگاهها انتقاد کرده و
اعالم کردهاند:

«مازنانمسلمانهیچتضمینى
براى تأمین امنیت خود نداریم
و نمىدانیم که اگ ربه دست این
نامحرمان و نااهالن بیفتیم ،چه
به روزگارمان خواهد آمد؟»
این مجمع اصالحطل��ب در نامه
خود نوشته که در شرایط کنونی،
امنیت دینى و اخالقى زنان مورد
«تهدی��د» ب��وده و «دردآورتر این
که امروز حیثی��ت و حرمت زنان
کقرار گرفته
مسلمان ما مورد هت 
است».
در این نامه آمده است که:
«م�ا نگ�ران آین�ده فرزندان
خ�ود هس�تیم .دخت�ران و
نجوان ما از اقداماتى که
پسرا 
حقانیت جمهورى اسالمى را زیر
سئوال مىبرند،حیرت زدهاند و
ما پاسخى براى آنان نداریم».
مجمع زنان اصالحطل��ب از جمله
جریانهای اصالحطلبی اس��ت که
به شرایط پس از انتخابات در ایران
اعتراض کرده است.
پیشتر جبهه مش��ارکت ،سازمان
مجاهدی��ن ،ح��زب کارگ��زاران
سازندگی ،مجمع روحانیون مبارز،
مجمع محققین و مدرس��ین حوزه
علمیه قم و برخی دیگ��ر از احزاب
اصالحطلب ب��ا انتش��ار بیانیههای
متعددی از شرایط پس از انتخابات
انتقاد کردهاند.
در ایران پس از اعالم نتیجه انتخابات
ک��ه در آن محم��ود احمدین��ژاد

«برنده» معرفی ش��د ،اعتراضها به
این نتیجه ،منجر به مرگ دهها نفر و
زخمی شدن صدها تن دیگر شد.
بیش از چهار هزار نفر نیز دس��تگیر
ش��دند که  300تن از آنها همچنان
در زندان به سر میبرند.
آیتالل��ه منتظری بارها نس��بت به
برخوردهای خشونتبار با معترضان،
ب��ه مقامه��ای جمهوری اس�لامی
هشدار داده است.
برخی دیگ��ر از مراجع تقلید نیز در
این م��دت با انتش��ار بیانیههایی از
حوادث پس از انتخابات و برخوردها
با معترض��ان ابراز نگران��ی کرده و
خواستار آزادی تمام دستگیرشدگان
شدهاند .

>> این سایت به هیچ گروه و سازمانی وابستگی ندارد.

ع
جما
کلبه
م
و
ل

Voyages Lexus

آژانس مسافرتی یونی گلوب

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

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

________________
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

•
•
•
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Super special

نسرین پارسا

e:

r a limited tim
promotion is fo

this

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Tel.:
(514) 849-7711

Ext.: 243



________________________________

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

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت

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

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

PAIVAND

پیوند :دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی،
درشرقکانادایکموپانزدهمماهمنتشرمیشود
>> نشر :پیوند
ویراستار :م .رحیمیان
آگهی :پیوند514-996-9692 :

•
•

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
بر روی ختفیف  25دالر
فروش بلیت کلیه شرکت های
قی
م
ت
ها
ی
ر
قا
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بتی موجود ما
بص
ور
ت
ک
وپ
ن
5
2
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
دالری برای پرواز
بع
د
ی
شما به ایران
داده خواهد شد.

MONTRÉAL QC H3X 2H9

 514-996-9692

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

Fax:514-422-8996
Email: Paivand@videotron.ca

Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

www.paivand.ca
-------------------



■ پیوند درونکوور هرهفته منتشر می شود:
Vancouver: Ramin Mahjouri

•
•

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

•

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و مخالف با
نوشته های چاپ شده است .پیوند در ویرایش
نوشته ها (با حفظ دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیده گاه های
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.

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

■ توضی��ح :به دلی��ل هماهنگی ،ش��ماره گذاری
دوهفته نامه پیوند مونتریال ،با پیوند و نکوور (که
بصورت هفتگی منتشر می شود) تنظیم می گردد.

5

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  9  920مهر 1388

PAYVAND: Vol. 16  No.920  Oct. 01, 2009

ایران:درراهآزادی...

کهریزک:

دادگاه
جنایتکاران!

شعر...

رنگین کمان

شهباز خنعی

آزادی

snak1@live.ca

تقدیم به خاطره ی جانباختگان جاودان
و به افتخار اسیران دلیر
جنبش  ۲۲خرداد ۱۳۸۸

کجاست جز لب خندان نشان آزادی
بهار در رخ مردم جهان آزادی
هزار باغ شکوفد! هزار سبزه دمد!
ز دولــتِ نفسِ شـادمـانِ آزادی
نگر چه می شنوی در نوای مرغ قفس
بجز هوایِ خوشِ آسمانِ آزادی
قفس اثر نکند مرغ چون شود سیمرغ
به عزم قاف پس از هفت خوان آزادی
بریده بادا از جان مردمانش دست
هر آنکه خواست بریدن زبان آزادی
به باد رفت و رود خان و مان هرکه سپرد
به تندباد ستم خان و مان آزادی
از این نبرد ،ستمکار جان بدر نبــرد
ز عقل پیر و ز ِ
بخت جوان آزادی
نه نام مرگ بود در میان ،نه بند و حصار
به دفتری که بود واژگان آزادی
از آن رمیده ز آزادی اند خفاشان
که روشنی است همه ارمغان آزادی
همیشه میهن آزادگان نه ایران بود؟
چرا کنون نبود آشیان آزادی
زعهد کورش و برزویه و ُسالله ی توس
نبوده برتر از این خاندان آزادی
ندای آزادی شد سرود ایرانی
سرود ایرانی داستان آزادی
دلم به نور هدایت۳رسید تا بگرفت
ره ستــاره ای از کهـکشــان آزادی
بهار و سبزه و باران کجا شود خندان
کــاکــلِ رنگین کمانِ آزادی
بدون
ُ

محمدعلی
سردار پاسدار ّ
جعفری ،فرمانده س��پاه
پاس��داران را هم��کاران
و زیردس��تانش در سپاه
"عزیز دیوونه" می نامند.
دلیل این لقب این است که
او درزمان جنگ "موجی"
شده و غالبا از سردردهای
ش��دید رنج می برد و این ام��ر در رفتارش
بازت��اب می یابد .ا ّما ،س��ردار جعفری بنظر
نمی آید که در قیاس با دیگر افراد رده باالی
سیدعلی خامنه ای ،محمود
حکومت مانند ّ
حجت االسالم
تی،
ن
ج
الله
احمدی نژاد ،آیت
ّ
ّ
حجت االسالم محسنی اژه ای،
احمدخاتمیّ ،
حجت االسالم طائب و ...در
سعید مرتضویّ ،
رده باالتری از جنون باشد!

گردن ولی فقیه می اندازد:
«سپاه هرگز خودسرانه وارد هیچ عرصه
ای ک�ه مربوط به مأموری�ت های انقالبی
اش نباشد نشده و هرگز برای خودش به
عنوان یک نهاد یا تشکیالت موضوعیت
قائل نبوده و خودش تصمیم نمی گرفته
ک�ه وارد چه ام�وری ،بی ربط ی�ا با ربط
بشود»!
با این گفته ها ،سردار جعفری با صراحتی که
بیش از آن را نمی توان انتظار داشت می گوید
که در تمام جنایاتی که در رویدادهای پس
از  22خرداد ش��ده ،سپاه و بسیج کاری جز
س��یدعلی
اجرای اوام��ر مافوق – بخوانید ّ
خامنه ای – نکرده اند و طبعا مسئولیت آن
جنایات به عهده آمر و دستور دهنده یعنی
فرمانده ّ
کل قوا است.

کهریزک:
آشویتس
ایران...

رضایت داشت»!

در مورد این که آیا
سرداران جعفری
و ذوالق��در براس��تی
توانسته اند «از آزمون
های بزرگ س��ربلند
بیرون بیایند و صراط
مس��تقیم را بخوبی
شناخته اند» ،تنها می
توان گفت که "شب دراز است و قلندر بیدار"
ولی این را از حق نباید گذشت که با مهارت
و زیرکی از خود سلب مسئولیت کرده ،تمام
سیدعلی خامنه
بار سنگین گناه را به گردن ّ
ای انداخت��ه و قیافه ح��ق بجانب و مظلوم
"مأمورومعذور" گرفته اند!
ا ّم��ا ،اگ��ر س��رداران جعف��ری و ذوالق��در
موجه و دلیل
"مأمورومع��ذور" بودن را عذر ّ
محکمه پس��ند برای برائت خود می دانند،
سابقه تاریخی و قضایی کامال خالف این را
می گوید .سابقه نزدیکتر ،که سرداران خود

جانش��ین سردار جعفری ،س��ردار پاسدار
احمد ذوالق��در نیز همین مطلب را در روز
یکشنبه  5مهر به ش��کلی دیگر بیان می
کند:
«در ای�ن ایّ�ام ک�ه بن�ا بر فرمایش�ات
ایشان (س ّیدعلی
خامن�ه ای) م�ا
پاس�داران ای�ن
سعادت را داشتیم
ک�ه از دو آزم�ون
س�ربلند بی�رون
تنها محضردار فارسی زبان
بیاییم.
>> ا ّول ای�ن ک�ه
>> در وست آیلند <<
صراط مستقیم را
نمونه ای از این جنون کمتر یا عقل بیشتر بخوبی شناختیم و
را می توان در مصاحبه اخیر سردار جعفری >> د ّوم ای�ن ک�ه
با نشریه جام جم – ارگان صداوسیمای وقیح بخوبی توانس�تیم
و دروغ پرداز والیت فقیه – دید.
فتنه را بخشکانیم
که
درایتی
با
در این گفتگو س��ردار جعفری
و ایش�ان از
برخی از خدمات ما شامل:
عملکرد
مسئولیت
از یک دیوانه بعید است،
عملکرد پاسداران
اخیر
های
ماه
در
بسیج
جنایتکارانه سپاه و
و بس�یجیان در
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
به
و
دارد
برمی
همکارانش
را از دوش خود و
ماه های گذش�ته
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
به نام آفریدگار عشق
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و زندگی را با مهر
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییرنام
½ ½ تاییدامضا
و بسیاری دیگر

پاریس ،بیست سپتامبر ۲۰۰۹

نی��ز به عنوان جوان یا نوجوان در آن حضور
داش��ته اند ،کش��تارهای پس از  22بهمن
 1357اس��ت که "مأمور و معذور" و اجرای
دس��تور مافوق از امی��ران – و حتی درجه
داران و پاس��بانان – نظام پیشین پذیرفته
نشد و آیت الله خمینی ،با موافقت ضمنی
مردم ،بسیاری از آنان را بدون برخورداری از
حق مشروع دفاع از خود و داشتن وکیل به
دست جوخه های آتش – که ای بسا همین
سرداران و همقطارانشان تیراندازان آنها بودند
– سپرد!
{>> ادامه در صفحه}29 :

NOTAIRE-NOTARY

نازگل فالح طوسی

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

لیلیصمیمی
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

اسفندیارباهری
Cell.: (514) 573-9128
مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

	•مشاور در امور سرمایه گذاری
	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن
	•تهیه وام های مسکن و جتاری
	•مشاور در امر سرمایه گذاری
برای تازه واردین به کانادا

Esfandyar
)(essy
Baheri
BA, CFM
Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL: Star Realty
740 Côte-Vertu, Suite 222
St-Laurent, Québec, H4L 5C8
Tél.: (514) 748-9441

خدمات حسابداری داوود باهری
B. comm. CGA Registered
; ;دفترداری ،حسابداری و مشاوره
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی

اشخاص و شرکت ها

)Tel.: 514 692 TAXE (8293

 BOOKKEPING
 FINANCIAL STATEMENTS
PREPARATIONS
 TAX PLANNING
 PERSONAL AND INCORPORATION
TAX RETURN
 COMPANY CREATION
AND REGISTRATION
 VERY REASONABLE RATES

فتو شاپ

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,
LL.L., LL.B., D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire, Québec, H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225
با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

 g gفیلمبرداری از مجالس عروسی و میهمانی ها
 g gتهیه هرگونه عکس های پاسپورتی ،سیتی زنی،
شناسنامه ،مدیکر ،کارت ملی ،مهاجرتی
g gپرتره های فردی و خانوادگی و تحصیلی
_______________________
2178 Ste-Catherine W,

Tel.: (514) 846-0221
Metro: ATWATER

آموزشگاهرانندگیآریا

>>

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

12ساعت آموزش در اتومبیل با آموزگار
حرفه ای که زبان شما را صحبت می کند.

برای خامن ها:
مربی خامن

5

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

ing ol
v
i
o
Dr Sch

>>
>>
>>
>>

12 hrs Driv
ing + Car fo
$300.00 +
 r examtax.
2 hrs Drivin
g + car: ex
)(Langulier
am area
$90.00
2 hrs Drivin
g + car: ex
(Longeueil
am area
) $85.00
2 hrs Drivin
g + car - ex
(Henry Bo
am area
urassa) $80
.00

& (514) 621-3456
________________________
C.P. 63597 Van Horne
Plamondon

Montreal, QC H3W 3H8
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ایران...
مریحسنی

و آغاز
دیکتاتوری
هوشنگ اسدي
سه شنبه  ۷مهر ۱۳۸۸

با  30سال جتربه در حمل و نقل
هرهفتهیککانتینرلوازمشخصی:
مستقیم از کانادا به گمرک تهران

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

__________________________
Head Quarter office in Montreal:
6475 Des Grandes Prairies #15
Saint-Leonard, QC, H1P 1A5, Canada

Tel: 514-384-5632
Fax: 514-384-1838
Mobile: 514-983-4590
e-mail: management@parscargo.ca
info@parscargo.ca
airfreight@parscargo.ca

www.parscargo.ca
مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

www.centrecsai.org
با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامهرسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
ساعات کار:
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
>> دوشنبه تا جمعه
پرداخت هزینه ناچیز)
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته
جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
__________________________________
سیب چینی و غیره
Centre Social D’Aide Aux Immigrants

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953
چرا تنها مونتریال؟! آبونه مان گسترده،
پخش ایمیلی وسیع ،وب سایت قدرمتند

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

"مردم�ی که م 
یخ
بايس�تند و حيات� واهند س�رپای خود
کنند جا دارد که ی کريمان�ه را تجربه
از ن
یشان م خستين قدمهايی
که به ناکام 
ی
ان
ج
ام
د
با
بي
شترين
دق 
تها پيشگيری ک
نه هفتم مهر که ر نند .تولد اينجانب
وز
ت��و را م��ی گ��ذارد توی حتی اگ�ر روز هفت آشنايی با شماست.
جیب��ش .از بس برایش بودم نيز جا نداشتم مهر ب�ه دنيا آمده
دس��ت می زنی��م که از ش�خصيت آلوده حرکت شما به کيش
ش
نردبام تندتر باال برود تا کلمات مرا صميما �ود .امي�دوارم اين
نه
يک شکست ه نفس و از سر نگرانی و نه
بشود خدایگان.
یب 
یحقيقت و تعار 
ف
گو
نه
ت
بس��اط
و
داغ می کنیم
لقی کنيد".
خدایگانی را جمع می
کنیم .قرار می ش��ود
آزادی داش��ته باش��یم.
جم��ع می ش��ویم دور و بر پیرمرد .شده اند .نردبام را که حاالرنگ سبز
درهلهله و فریاد سوار نردبامش می دارد ب��رای آنها آماده می کنیم .اهل
کنیم .زیر بغلش را می گیریم که باال خامنه که رفت باال نوب��ت زاده یزد
برود .آنقدر باال می رود که دم مرگ ،و الیگودرز اس��ت .پیشترها زادگان
فرمان کشتار مخالفان خودرا صادر آالش��ت وتهران وخمین راهم روی
این نردبام فرس��تاده بودیم .نردبامی
می کند.
بعد دوباره نوبت مقدسین می رسد .است که تا افق می رود .هرچه باالتر
یکی حضر ت علی می شود که فقط فروتر .و س��رانجام سقوط می کند.
شمش��یر خونریزش را به ارث برده می افتد جائی درتاریخ کنار هیتلر و
است .داستان خلخال زن یهودی و صدام واستالین...
غیره را قاب می کند .لشگریانش را از وقتی خبر برگزاری تولد میر حسین
می فرستد بچه های مردم را بکشند .موسوی را شنیدم ،دلم مدام شور می
بعد می آید گری��ه می کند و ماهم زد .من عاش��ق و فریفته او نیس��تم
که هیچ ،راهم غیر از "رزم مشترک
برای مظلومیت او زار می زنیم.
پیش��کارش ه��م که بای��د درجات برای آزادی در لحظه کنونی تاریخ"
کمتری از حضر ت علی داشته باشد ،از او جداست .اما نگران بودم .نردبام
خ��دا از کار درمی آید .میلیونها نفر رامی د یدم که رنگ ش��ده و نو دارد
را خس و خاش��اک می بیند .نور از از متن فرهنگ ما می آید .وهمیشه
پیش��انی اش تتق می کشد .مالئک ه��م از همین جای کوچک ش��روع
دورو ب��رش پرواز م��ی کنند .مائیم می شود .منتظر بودم کسی هشدار
که براش مایه می آئیم و کتاب می بدهد .دهقان فداکاری پیدایش بشود
و فانوس را مقابل قطار س��بز بگیرد
نویسیم.
بازبه تن��گ می آئیم .م��ی زنیم به وبگوید:
 از همین جا ها شروع می شود...کوچه .به خیابان .فریاد می زنیم :
نگران بودم تا امروز که بیانیه شماره
مرگ بر دیکتاتور...
لباسهای سرخ را در می آوریم وسبز س��یزده در آمد و این خطوط را در
می شویم .نه ،روی لباس های سرخ آن خواندم:
جامه س��بز می پوشیم .دریافته ایم "مردمی ک��ه میخواهند س��رپای
که درد مش��ترک ما استبداد است .خود بايس��تند و حياتی کريمانه را
می خواهیم دیکتاتور نداشته باشیم .تجربه کنند جا دارد که از نخستين
یاحسین می گوئیم .به میر حسین قدمهايیکهبهناکامیشانمیانجامد
رای می دهیم .دیکتاتورهای حاضر با بيشترين دقتها پيشگيری کنند.
ب��ر صحنه م��ا را به خ��اک و خون تولد اينجان��ب نه هفتم مهر که روز
می کش��ند و رایمان را می خورند و آشنايی با شماس��ت .حتی اگر روز
هفتم مهر ب��ه دنيا آم��ده بودم نيز
مخابرات را هم رویش.
تازه سه ماه تمام شده که یاد نردیام جا نداش��ت حرکت ش��ما به کيش
تاریخ��ی می افتیم .ش��اید هم او ما شخصيت آلوده ش��ود .اميدوارم اين
را پیدا م��ی کن��د .از خاطره قومی کلمات مرا صميمانه و از سر نگرانی
اسبتدادی ،از عمق فرهنگ ما سر بر و نه يک شکست ه نفسی بیحقيقت و
ف گونه تلقی کنيد".
می کشد .نردبام را در می آوریم و از تعار 
سر عشق زیر پای کسی می گذاریم این میر حسین موسوی امروز ششم
ک��ه ب��ه او رای داده ای��م .جمع می مهر ماه  1388اس��ت .پایش را روی
شویم .کیک درست می کنیم .هورا پله اول نردبام نم��ی گذارد .متوجه
می کشیم .نردبام را در فضای مجازی هس��تیم چه حادثه مهمی است؟ و
یا تالش خواهیم کرد نردبام را جائی
می گذاریم و صدایش می زنیم:
دیگر زی��ر پایش بگذاری��م .یادمان
 تولد ،تولدت مبارک...او را ه��ل می دهیم ط��رف نردبام .نرود .این مائیم که از آخوند وقزاق و
پایش را که بگذارد کار تمام اس��ت .شاهزاده و بچه آهنگر ،دیکتاتور می
باذوق کشف کرده ایم که درمهر ماه سازیم.
دو یار دبس��تانی دیگر او ،هم متولد

کانادا
افغان هایی که نیروهای
کانادایی را یاری کنند ،به
عنوان مهاجر پذیرفته میشوند
افغان هایی که به دلیل همکاری با نیروهای کانادایی
مستقر در آن کشور ،خود را در معرض ریسک زخمی
شدن یا مرگ قرار می دهند ،می توانند به آسانی به
کانادا مهاجرت کنند.
"جیسون کنی" ،وزیر مهاجرت و شهروندی با اعالم
این مطلب اضافه کرد ،شهروندان افغانی می بایست
دس��ت کم به مدت  ۱۲ماه ب��ا کانادایی ها همکاری
کرده و ثابت کنند که زندگی ش��ان در معرض خطر
قرار گرفته بود.
کنی همچنین گفت ،اینگونه افراد در تعریف سازمان
ملل در لیس��ت پناهندگان نمی گنجند و به همین
دلیل ما رتبه ویژه ای را برای آنان در نظر گرفتیم.
این برنامه تا پایان مأموریت کانادا در افغانستان یعنی
س��ال  ۲۰۱۱انجام می شود و آنان که موفق به اخذ
ویزا می ش��وند ،مشمول کمک های دولتی کانادا به
پناهندگان عادی نظیر هزینه سفر ۱۲ ،ماه کمک مالی
و آموزش های اولیه میشوند.

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمیایرانیان

www.iranianislamiccenter.com
ساعــات کار:
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرمایند.
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،هماهنگی
قبلی الزم میباشد.
 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب

>> پخـــش وسیع <<

نردبام دیکتاتوری را این بار رنگ سبز
زده ایم و گذاشته ایم زیر پایش :
 یاحسین ،میر حس��ین .پاتو بذار.تولدت مبارک.....
و این نردبام که هر چه باالتر می رود،
بیشتر فرومی شود ،از فرش تا عرش
پله می خ��ورد .اولین پل��ه اش هم
اینجاست .همینجا .در قلب ما .روح
ما .فرهنگ ما.
فالن ش��اعر که باش��ی می بریمت
ب��اال .باال .هی تعری��ف .هی تمجید.
واال تو از فردوس��ی و نرودا بزرگتری.
بادت می کنیم .بادت می کنیم .می
خواهی ستاره ها را بچینی .می شوی
بزرگترین شاعر دنیا .می خواهی سر
به تن هیچ ش��اعری در دنیا نباشد.
همه را می بندی به تیغ حذف.
 ای بابا بیا پائین .فایده ندارد.وارد روزنام��ه واقعی یا مجازی که
بشوی هولت می دهیم .پله ها رامی
دوی .نیامده می شوی سر دبیر .هم
هنری .هم ورزشی .هم سیاسی .ایول.
ایول .برایت هورا می کشیم .وسط راه
به اوریانا فالچی می گویی :
 بیا از من یاد بگیر.پله ها را دو تا یکی می روی باال .می
دوی .قلمت شده خنجر.
 صبر کن بابا اسداله .فایده ندارد.قزاق که باش��ی می شوی سرهنگ.
س��ردار .جلویت دوال و راس��ت می
ش��ویم .کاله می خواهی ،برایت سر
می آوریم .می ش��وی س��االر و شاه.
کاره��ای خوب هم ک��م نمی کنی.
دانشگاه می سازی .ایران نو را معمار
می شوی .چند تائی می شویم منتقد
و مخالف .دهانمان را می دوزی .بقیه
می افتیم به چاپلوس��ی .دادن لقب.
تعظیم .تکریم .ت��و را برده ایم باالی
نردبام .خدا را بنده نیس��تی .تو فقط
باید حرف بزنی .نوه ات سالها بعد به
تاریخ می گوید:
 کسی از ترس جرئت نداشت به پدربزرگم دروغ و به پدرم راست بگوید..
حاال تو درس نخوانده ای .از کوهپایه
آمده ای .نظامی هستی .لقب کبیر
می دهیم بتو .پسرت که درسوئیس
درس خوانده و عشق پاریس است،

6

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

کانــــادا....
تسهیالت
جدید وزارت
مهاجرت
کانادا برای
متقاضیان ویزا
در ایران

 ۲۲سپتامبر

توانن��د اصل مدارک را به س��فارت
تحویل دهند.
در ای��ن خصوص اولوی��ت اصلی با
کسانی خواهد بود که یا خویشاوندی
در کانادا داشته باشند و یا فرد مذکور
از ش��رایط خ��اص بشردوس��تانه یا
اضطراری برخوردار باشد.
همچنین درخواست های قبلی ویزا
از س��وی متقاضیان یا اسپانسرهای
آنه��ا ،که تحت تأثیر ش��رایط قبلی
صدور ویزا ،دچار تأخیر و یا رد شده
اند نیز  ،در صورت اثبات ،در اولویت
خواهند بود.

ب)

الزامات امنیتی و بهداشتی
حفظ امنیت و بهداشت کانادا  ،جزو
مأموریت های اصلی وزارت مهاجرت
اس��ت ،بنابراین کلیه متقاضیان می
بایست مراحل مربوط به امور امنیتی
و بهداش��تی را مطابق روال گذشته
طی کنند.
ج)

وزارت مهاج��رت و ش��هروندی،
دستورالعمل جدیدی را در خصوص
برخ��ورد انعطاف آمی��ز و اخالقی با
متقاضیان ویزای موقت در ایران باجرا
در می آورد.
بر اساس گزارشی که در بولتن ویژه
آن وزراتخانه منتشر شده ،کارکنان
س��فارت کان��ادا در تهران و س��ایر
کش��ورهای مرتبط،
موظف شده اند در این
اولویت با
خصوص با متقاضیان،
بخص��وص کس��انی کسانی است که
که دارای خویش��اوند خویشاوندی در
مقیم در کانادا
هستند کانادا داشته باشند
همکاری بعمل آورند.
جزئیات دس�تورالعمل جدید به
این شرح است:

الف)

ب��ه عن��وان اولین اق��دام فوری،
س��فارتخانه های کانادا در دمش��ق،
آن��کارا و ابوظبی موظف هس��تند،
نس��بت به صدور ویزای موقت برای
ایرانیان اقدام کنند.
با توجه به مس��افرت آسان ایرانیان
به س��ه کشور ،متقاضیان می توانند
شخصا به شهرهای مذکور مراجعه
کنند و ی��ا از طریق نام��ه نگاری و
ارسال کپی مدارک موردنیاز و واریز
هزینه های مربوطه ،درخواست ویزا
کنند.
به محض آماده شدن ویزا ،آنان می

فاکتور دیگری ب��رای اولویت بندی
مطرح شود.
اما هنوز تعریف خاصی از شرایط ویژه
مرتبط ب��ا این موضوع بعمل نیامده
است.
هـ)

پناهندگان و افراد
محافظتشده
در صورتیکه فردی قبال درخواستی
را به عن��وان " protected person
" ب��ه  CPCدر  Vegrevilleارس��ال
داش��ته باشد و درخواس��ت مذکور
ش��امل فردی باش��د که هم اکنون
بطور مس��تقیم تحت تأثیر شرایط
فعلی کشور قرار گرفته ،اینگونه موارد
نیز در اولویت قرار می گیرند.
مسئولیت معرفی اینگونه درخواست
ها به دولت کانادا بر عهده اسپانس��ر
یا افراد محافظت ش��ده مقیم است
که ضمن تماس ب��ا  Call centerما
را از وجود آنها مطلع کنند .اطالعات
دریافتی در این زمینه به دفتر ویزای
داخل و ی��ا خارج از تهران ارس��ال
خواهد ش��د تا درخواس��ت مذکور،
مجددا بررسی شود.

باتوجهبهپیگیریهای
متعدد اف��راد مقیم
کان��ادا نس��بت به و) هزینه ها
صدور سریعتر ویزا
برای اعضای خانواده ب��رای انج��ام برنامه ه��ای جدید،
آنها ،وزارت مهاجرت هزینه دیگری بجز آنچه قبال توسط
از آن��ان می خواهد ،وزارت مهاجرت اعالم شده ،دریافت
برای در اولویت قرار
نمی شود( .ایرانتو)
گرفتن درخواست مورد نظر ،مشورت
ه��ای الزم را به خانواده
های خود ارائه کنند تا در
صورت مشمول بودن در
حقوق بشر :فراخوان
شرایط جدید ،در صدور
ویزای آنها تسریع گردد.
از عزیزان��ی که برای پش��تیبانی از زندانیان
سیاسی در ایران عالقمند به همکاری با این
انجمن میباشند ،درخواست مینماییم به ما
د)
ملحق شوند.
اقامت موقت در کانادا – دفاع از حقوق زندانیان سیاس��ی با توجه به
الحاقی به مجوز مربوط به شرایط حاکم بر ایران نیاز به حمایت وسیع
دارد .
تحصیل ،کار یا دیدار
متقاضیان
در صورتیکه
Association for Defence for
فعلی
وضعیت
تحت تأثیر
Human Rights in Iranمش��کالتی
دچار
ایران،
)Montreal (ADHRI
موضوع
این
باشند،
شده
E-mail:addhi2005@gmail.com
عنوان
به
توان��د
می
نیز
Tel:514-2991787

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos

انتی
با گار
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قیمت ارزان
کیفیت خوب

حتویل در
مح
ل :رایگان

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
½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
و کشتیرانی (کروز)
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی

Darius Hozhabr Zandi

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

Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA (reg
Accounting - Management
Zand Consulting Services Inc.
7575 TRANS-CANADA HWAY,
SUITE 500
ST-LAURENT, QC H4T 1V6

Tel.: 514-652-4887
Fax: 450-937-3654

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

رضانـژاد

رضا امیری

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

Agent Immobilier Affilié
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles
Tel.: (514) 426-4545
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

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

هرج
م
ع
ه
و
ش
ن
به:

موزیک زن

شیراز
رستوران

دلیوری :رایگان

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

با مدیریت:

Montreal, QC, H4A2C2

>>

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD

Kirkland, QC H9H 3B5

ت  9شب

5905 Upper-Lachine










www.ZandConsulting.com

ده
 ،رقص و
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:
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ع
____________________
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Bus 105
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احمدی نژاد در نیویورک...

«آیا این
بار امام
زمان در
نیویورک
بود؟!»

________________
گفتوگوی رادیو زمانه
با علیرضانامور ،مدرس
دانشگاه تورنتو و تحلیلگر
سیاسی
________________

س��فر اخیر محم��ود احمدینژاد به
نیوی��ورک برای ش��رکت در مجمع
عموم��ی س��ران س��ازمان مل��ل،
تفسیرهای متفاوتی را برانگیخت.
در همی��ن رابطه با علیرض��ا نامور
حقیقی ،مدرس دانش��گاه تورنتو و
تحلیلگر سیاس��ی ،در بارهی نتایج
این سفر گفتوگو کردم.
 ...سیاس��ت مثل مس��ابقه فوتبال
نیست که همه قبول کنند نتیجهی
یکسانی به دنبال داشته است .از دید
نزدیکان آقای احمدینژاد ،این سفر
بسیار موفقیتآمیز بوده و به همهی
اهدافش هم دست پیدا کرده است.
از دید مخالفان آقای احمدینژاد ،این
سفر در بعد سیاست خارجی ،یکی
از ناکامترین س��فرهای ایشان بوده
است.
طرفداران ایش��ان معتقدند که آقای
احمدینژاد پیامشان را به جهانیان
رس��اندهاند و نمایندگان کشورهایی
که جلسه را هنگام سخنرانی ایشان
ت��رک کردن��د ،کش��ورهای مهمی
نبودهاند؛ یعنی اهمیتی از دید آقای
احمدینژاد نداش��تهاند ،چون قبآل
مخالفت ش��ان با ایران را اعالم کرده
بودن��د؛ اینها کش��ورهای طرفدار
اسرائیل صهیونیس��ت هستند و در
مصاحبه با خبرنگاران خارجی ،آقای
احمدین��ژاد همهی آنه��ا را ضربه
فنی کرد.
اما مخالفین احمدینژاد معتقدند که
چنیننیست.مسألهیاصلیایناست
که در ارتباط با پرس��تیژ بینالمللی
ای��ران و اینکه ایران با حضورش در
سازمان ملل چقدر میتواند کشورها
را متقاعد کند ،نش��ان داده شد که
کشورهای مهم و تصمیم گیرنده ،که

سرهنگ به
کانادا نیامد!

 ۲۶سپتامبر ۲۰۰۹
معمر قذافی ،رهبر لیبی ،که تصمیم
داش��ت این هفته بهنگام بازگشت
از نیویورک  ،توقف کوتاهی نیز در
کانادا داشته باشد ،از تصمیم خود
منصرف شد.
قرار بود این توقف یک روزه بیشتر
برای سوختگیری هواپیما و در ایالت
نیوفانلند در شرق کشور انجام شود.
شهردار شهر سنت جانز اعالم کرد،
همراهان قذافی ،رزرواس��یون هتل
محل اقامت او را لغو کردند.

شعر

 ....آقای احمدینژاد در مواردی سعی
میکرد که از زیر بار مسئولیتهایی
که در حوزه کاری خودش داش��ته
شانه خالی کند .به عنوان مثال دولت
ایش��ان و آقای محصولی بهواسطه
واگذاری مس��ئولیت توسط آیتالله
خامنهای به وزارت کش��ور ،مسئول
نیروی انتظامی بودهاند.
در وزارت کش��ور زندان��ی درس��ت
کردند که بسیاری از خبرنگاران در
بارهاش نوش��تهاند ،دستور حمله به
کوی دانشگاه با شورای تأمین استان
بوده که آقای محصولی صادر کرده،
و بازداشتگاه کهریزک هم در اختیار
نیروی انتظامی بوده است.
بدلی��ل غی��ر
رس��می بودن
ای��ن دی��دار،
اس��تفن هارپر
 ،نخس��ت وزیر
در نظر داشت ،
"الرنس کانون"،
وزیرخارج��ه را
برای دیدار با وی
و تس��لیم پیام
دول��ت ،ب��ه آن
استانبفرستد.
کانون ن��ه برای
خوش��آمدگویی ،بلکه ب��رای اعالم
مراتب نارضایتی کانادا نس��بت به
استقبال گرم لیبی از "عبدالباسط
المقرح��ی" ،تنها مظن��ون انفجار

>>برای بچه های خیابان

زبان سرخ تو

مردا
ن
د
ی
و
ا
ن
ملل :صف ه در س
ا
ز
م
ا
ن
حه ی
د
ک
ر
و
ز
ن
یلینیو
ز
امه
چ
ا
پ نی
ویورک

نقشی کلیدی در امنیت و
تولید اقتصادی دارند ،آن
اهمیت الزم را برای ایران
قائل نیستند که به خاطر
حضور آقای احمدینژاد و
موضعگیری ایش��ان و نیز
مس��ألهی انتخابات اخیر
ایران است.
مسألهی دیگر مالقاتهای
ایشان اس��ت .در مقایسه
با س��فر اول ،مالقاتهای
سیاسی با سران کشورها
خیلی کمت��ر ب��ود ،و در
این فضا بسیاری از سران
کشورهاباآقایاحمدینژاد
مالقات نکردند.
س��وم ه��م مالق��ات ب��ا
ایرانیهای آمریکا بود .در
سفر اول بود که حدود  ۱۳۰۰نفر در
سالن هتل دیگری حاضر شده بودند
و آقای احمدینژاد با ایشان دیدار و
برایشان سخنرانی کرد ،اما این بار بنا
به دالی��ل امنیتی ،فقط با گروههای
کوچکتر دیدار کرد.
نکت های دیگر در ارزیابی نتیجه سفر
آق��ای احمدینژاد این اس��تکه با
توجه به منطق ایش��ان در گذشته،
مس��أله نقش و حضور امام زمان در
سفرهای خارجی آقای احمدینژاد
کلیدی اس��ت .ایشان در سفر اولش
گفت که همه نشسته بودند و کسی
پلک نم��یزد ،و تم��ام آن موفقیت
س��فرش را به حضور ام��ام زمان و
حمایت ایشان تعبیر کرده بود.
معلوم نیست که این دفعه برخالف
گذشته ،اکثر کس��انی که در سالن
نشس��ته بودند و دولتها س��الن را
ترک کردند ،این هم با حمایت امام
زمان بوده یا ن��ه؟ یعنی اینکه امام
زمان سیاس��تش را در قب��ال آقای
احمدین��ژاد تغیی��ر داده یا این هم
در راستای سیاستی بوده که ایشان
تشخیص داده است؟

عباس سماکار

احتماالَ باید همین حرف ها را زده باشی
که این طور باد در گوش هایت می پیچد

___ ___ www.paivand.ca
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آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی
برای آگاهی
نیاز بیشتر در مورد کلیه
با م های مسافرتی خود
شاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

>>امیر

در نتیجه عمدهترین مسائل تراژیکی
که بعد از انتخاب��ات صورت گرفته،
مربوط به کارهایی اس��ت که نیروی
انتظامی انجام داده ،با مسئولیت آقای
احمدین��ژاد .ولی ایش��ان بر خالف
گذشته سعی کرد که جا خالی بدهد
و تیرهای انتقاد را متوجه دیگر نهادها
از جمله قوه قضاییه و به نحوی هم
نهاد رهبری بکند.
 ...اث��ر مه��م این جریان هس��تهای
سیاستی است که به حوزهی رابطهی
ایران با کش��ورهای خارجی مربوط
نمیشود .بلکه مس��أله انتخابات را
تحت الشعاع قرار میدهد .تا کنون
دعوا با احمدینژاد در مورد مسألهی
انتخابات بود ،حاال با انتشار این خبر
چون فضای رس��انههای بینالمللی
معطوف به مسائل هستهای میشود،
عمآل موضوع به آن سمت رفته و یک
جابجایی در محل نزاع رخ میدهد.
ی است
نمیشود گفت که این عمد 
و یا غیر عمدی ،ولی مس��ألهی بین
المللی در مورد ایران از انتخابات به
سمت مسائل هستهای خواهد رفت.
نکته دیگر هم اینکه استراژی ایران
این هس��ت که نشان دهد پیشرفت
بیش��تری کرده و قدرت بیش��تری
دارد تا در میز مذاکره بتواند از قدرت
چانهزنی بیشتری برخوردار باشد.
ای��ن قدرت چانه زنی ب��ه ایران این
موقعیت را خواهد داد که اگر بخواهد
موقتا غن��ی س��ازی را تعلیق کند،
امتیازات بیشتری بگیرد و اگر نخواهد
این کار بکند ،نشان دهد که تحریمها
بی اثر اس��ت و اگر فش��ار بیشتری
بیاورد ،ایران میتواند مراکز بیشتری
داشته باشد و در مسیری گام بردارد
که آنها تمایل زیادی ندارند و قدرت
هس��تهای ایران را نمیتوانند نادیده
بگیرند ،مگر آنکه با آن قدرت تعامل
کنند.
هواپیمای پان امریکن
در س��ال  ،1988ک��ه
موجب مرگ  270تن
شد ،به دیدار با مهمان
کانادا اعزام می شد.
المقرحی که مبتال به
س��رطان اس��ت ،پس
از اینک��ه از زندانی در
اس��کاتلند ،آزاد ش��د،
م��ورد اس��تقبال گرم
لیبیایی ها قرار گرفت.
ش��هردار س��نت جانز
همچنینافزود:
به او گفته ش��د ک��ه عدم تضمین
پلیس نس��بت به تأمی��ن امنیت
قذافی ،در صورت ت��رک فرودگاه،
باعث این تصمیم شد( .ایرانتو)

و از درد و سو ِز باتوم و گاز اشک آور و
شکنجه بی تابی
باید همین باشد
و اِال
توهم می توانستی از پیچک ها و ترانه ها
برای پسری که دوست داری
دسته گل بسازی
علف زار تنت

8Phone: 514-38
1588 Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

Ex.: 259
e: 514-388-1588

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

Phon

Head Office
433 Chabanel West, #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone: 514-388-1588
Fax: 514-388-2815
Toll free: 1-877)SKYLAWN(759 5296

_________________
Edmonton Office
72A-4003-98 Street
Edmonton ,AB T6E 6M8
Phone: 780-468-3331
Toll free: 1-866-845-8472

"آخ"

اولین آلبوم محسن
نامجو در خارج از
ایران

در هفته اول ماه اکتبر سومین آلبوم
موسیقی محس��ن نامجو خواننده
ایرانی با عنوان "آخ" در شهر میالن
منتشر خواهد شد.
نامجو بیش از یک سال و نیم است
که خ��ارج از ایران زندگی می کند
و آلبوم "آخ" اولین اثر اوس��ت که
خارج از کشور منتشر می شود.
نامجو را به تلفیق موسیقی سنتی
و غربی و استفاده از اشعار شاعران
ایرانی همراه با عبارت های خیابانی
که گاهی متن های او را اعتراضی
می کند می شناسند.
سنت شکنی های محسن نامجو در
موسیقی برایش دردسر ساز شد.
عباس سلیمى ،قاری قرآن ،به طور
شخصى از محسن نامجو بهخاطر
یك��ى از ترانهه��اى او ك��ه از طریق
اینترنت در اختیار عموم قرار گرفته
بود ،به دادستان تهران شكایت كرد.
دادگاه عمومى شهر تهران راى خود
را در غیاب محسن نامجو صادر و او
را به پنج سال حبس تعزیرى محكوم
کرد.

____________________
Toronto Office
14 Holloway Road
Markham , Ontario L3S 4P4
Phone: 416-748-1588
Toll free: 1-877)SKYLAWN(759 5296

مدت زیادی از خروج محسن نامجو
در خ��ارج از ایران نمی گ��ذرد و او
این تجربه یکس��ال و نیمه را تجربه
خوبی می دان��د .اما آیا این خواننده
سنت شکن قصد بازگشت به ایران
را دارد؟
آقای نامجو می گوید:
"من قطعا قصد بازگشت به ایران را
دارم .زمانش را نمی دانم شاید چند
سال دیگر .اما اگر زمانی برسد که دلم
واقعا برای تمام آن چیزهایی که در
ایران هس��ت تنگ شود این اتفاقات
و تبعاتی که برای من خواهد داشت
برایم مهم نیست و برمی گردم".
وی می گوی��د" :از اول پاییز آمریکا
خواهم بود .علت رفتن به آمریکا هم
دعوتی اس��ت که دانشگاه استنفورد
از من داش��ته برای ارائه سه یا چهار
تحقی��ق نظ��ری درباره موس��یقی
ایران".
آلبوم "آخ" به زودی وارد بازار خواهد
ش��د و در اختیار عالق��ه مندان به
موسیقی محسن نامجو قرار خواهد
گرفت.

آموزش موسیقی :جواد داوری
کالس های:

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

Tel.:514-567-4789

پر از بوی اسب سرکشی ست
که به تاخت
در پرتو خورشید شب هنگام
از تو دور می شود
و ماه
ماه
ماه ی که که همیشه دوستش داشته ای
لبخند می زند

و مثل مادرت

نگاهت می کند

***
تمام ماجرا همین است
زبان سرخت
پرچم سبزت را بر باد داده است
و تنت آش و الش است
اینک

اسب سرکش جانت
که در پرتو ماه
به تاخت
از تو دور می شود
***

9

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  9  920مهر 1388

PAYVAND: Vol. 16  No.920  Oct. 01, 2009

9

کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها

______ در آستانه انتخابات
علی اشرف
شــادپور
_______ شهرداری مونترال

شواهد و قرائن حاکی از آنست که در یکی از ایراد اتی
روز اول ماه نوامبر پای صندوق های که به این پرونده
رای خواهیم رفت تا شهردار و اعضاء گرفته شده این
انجمن شهر مونترال و شهرک های اس��ت که ،در
جریان مناقصه،
وابسته به آن را انتخاب کنیم.
از مدتها پیش ،س��ه حزب اصلی در موازین قانونی و
حوزه شهرداری ها برای کسب مقام روشهایمتداول
ش��هرداری وانتخاب اعضای انجمن رعایت نشده و
ش��هر با هم به رقابت پرداخته و هر کار بستن قرارداد
یک می کوشد ،با انتقاد از دیگری و با عجله و سرعت
برتری دادن به نقطه نظرهای خود ،زیاد و بدون دادن
اطالعات دقیق به
گوی سبقت را از رقبا برباید.
این سه حزب و رهبران آنها عبارتند مس��ئوالن همراه
بوده است.
از:
رئی��س کمیت��ه
 حزب «یونیون مونترال»،
به رهبری ژرارد ترامبله (شهردار اجرائی شهرداری
ک��ه مس��ئول
فعلی)،
عق��د ق��رارداد با
 حزب «ویزیون مونترال»،
کنسرسیوم مزبور
به رهبری خانم لوئیز هارل
(وزیر س��ابق ارتباطات ش��هری در بوده است ،بعد از
بستن قرارداد ،از شهرداری مونترال
دولت کبک)
کن��اره گی��ری ک��رده و در یکی از
 حزب «پروژه مونترال»،
شعبات همان کنسرسیوم استخدام
به رهبری ریشار برژرون
ش��ده اس��ت .گویا همان شخص با
تا اینجا امری است عادی و در همه رئیس یکی از شرکت های وابسته به
کش��ورهای دموکراتی��ک روش کار کنسرسیوم و با قایق تفریحی وی ،در
دریای کارائیب به مسافرت تفریحی
همین است.
اما ،همچنان ک��ه چند ماه قبل هم رفته است.
در همین س��تون ش��رح داده شد ،هیچ یک از این دو عمل بخودی خود
در ش��هرداری مونترال پرونده هائی جرم یا خالف به حس��اب نمی آید؛
حاکی از خالف کاری مطرح ش��ده ولی همزمانی آنها با بس��تن قرارداد
ک��ه از آنها با اصطالح «اس��کاندال» سوال برانگیز بوده و شک تردیدهائی
(افتضاح) یاد شده است .گویا تعداد را بوجود آورده است.
مسئله بعدی که سوال
این پرونده ها زیاد است.
ولیپرصداترین،جنجالی آیا مونترالی ها برانگیز است قیمت این
تری��ن و پربهاترین آنها خامن بی جتربه قرارداد است .گویا طبق
برآورده��ای اولیه کل
پرون��ده کنتورهای
آب تک زبانه را
هزینه  95میلیون دالر
اس��ت ،که قرار است در
س��اختمان ه��ای غیر برخواهند گزید بوده است ولی بعدا این
یا چشم خود را مبلغ به تدریج افزایش
سکونتی نصب شوند.
یافت و در آخر قرارداد
س��اخت و نص��ب این
کنتوره��ا از س��وی بر شایعات بسته به مبلغ  355/8میلیون
شهرداری مونترال ظاهرا و شهردار سابقه دالر بسته شد که در نوع
خود باالترین رقم بین
ب��ه روش مناقصه ای
سپردهبه دار خود را
قراردادهای شهرداری
یک کنسرسیوم
شده است .چندین ماه ترجیح خواهند مونترال است .البته این
همه ماجرا هم نیست.
اس��ت که ای��ن پرونده
داد؟!
برآوردهای بعدی نشان
مورد مباحثه و مناقشه
داد ک��ه هزینه چنین
بوده و جنجال زیادی هم
درباره آن به راه افتاده است .روزنامه کاری بیشتر از اینها یعنی چیزی در
ها درباره نحوه بس��تن قرارداد و باال حدود  600میلیون دالر خواهد بود.
بودن هزینه ،که باالترین از نوع خود این مبال��غ متغیر و نادقی��ق و این
در ش��هرداری مونترال است ،و سایر که باالخ��ره این پروژه چقدر هزینه
جنبه های آن مطالب زیادی منتشر خواهد داش��ت ،نکاتی هس��تند که
مخالفان آق��ای ترامبل��ه روی آنها
کرده اند.

ماریا
کُـتنه

½ ½ لوئیزهارل
½ ½ ژراردترامبله
½ ½ ریشار برژرون

پذیرش مهاجر
سرمایه گذار در
کبک سریع تر
می شود
 ۲۵سپتامبر ۲۰۰۹
ب��رای دومین س��ال
پیاپی ،کنفرانس اقتصاد
جهانی ،با معرفی سیستم بانکی
کانادا بعنوان س��الم ترین در جهان،
باالترین نمره را به این کشور از نظر
بنیان نهادن یک فعالیت تجاری قائل
شد.
برنامه مهاجرت س��رمایه گ��ذاران،
به عنوان بخش��ی از گروه مهاجرت
تج��اری ،م��ورد توج��ه متقاضیان
مهاجرت بوده است.
مش��ابه همین گروه بصورت استانی
در کبک نیز وجود دارد که ش��رایط

پیوس��تن ب��ه آن مش��ابه مهاجرت
سرمایه گذاران فدرال است ،اما بسته
به محل زندگی متقاضی ،می تواند
به مراتب سریعتر از فدرال به نتیجه
برسد.
برنامه مهاجرت س��رمایه گ��ذاران
فدرال ،مربوط به کسانی می
شود که  ،محل زندگی و
سرمایه گذاری آنها خارج
از اس��تان کبک باشد .اما
کسانی که مستقیما مایل
ب��ه اقام��ت در این اس��تان
باش��ند ،باید از طریق برنامه
استانی عمل کنند.
برای ه��ر دو برنامه  ،متقاضیان باید
دس��ت کم  800،000دالر سرمایه
داشته باش��ند و همچنین بپذیرند
ک��ه در یک��ی از بخش ه��ای مورد
نظر دولت ف��درال یا محلی ،مبلغی
در ح��دود  400،000دالر س��رمایه
گذاری خواهند کرد.
پن��ج س��ال پ��س از آن ،عین مبلغ
بدون به��ره -به متقاضی برگرداندهمی شود.

مشاور مهاجرت به کانادا
CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
-----------------------------------------

Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

www.mariacottone.ca
انگشت گذاشته اند.
همانطور که اشاره شد ،تازه این یکی
از پرونده های مش��کوک به فس��اد
اس��ت .البته در کشوری مانند کانادا
و استانی مانند کبک ،این قبیل امور
به امان خدا سپرده نمی شود .بازرس
و بازرس��انی این قبیل مناقصه ها را
زی��ر ذره بین نهاده و در صورت بروز
فساد و خالف کاری آنها را افشاء می
کنند.
در ش��هرداری مونترال مقامی وجود
دارد ک��ه ب��ازرس کل نامی��ده می
ش��ود .عالوه بر آن در کبک پلیس
مخصوصی هست به نام Surete de
 )Quebec (SQکه مسئول رسیدگی
و تحقیق��ات به این ن��وع پرونده ها
اس��ت .ب��ازرس کل از روی نتیج��ه
تحقیقات و اطالعاتی که  SQجمع
آوری می کند به موضوع رسیدگی
می نماید.
زمان��ی که اح��زاب مخالف (منظور
احزاب شهرداری است که قبال راجع
به آنها نوش��ته ایم) دست روی این
پرونده گذاش��تند و آن را یک نقطه
ضع��ف برای ش��هردار ترامبله تلقی
کردند .،ب��ازرس کل در آن وقت بر
مبنای یافته های  SQرس��یدگی را
آغاز کرد .ولی این رسیدگی مصادف
بود با پایان مدت ماموریت او.
از آن وقت تاکنون ،آقای ژاک برژرون،
بازرس کل جدید رس��یدگی به این
پرون��ده را به عهده دارد .اخیرا اولین
گ��زارش او در  170صفحه انتش��ار
{>> ادامه در صفحه}23 :

بعالوه متقاضیان باید دس��ت کم دو
س��ال س��ابقه تجاری در پنج سال
منته��ی به درخواس��ت را داش��ته
باشند.
گروه س��رمایه گذاری ف��درال تنها
تجرب��ه در ح��وزه ام��ور بازرگانی را
می پذیرد ،اما برای استان کبک هر
نوع سابقه مدیریتی در هر نوع رشته
ای مورد قبول واقع می شود.
زمان بررسی درخواست های ایالتی و
استانی نیز متفاوت است.
با اینکه متقاضیان مهاجرت کبک می
بایست از دو مرحله موافقت فدرال و
استان عبور کنند ،اما در عوض مرحله
اول مربوط به دولت فدرال س��ریعتر
طی می شود و تصمیم گیری اصلی
برعهده مسئوالن اس��تانی قرار می
گیرد.
اخیرااستانکبکبرنامهجدیدی
را معرف�ی کرده که متناس�ب با
محل تشکیل پرونده متقاضی،
سرعتپذیرشمهاجرانسرمایه
گذار افزایش می یابد.
( ایرانتو)

>>

توجه
ی پنجمین بار اواخر
را
ب
و
ن
با ش�وقی ف�راوا
رم کامی منفرد که با
ماه اکتبر به همراهی همس سفر را بسته و برای
ار
من همکاری دارند ،کوله ب شما راهی ایران می
و خدمت به عزیزان
دیدن
بخواهید که جهت
م.
باشی
ن
از عزی�زان خود در ای�را وقت از ه�م اکنون با
تش�کیل پرون�ده و رزرو گان زیر با ما تماس
تلفن مستقیم و رای
شماره
د:
بگیرن
021-2398-1
________________ 005
_________
ره آینده پیوند اعالم
خ دقیق سفر در شما
تاری
خواهد شد.

شکایت  50میلیارد
دالری انتاریو از تولید
کنندگانسیگار
( ۲۹سپتامبر)
دول��ت محل��ی انتاری��و در کان��ادا،
تولیدکنندگان سیگار را بخاطر هزینه
درمان بیماری های ناشی از استعمال
دخانی��ات از س��ال  1995تاکنون،
مجبور به پرداخت  50میلیارد دالر
غرامت می کند.
این ش��کایت ،روز  29س��پتامبر در
دادگاه مطرح ش��ده و دولت بدنبال
اجرایی کردن مقرراتی است که اوایل

شماردریافتکنندگان
chomageدرکانادا
کاهش یافت
 ۲۸سپتامبر ۲۰۰۹
تعداد دریافت کنندگان بیمه بیکاری
در کانادا برای اولین بار از حدود یک
سال پیش تاکنون ،کاهش یافت.
همچنین نشانه هایی از ثبات بازار کار
مشاهده می شود.
بر اس��اس آخرین گزارش اداره آمار،

ساده و
کارآ،
ارزان...

___________________
980 St-Antoine W.
Suite 308
Montreal, Quebec H3C 1A8

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179
www. mariacottone.ca

سال جاری در همین زمینه بتصویب
رسیده است.
اگ��ر انتاری��و در این مب��ارزه موفق
شود ،شرکت های دخانیاتی مجبور
خواهند بود
در جب��ران
ض��رر و
زیان ناشی
از توزی��ع
س��یگار در
فروشگاه ها
مش��ارکت
کنند.
هم اکن��ون کمپانی ه��ای مذکور،
سرگرم تهیه دفاعیه ای هستند ،که
ممکن است باعث شود روند دادرسی

تا سال ها ادامه یابد.
بجز انتاریو ،ش��کایت های مشابهی
در بریتی��ش کلمبیا و برخی نواحی
آمریکا مطرح شده است.
دول��ت محلی معتقد
است ،کشیدن سیگار
بزرگترین عامل قابل
پیش��گیری از م��رگ
و میر مردم اس��ت که
هم اکنون رقم آن به
 13،000نفر در سال
و یا  36نفر در روز می
رسد ،و هزینه ای بالغ
بر  1.6میلیارد دالر از محل مالیات
های پرداختی مردم ،بخود اختصاص
می دهد( .ایرانتو)

شمار دریافت کنندگان بیمه بیکاری
در ماه جوالی گذش��ته 3.8 ،درصد
کمتر از ماه قبل از آن بود که بیشترین
کاهش مربوط به استان های انتاریو،
کبک و آلبرتا بوده است.
با این وجود متوسط پرداخت بیمه
به متقاضی��ان  ،همچنان باال بوده و
 57درصد بیشتر از اکتبر سال قبل
است.
گفته می ش��ود هم اکنون  ،بیش از
 287،000نفر در کل کش��ور بیمه
بیکاری دریافت می کنند.

یک کارشناس بانک تی دی ،انتشار
این گزارش را حاکی از ظهور فرصت
ه��ای جدید در یازار کار و س��رمایه
گذاری کانادا دانست.
موض��وع پرداخت آس��ان ت��ر بیمه
بیکاری ،هم اکنون با توجه به ادامه
موج بیکاری در کشور ،به یک مسئله
اساسی در مناس��بات سیاسی بین
احزاب تبدیل ش��ده است و احزاب
مخالف ،همواره دولت را برای ایجاد
تسهیالت بیشتر در این زمینه تحت
فشار قرار می دهند) .ایرانتو(

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

با تعیین وقت قبلی

www.paivand.ca

&

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 45دالر در سال

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
Paivand@videotron.ca

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!

10

 سال  16شماره  9  920مهر 1388

مونتریال...
پروازهای
رنگی رقص
با شاهرخ
مشکین قلم

رقصت زب�ان پیچ و خ�م روزگار
ماست:
افشانههای شعلۀ نیزارهایِ سبزِ
برافروخته در چرخِ گردباد
پیچنده گیسوانِ پریشانِ بید در
نوازشِ نرم نسیم
رنگین کمانِ زمزمههایِ نیازوراز

تینافرشادگهر مونتریال
بع��د از ظه��ر روز یکش��نبه
(12س��پتامبر) اس��ت و طبق برنامه
ی دیگر دیداری با شاهرخ
قبلی ساعات 
مشکینقلمداریم.لیستسهصفحهای
پرسش��ها را بار دیگر مرور میکنم و به
سوی مکان مقرر شده به راه میافتیم.
تقریبا همزمان به مکان میرسیم واو با
رویی گشاده از ما استقبال میکند اما
آنچه من را شگفت زده میکند دیدن
حضور هنرمندی ،برای نخس��تین بار
بر سر قرار خود ،دقایقی بسیار زودتر
است.
شاهرخ مشکین قلم ،رقصنده ،رقص
پرداز ،بازیگر ملی فرانسه و عضو کمدی
فرانسه ( ،)Comédie Françaiseفارغ
التحصیل از رشته تاریخ هنر و تئاتر در
فرانسه است.
او در مونترال روز  ۱۱سپتامبر با برنامه
به نام برزخ برای بار دوم به روی صحنه
رفت و تماشاگران را مبهوت هنر خود
کرد.
از او م�ی پرس�م :در مورد ش�ما،
هنرتان و اجراهایتان بسیار نوشته
ان�د و حتی نق�د کرده ان�د ،اما از
دیدگاه خودتان شاهرخ مشکین
قلم کیس�ت ،در کجای کار خود
کارنامه هنری او چگونه
قرار دارد و
ٔ
است؟
میگوید :شاهرخ مشکین قلم از دیدگاه
خود کس بخصوصی نیست و درآستانه
تغییر کار خود است .در سر راهم چند
اتفاق متفاوت افتاده ،که بزرگترین آنها
تئاتر است ،که مکمل رقص من بوده و
همه
بقیه آ 
ن زوایای دیگر هنریست که ٔ
آنها وابس��ته و همسنگ هم هستند،
مثل نقّاشی ،عکاس��ی ،بودن ،عاشق
ی یک هنرمند،
پیش��گی که در زندگ 
سازنده دیدگاه هنری او هستند و می
توانم اعتراف کنم که مثل همه مردم
همه این زوایا برخوردار
کرٔه زمی��ن از ٔ
هستم.
 در هنگام پردازش یک رقص ،آیادر ابتدا به دنبال موضوع ،موسیقی
و ش�عر م�ی گردید و س�پس به
آفریدن رقص می پردازید ،یا این
ترانه و شعر است که برای شما این
تجسم خالق را در رقص و موضوع
می آفریند؟
 البت��ه یک مجموعه ایس��ت از تماماینه��ا .تم��ام حوادثی ک��ه در اطراف
من رخ میدهد ،مث��ل برخورد با یک
موسیقی زیبا میتواند در ذهنم تبدیل
به یک آفرینش شود و گاهی برعکس
ی مانند اتفاقات اخیر ایران باعث
اتفاق 
میش��ود که من بخواهم در این مورد
کاری انجام بدهم ،بنابراین میگردم در
گنجینه آثار در دس��ترس ،تا روی آن
ٔ
ی مواقع
وزن کارم را ق��رار بدهم .بعض 
حتی دیدن یک انس��ان ،یک صحنه
طبیعی مثل تولد یک پشه در مرداب
میتواند پس آفرینش یک رقص برای
من بشود.
 ش�ما ب�رای تاریخ مش�روطیتی
"کف�ن س�یاه" میرزاده عش�ق 
را اج�را کردید ،آیا ب�رزخ هم در
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راستایاتفاقاتاخیر
ایران بود؟
 بله ،فضای برزخی کهآفرینش آخرین اثر من
بود ،درس��ت در همین
راس��تا بود و نامگذاری
آن به این دلیل بود که
ی
این روزها در حال ط 
کردن فض��ای برزخی
هس��تیم ،میدانی��م
میخواهیم کجا برویم،
ی نم��ی دانیم تا چه
ول 
حد می توانیم با ثبات
به هدفمان که کم نور
است برسیم.
ی کردن فضای برزخی
اش��عاری ک��ه در این این روزها در حال ط 
برنامه سروده شده بود هستیم ،میدانیم میخواهیم به کجا برویم
ی منیدانیم تا چه حد میتوانیم با ثبات به
اشعاریس��ت که امروزه ول 
برای م��ا خیل 
ی تازگی هدفمان که کم نور است برسیم.
درد
ب��رای
دارد ،و
حتی دیدن یک انسان ،یک صحنه طبیعی
مشترک ما گفته شده
بودند ،گویی که همین مثل تولد یک پشه در مرداب میتواند پس
دیروز سروده شده اند ،آفرینش یک رقص برای من بشود.
در صورتی که میبینیم
اکث��ر آنها حتی قبل از
اولین بار با یک دستاویزی
شدند.
مشروطیت سروده
باید ریشه
با یکدیگر همگام شدند...
باید ریش�ه یابی کنیم
و ببنیم چ�را کارهای یابی کنیم
فکر میکنم یک خواس��ته
قدیم�ی م�ا معاص�ر و ببنیم چرا واالتر در ضمیر ناخود آگاه
این جامعه نو وجود دارد.
هستند!
چون درد م��ا هیچوقت کارهای
می گویم ناخودآگاه ،چون
فکر میکنم که همه این را
ی
تسکین نیافته است؛ یعن 
قدیمی
نمیخواهند اما فکر میکنند
ما هن��وز ان��در خم یک
در این س��یر و موج ش��نا
کوچه ای��م و این واقعیت ما معاصر
کردن خوب اس��ت چون
تلخ تاریخیست که هنوز
گریبان م��ان را دردهای هستند!
یک هدف مش��ترک دارند
و آن توه��م دموکراتیک
کهن گرفته و فضای کار
است"...
من را برزخی کرده است.
می پرسم :بسیار خوب
ی ک��ه در ایران رخ
اتفاق 
برگردی�م روی صحنه،
میدهد ،اتف��اق امروزی
آیا تا بحال فکر کردی
ی
نیس��ت؛ در ذهن ایران 
که موسیقی انحصاری
همیشه این انقالبها بوده،
داشته باشی؟
ش��ورش ش��ده و بعد به
ی تام��ل میکند و
کم�� 
گونهای س��رکوب شده
میگوید:
و س��پس فراموش شده
 برعکس کشورهایی مثلکه برای چ��ه مقصودی
هند که با وجود هنرهایی
این ش��ورش انجام شده
بس��یار قوی ،نوازندهها و
بود...چگونه ما توانستیم
هنرمندان آن بسیار خاکی
تمام پند و اندرز بزرگان
هستند ،چون از دل مردم
و اندیش��مندان م��ان را
بیرون آمدند ،نوپایه های
فراموش کنیم ...
هنری م��ا آنچن��ان غره
ی که در
هس��تند و مفتخراز دو درس 
...................
در اینجا باید اعتراف کنم که س��خن موسیقی فرا گرفتند که اگر از ایشان
ی که برای��ت بنوازند
ی درخواس��ت کن 
گفتن با شاهرخ مشکین قلم کار آسان 
نیست .مهار زبان را به قدرت در دست میگویند :آقا مگه ما مطربیم!
دارد ،تند و توانا س��خن میگوید و بر م��ا درگیرابت��ذال هایی هس��تیم که
واژه واژه گفته های خود حاکم است .چند قرن بر ُگرده همه جامعه بوده و
ی از تاریخ ایران صحبت میکند ،خودمان هم ب��ه آن آتش دامن زدیم.
وقت�� 
نه تنها به زیر و بم آن آش��نایی دارد ،ام��ا با ای��ن حال دوس��تان جوان من
بلکه گویی تمام ادوار آن را در جزئیات قبول کردند که اش��عاری که بسته به
زیس��ته ،چون هنگام س��خن گفتن خیام ب��ود در کار عمر خیام با صدای
میتوان دردهای تاریخی را در چهره و زیبایشان بسرایند و دوستان نوازندهام
طنین صدای او دید و شنید .درنهایت آنها را تنظیم کنند...
آنچن��ان نیرومند صحبت میکند که از او میخواهم که در مورد برنامه های
آینده اش بگوید و اینکه آیا کاری نو در
گویی بازیگر تئاتر است!
در میان پرس��ش ها و شنیدن پاسخ دست تهیه است؟
های دقیق اش ،دستبند سبز رنگ او میگوید۴ :سال است که روی حافظ
نظرم را جلب میکند ،با خود میگویم کار میکند و کاریست بسیار پیچیده
که پرسش بعدی ام در این باره خواهد اما در حال حاضر ،شرایط فعلی ایران
ادامه آفرینش ای��ن کار را به او
جمله همیشگ 
ی اجازٔه ٔ
بود که به یاد آوردن ٔ
"کوتاه و مختصر" جناب سردبیر من را نمیدهد.
از رویای پرسش خود بیرون میاورد که او اضافه میکند " فعال به اجرای برزخ
البته این بار شانس با من یاری میکند ادامه میدهم ب��ا آرزوی اینکه بتوانیم
و شاهرخ مشکین قلم در هنگام جواب پردٔه س��وم آن بهشت را بیافرینم که
دادن ب��ه پرس��ش دیگ��ری در میان البته حافظ همان بهشت خواهد بود".
سخنان خود به دستبند سبزش اشاره ما هم همگام این آرزوی او می گوییم:
جانت که نبض جان هنر میتپد در آن
میکند:
"...من هیچ باوری به حرکت س��بز و دور از گزند باد!
ی ___________
موسوی نداشتم ،چون او همان کس 
اس��ت که ابتدای انقالب حکم اعدام  )1از ش��عر پروازه��ای رنگ��ی رقص
بسیاری از سیاسیون را داده بود .امروز سروده استاد نعمت آزرم به مناسبت
ی که از سابقه اش زادروز شاهرخ مشکین قلم.
من نمیآیم به کس 
خب��ر دارم رای بدهم ،ام��ا امروزه این  )2این گفتگوی طوالنی و مس��توفا
دستبند سبز به دستم هست؛ اما نشانه بدلیل محدودیت جای پیوند ،به شدت
اندیشه وبیرحمانه کوتاه شده است! (تینا)
آن نیس��ت که من درراستای
ٔ
ی
موس��وی حرکت میکنم ،این نشان 
ی که برای
ی ملت 
اس��ت از همبس��تگ 
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شهره آغداشلو
برنده جایزه
 EMMYشد

____________________

آغداشلو در این مراسم با دستبند سبز
حاضر شده بود

____________________
شهره آغداش��لو ،بازیگر ایرانی مقیم آمریکا ،برای نقش
مکمل سریال کوتاه «خانه صدام» برنده جایزه امی شد.
جوایز س��االنه امی ،مختص برنامه ه��ای تلویزیونی در
آمریکاست .مراس��م این جوایز ،توسط آکادمی هنرها و
علوم تلویزیونی ،عصر  21سپتامبر در لس آنجلس برگزار
شد.
این جوایز که به نوعی اس��کار تلویزیونی محسوب می
شوند ،در چند بخش اصلی تهیه کنندگی ،کارگردانی،
بازیگری و نویس��ندگی به همراه سایر رشته ها از جمله
موسیقی ،نورپردازی ،گریم و تدوین اهدا می شود.
هنرپیش��ه استرالیایی ،تونی کولت ،جایزه نقش اول زن
در یک س��ریال کمدی به نام «ایاالت متحده تارا» را از
آن خود کرد.
الک بالدوین ،برنده جایزه بهترین هنرپیش��ه مرد برای
بازی در سریال کمدی « ۳۰راک» که درباره یک شوی
تلویزیونی بود ،شد .جایزه بهترین سریال کوتاه« ،لیتل
دوریت» محصول بی بی سی را از آن خود کرد.
آغداشلو که با دستبند سبز به نشانه همبستگی با مردم
ایران در این مراسم حاضر شده بود در سخنان کوتاهی
از اینکه پس از سالها به این جایزه دست یافته است ابراز
خوشبختیکرد.
شهره آغداشلو ،در سال  ،۲۰۰۴برای بازی در فیلم «خانه
ای از ماسه و مه» نامزد جایزه اسکار شده بود.
آغداش��لو در دهه پنجاه خورش��یدی کار س��ینمایی و
تلویزیونی خود را آغاز کرد و با بازی در فیلم هایی چون
«گزارش» ساخته عباس کیارس��تمی و «سوته دالن»
ساخته علی حاتمی به شهرت و اعتبار دست یافت.
پس از اس��تقرار جمهوریاس�لامی ،آغداشلو به بریتانیا
رف��ت و در آنج��ا ب��ه ادامه تحصی��ل در رش��ته روابط
بینالملل پرداخت .پس از مهاجرت به آمریکا و استقرار
در لسآنجلس وی فرصت یافت تا در نمایش��نامههای
بسیاری که اغلب مخاطبانش جامعه ایرانیان ساکن این
شهر بودند بپردازد.
س��رانجام در اوایل دهه ن��ود وی راهش را به هالیوود با
ایفای نقش های فرعی در فیلم ها و سریال های مختلف
باز کرد اما با فیلم «خانه ای ازماسه ومه» که در آن نقش
مکمل را ایفاء می کرد شناخته و مشهور شد.
از آن پس نیز به بازی در چندین سریال مشهور از جمله
« »۲۴پرداخ��ت ،وی همچنین از آن پس در چند فیلم
دیگر نیز بازی کرده است ،از جمله فیلم «سنگسار ثریا»
که به ماجرای واقعی سنگس��ار یک زن در روستایی در
ایران می پردازد ،همانطور که در پیوند آمد ،چند هفته
پیش در مونتریال اکران شد.
با آرزوی موفقیت های روزافزون برای دوست دیرین
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توای سوخته مغز ،هم "خس" تویی
به آیین ضحاک و ناکس تویی
ی خرد
تو خود کم ز "خاشاکی"ای ب 
دروغین و چرکین و هم روی ،بد
ترا رهبر افیونی و پای سس��ت
همان تازی آیین و نا تندرست
تو نازی به کش��تار ایرانیان؟
کش��ته تازیان؟
ابا خس��ته و
ٔ
ترا فخر باشد "قتال" و "قصاص"؟
تو نازی به "حیدر" ،به "سعد وقاص"؟
ت��را ی��اد باش��د ز دیوان��گان
"حسین" و ز "مهدی" و آن رانده گان
ی
همی سوگواری ایشان کن 
ی
و یا روز مردم پریشان کن 
ی
به دست و به زنجیر بر سر زن 
ی بر کنی...
و یا پوست از سر هم 
ی و بدین روزگار
فزون سال س 
نشانم ده از یک خوشی یادگار
گرفتار افیون که بس کس شدند
سیه بخت جنگ و به زندان و بند
ی به زار
فزون از شمارش که کشت 
ز پیر و جوان صد هزاران هزار
ستمها که بر مردمان داشتی
ی شادمان ،هیچ نگذاشتی
دل 
ی و ایران فروش
تو مردم فروش 
به ویرانی کشورم سخت کوش
مرا نیست کاری به پیغمبرت
نگرود بر درت
روان و دلم َ
نه خواهم "محمد" ،نه خواهم "علی"
نه خواهم "فقیه" و نه خواهم "ولی"
عبا پوش مردم کش بد منش
سراسر دروغ اید و هم بد کنش
ترا موزه "نعلین" و اندیشه زشت
تو بیگانهای اندر این خاک و کشت
ندانی تو فرهنگ و آیین من
به ایران سرا ،مهر دیرین من
ی
ی که ویران کن 
ازیروست خواه 
ی
همان گور "کوروش" پریشان کن 
به تاریخ و افسانه ام ،ماندگار
همان "بابک" و "رستم"ام یادگار
ی پیلتن
ی نره شیر و یک 
یک 
ی به هر نسک و هر انجمن
گرام 
هزاران چنین بودمان پهلوان
ز گردان آزاده ،پیر و جوان
ن یالن
نگهبان ایران بُدند آ 
نه چون تو فروشندٔه خاکمان
مرا یادمان" ،مزدک" و "مانی" است
گرانمایه "زرتشت" ایرانی است
ک��ه بودن��د ب��ا دان��ش و فره��ی
کجا راس��تی بودش��ان آگهی
نگفتند :کاز آسمان بشنویم
و یا تیغ بر کف ،به ایران شویم
خود آموزگاران مردم بدند
همان دوس��تداران مردم بدند
نکردند از دوزخ و ترس یاد
ندادن��د مِه��ر و ِخ��رد را ب��ه ب��اد
ز پندار نیک و ز گفتار نیک
خرم��ی ش��د ز ک��ردار نی��ک
م��را ّ
نه برده ،نه بنده ،به ایران رواست
که آزادگی خوی پیران ماست
بدل ش��ادمانیم و هم ش��ادخوار
نه چون تو پلیدی و کژی بکار
تو نش��ناختی مرز ایران من
نه گهواره و شهر شادان من
اگر دیر باشد و گر دوردست
ی صد هزارانش ،فرزند هست
هم 
ورا پور و دخت است ،شمشیر زن
ی رادمرد و فزون شیرزن
بس 

چه ترسیم از بند و از "پاسدار"
چوب دار
ز زنجیر و "کهریزک" و ِ
زفرزانگان ُکشتهبر"خاوران"
ل مادران
پر آژنگ خسته د 
ز آه پدر ،کشته یا خسته تن

ز "سهراب" و "اشکان" و هم "نسترن"
کنون بشنوی کوس مرگت بخاست
اگر هم بمیری ز بیمت رواست
خروشیم بر تو چو سیل دمان
ی نام تان
بروبیم از ایران هم 
به خاک اندرت بر کشیم ای پلید
ی نشانت پدید
نماند به گیت 
دیگر باره ایران در افشان کنیم
همه کار میهن به سامان کنیم
------------------ ۲۹شهریور ۱۳۸۸
borzaan@gmail.com
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ایران...

انتشارات زاگرس برگزار می کند:

معرفی کتاب

حدود  90درصد ازدواج های غیابی یک سال
اخری به طالق منجر شده
ازدواجها
پستی

بس�یاری از م�ردان ایران�ی که
سالهاس�ت ایران را ترک کرده
اند ،ب�ه دالیل مختل�ف مایلند
از می�ان دختران س�اکن ایران،
همسرانتخابکنند.
دختران زیادی هم بدون دیدن
و ش�ناختن داماده�ای مقی�م
کش�ورهای خارج�ی ،تنه�ا با
دیدن عکس آنها سر سفره عقد
مینشینند و به عقد وکیل آنها
در می آیند.
براساسنتایجیکتحقیقدانشگاهی
در ای��ران ،ح��دود  90درص��د از
ازدواج های پستی در  15ماه گذشته
منجر به طالق شده است.
به گ��زارش خبرگ��زاری مهر گروه
آسیب شناسی اجتماعی مقطع فوق
دکتری دانش��گاه شهید بهشتی که
این تحقیق را انجام داده ،اعالم کرده

از  1920م��ورد
ازدواج از راه دور
که اصطالحا به آن پس��تی هم
می گویند ،انجام شده  1709مورد
آن منجر به طالق شده است.
به گفته مجید ابهری ،مس��ئول این
گ��روه پژوهش��ی ،در دو دهه اخیر
بعضی اتفاقات موجب ش��ده برخی
از دختران ب��ه ازدواج های غیابی و
پستی با امید به زندگی در کشورهای
غربی تمایل داشته باشند.
ب��ه گفته وی ،در این تحقیق معلوم
ش��ده که در م��وارد زی��ادی از این
ازدواج ه��ا ،دختران یا با مش��کالت
قابل توجهی مواجه می ش��وند و یا
با ابتال به مش��کالت روحی و روانی،
کارش��ان به بیمارس��تانهای روانی
کشیده می شود.
همزم��ان با افزای��ش تمایل برخی

کاهش سن ابتال به
بیماری قلبی در
ایران

اصلی زی��اد بودن تع��داد مبتالیان
به بیماری های قلب��ی در ایران ،در
مقایسه با میانگین جهانی می دانند.
رژی��م های غذایی نامناس��ب ،چاق
ش��دن افراد ،افزایش فش��ار خون و
اضطراب و استرس ،عواملی هستند
که تعداد مبتالیان به بیماری قلبی را
در ایران زیاد می کند.
عادت به استفاده از غذاهای آماده و
فوری به تازگی در ایران پدید آمده
است ،در حالی که بیشتر این غذاها
پرچرب��ی ،کال��ری زا و چاق کننده
هستند .چنین عادتی هم باعث می
شود آمار مرگ و میر ناشی از بیماری
قلبی در کشور افزایش یابد.

س��ن ابتال به بیماریه��ای قلبی و
عروقی در ایران ۷ ،تا  ۱۰سال کمتر
از کشورهای دیگر دنیا است.
در کشورهای پیشرفته ،افراد در دهه
ششم زندگی با بیماری های قلبی
و عروقی درگیر می شوند ،ولی این
موض��وع در ای��ران ،در دهه پنجم
زندگی افراد رخ می دهد.
ساالنه  ۳۵تا  ۵۰هزار مورد عمل
جراحی قلب در ایران انجام می
شود ،در حالی که در کشور چین
با یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون نفر
جمعیت ه�م همین تعداد عمل
جراحی قلب انجام می شود.
این در حالی اس��ت که کارشناسان
سازمان بهداشت جهانی در گزارشی،
پیش بینی ک��رده اند که تا س��ال
 ۲۰۲۰میالدی ،تعداد افراد مبتال به
بیماری های قلبی در جهان بیشتر از
بیماری ایدز خواهد بود.
 ۳۰درص��د مرگ و میرها در دنیا به
دلیل ابتال ب��ه بیماری های قلبی و
عروقی است ،ولی این رقم در ایران
حدود  ۳۸درصد است.
متخصصان ش��یوه زندگی را علت

دخانیات
استعمال دخانیات را از دیگر مواردی
است که موجب افزایش تعداد افراد
مبتال به بیماری های قلبی در ایران
شده است.
استعمال دخانیات در سنین پایین
در ایران در حال مرسوم شدن است
و می توان پیش بینی کرد کسی که
از  ۱۳سالگی به استعمال دخانیات
روی م��ی آورد ،در  ۳۰س��الگی به
بیماری قلبی و عروقی مبتال شود.
داده های رسمی نشان می دهد از هر
 ۱۰۰هزار نفر بیمار قلبی و عروقی،
 ۱۶۷نفر جان خود را ازدس��ت می

پرویز مشکاتیان ،نوازنده و آهنگساز
برجس��ته موسیقی س��نتی ایرانی
روز دوش��نبه 30 ،ش��هریور ب��ر اثر
ایس��ت قلبی در خانه اش در تهران
درگذشت.
پروی��ز مش��کاتیان در اردیبهش��ت
 1334در نیش��ابور ب��ه دنی��ا آمد،
آموزش موس��یقی و نواختن سنتور
را از کودک��ی ن��زد پدرش ،حس��ن
مشکاتیان آغاز کرد.
او س��پس به تهران رف��ت و در کنار
آموخت��ن آکادمیک موس��یقی در
دانشکده هنرهای زیبا ،ردیف میرزا
عبدالل��ه را ن��زد نورعل��ی برومند و
داریوش صفوت فرا گرفت و در کنار
آن ری��زه کاری ه��ای نوازندگی (به
ویژه س��ه تار) ،گوش��ه های مهجور
و ناش��ناخته و ضربی های موسیقی
ایران��ی را از کس��انی دیگری چون
س��عید هرم��زی ،یوس��ف فروتن و

عبدالله دوامی می آموخت.
مش��کاتیان به جز فراگیری س��ینه
به س��ینه موسیقی س��نتی ایرانی،
یادگی��ری هارمونی ،آهنگس��ازی و
ارکستراسیون و آشنایی با موسیقی
علم��ی را از طری��ق موس��یقدانانی
چون مهدی برکشلی و محمد تقی
مسعودیه ادامه داد.
مشکاتیان در سال  ۵۴در آزمون باربد
به اتفاق پشنگ کامکار رتبه نخست
نوازندگی سنتور را به دست می آورد
و درهمان س��ال به اتف��اق داریوش
طالیی (نوازنده ت��ار) مقام ممتاز را
کسب می کند.
او در اوایل سالهای  1350به عنوان
مدرس موسیقی فعالیتش را در مرکز

در سوگ و
به یاد پرویز
مشکاتیان،
نوازنده و
آهنگساز ایرانی

«انقالب خمینی و انقالب حسینی»

رمان

دکترعزتمصلینژاد

ی

تاریخ :شنبه  24اکتبر 2009
زمان :ساعت  7شب
Maison de la culture de
Cote-des-Neiges
5290, ch Côte-des-Neiges,
Metro: Côte-des-Neiges,
Tel: 514-961-7973

جوانان ایرانی به زندگی در کشورهای
خارج��ی ،ازدواج از راه دور یا ازدواج
غیابی در ایران متداول شده است.
ای��ن افراد بعد از م��دت زمانی  -که
گاه��ی طوالنی می ش��ود  -مراحل
اداری و قانون��ی الزم را می گذرانند
و راهی کشور محل اقامت همسران
ناش��ناخته خود می شوند تا با آنها
زندگی مش��ترکی را آغاز کنند که
هیچ چیز از آن نمی دانند.
پیشتر هم اعالم ش��ده بود که آمار
نش��ان می ده��د ،بیش��تر اینگونه
ازدواج ها به جدائی می انجامد.

زبان انگلیسی و فرانسوی خود را تقویت کنید
دهند ،در حال��ی که با تغییر عادت
های ناسالم غذایی و ترک دخانیات،
می توان چنین روندی را تغییر داد.
افراد چاق یا کسانی که فشار خون و
دیابت دارند یا رژیم غذایی مناسبی را
رعایت نمی کنند ،همچنین افرادی
که دخانیات مصرف می کنند ،باید
هر  ۶ماه یکبار تحت معاینه دوره ای
قرار بگیرند تا در صورت وجود نشانه
ای از بیم��اری قلبی یا تنگی عروق،
بتوانند به موقع درمان شوند".
به گفت��ه کارشناس��ان ،اگر هر فرد
روزانه نیم ساعت تند راه برود،
احتم�ال ابتلای او ب�ه بیماری
قلبی ۲۰ ،درصد کم میشود.
س��یگار نکش��یدن ،مصرف نکردن
غذاه��ای چرب و کنت��رل چربی و
فش��ار خون ه��م احتم��ال ابتال به
بیماری قلبی را تا  ۵۰درصد کاهش
می دهد.

حفظ و اشاعه موسیقی که زیر نظر
داریوش صفوت اداره می ش��د ،آغاز
کرد.
نسلی از برجسته ترین آهنگسازان،
خوانندگان و نوازندگان موس��یقی
در آن س��الها در مرک��ز حف��ظ و
اشاعه موسیقی مشغول به فعالیت
بودند؛ کس��انی چ��ون محمدرضا
شجریان ،پریسا ،محمدرضا لطفی،
حس��ین علیزاده ،داریوش طالیی،
داود گنج��ه ای ،نورالدی��ن رضوی
سروس��تانی و جالل ذوالفنون ،که
هرکدام بعدها به وزنه های موسیقی
ایران تبدیل شدند.
اما بس��یاری از این افراد با اختالفی
که با مرکز پیدا کردند ،از آنجا بیرون
آمدند .پرویز مش��کاتیان و حسین
علیزاده گروه عارف و محمدرضا لطفی
و پش��نگ کامکار گروه شیدا را پایه
گذاشته اند ،دو گروهی که بعضا با هم
ادغام می شدند و بیشترین سهم را
درارتقاء موسیقی سنتی در سالهای
پایان��ی حکومت پهلوی و س��الهای
آغازین پس از انقالب داشتند.
مشکاتیان در این سالها در حالی که
بیس��ت و چند سال بیشتر نداشت،
تصنیف هایی را سرود که به اعتقاد
برخی کارشناس��ان ،از بهترین های
موسیقی س��نتی ایرانی در نیم قرن
اخیرمحسوب می شوند.
در آن س��الها گروه عارف بیش��تر با
پریسا همکاری می کرد و گروه شیدا

کالس های انگلیسی :صبح ها
کالس های فرانسوی :عصرها

تلفن اطالعات و نامنویسی:

با محمدرضا شجریان.
کنسرت نوا (با تصنیف پیر فرزانه) که
با همکاری گروه عارف با خوانندگی
پریس��ا در جش��ن هنر ش��یراز ،در
حافظیه برگزار شد شاید اوج کار این
گروه در آن دوران باشد.
کنسرت افشاری و کنسرت ماهور (با
تصنیف "ای تیر") از دیگر فعالیتهای
گ��روه ع��ارف و پریس��ا در پیش از
انقالب بود.
مشکاتیان در س��ال  1356همراه با
دیگر نوازندگان و خوانندگان جوان
آن زمان مانند لطفی ،علیزاده ،پشنگ
و بیژن کامکار ،ش��جریان و ش��هرام
ناظری زی��ر نظر هوش��نگ ابتهاج
کانون فرهنگی – هنری چاووش را
پایه گذاش��ت .کانون چاووش از آن
سال تا  8 1362کاست منتشر کرد.
محمدرضا شجریان ،شهرام ناظری،
بی��ژن کام��کار و صدی��ق تعریف از
خوانندگان این مجموعه بودند.
تعدادی از تصنیف های این مجموعه
ک��ه بعدها به "س��رودهای میهنی"
مشهور شد را مشکاتیان ساخته بود.
تصنیفهای "همراه شو عزیز"" ،ایران"
(ای��ران خورش��یدی تاب��ان دارد) و
"ایران��ی" (ایرانی بس��ر ک��ن خواب
مس��تی) از جمله های س��رودهای
میهنی ساخته مشکاتیان است که
شجریان آنها را خوانده است.
مشکاتیان و شجریان

در س��الها پ��س از انق�لاب فعالیت
مشکاتیان با ش��جریان که نسبتی
سببی نیز داشتند (مشکاتیان مدتی
داماد شجریان بود) بیش از گذشته
شد.
کنس��رت "آس��تان جان��ان" ک��ه
مش��کاتیان و ش��جریان با همراهی
تمبک ناصر فرهنگ فر در سالهای
نخستین  1360در سفارت ایتالیا در
تهران برگزار کردند ،ابتدا به صورت
پنهانی به ب��ازار راه پیدا ک��رد و در
سالهایی که موسیقی ایران در محاق
بود ،اس��تقبال فوق العاده ای از این
آلبوم در ایران شد.
این آلبوم در کنار کارهای مشترک
دیگری از ش��جریان و مش��کاتیان
"س��ر عش��ق" (با س��ه تار
همچون
ّ
نوازی مش��کاتیان)" ،ن��وا و مرکب
خوانی"" ،دستان" و "دود عود" هنوز
از محبوبترین آثار موس��یقی ایرانی
نزد دوس��تداران موسیقی محسوب
می ش��وند ،به طوری که بسیاری بر
این عقیده اند که این دو پس از قطع
همکاری ،هیچکدام نتوانستند از نظر
کیفی اثری شبیه آثار مشترک شان
منتشرکنند.
آخرین آلبوم مش��ترکی ک��ه از این
دو هنرمند به طور رس��می در ایران
منتشر ش��د ،آلبوم دستان بود که با
اجرای گروه عارف در س��ال 1366
ضبط شد.
ه��ر چند بعده��ا نیز مش��کاتیان و

ش��جریان همکاری های جس��ته و
گریختهایداشتند،ازجملهکنسرتی
که در پاریس در سال  1995برگزار
کردند .تصنیف "قاصدک" س��اخته
مشکاتیان با شعری از مهدی اخوان
ثالث در این کنسرت اجرا شد.
مش��کاتیان با خواننده های دیگری
چون ش��هرام ناظری (آلب��وم "الله
به��ار") ،علیرضا افتخ��اری ("مقام
صب��ر") علی جهان��دار و حمیدرضا
نوربخش نیز همکاری کرده بود.
اما پس از شجریان ،او مدتی به طور
مستمر با ایرج بسطامی (خواننده ای
که در زلزله بم کشته شد )،همکاری
کرد که حاصل آن آلبوم هایی چون
"افشاری مرکب"" ،مژده بهار" و "افق
مهر" شد.
مشکاتیان در س��الهای میانی دهه
هفت��اد و اوایل دهه هش��تاد به جز
انتشار نت نوش��ته آثارگذشته اش،
نزدیک به هشت سال اجرای کنسرت
را متوقف کرد تاسال  ۸۴که کنسرتی
را در تاالر وزارت کشور با ترکیبی از
اعضای قبلی گ��روه عارف و اعضای
جوانتر با خوانندگی ش��هرام ناظری
اجرا کرد.
آخرین کنسرت مشکاتیان در تهران
با خوانندگ��ی حمیدرضا نوربخش
برگزار شد.
از پرویز مشکاتیان دو فرزند به نامهای
آئین و آوا بر جا مانده است.
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چگونه می
آمرزش
توان ُ
اهلی را
دریافت منود؟

ُمحتاج آ ُمرزش الهی هستیم .اگر گناهان
ما آمرزیده نشوند ،تمام ابدیت را در عذاب
بسر خواهیم برد؛ عذابی که نتیجۀ گناهان
خود ماست (متی  46:25؛ یوحنا .)36:3

من چگونه می توانم آمرزش الهی را
دریافت کنم؟

خوشبختانه خدا ،خدائی است با محبت ،رحیم،
و مش��تاق برای آمرزش گناهان ما! دوم پطرس
 9:3خاطر نشان می سازد:
" ...بر شما تحمل می نماید؛ چون نمی خواهد
کس��ی هالک گردد ،بلکه همه به توبه گرایند".
بنابراین ،خدا مایل است که ما را بیامرزد .و تنها
سوال :چگونه می توان آ ُمرزش الهی
به همین دلیل بود که برای بخشش گناهان ما
را دریافت نمود؟
تدارک دید.
جواب :اعمال رس��والن  38:13تعلیم می دهد،
"پس ای ب��رادران عزیز ،ش��ما را معلوم باد که
بوساطت او به شما از آمرزش گناهان اعالم می
شود".
آ ُمرزش گناهان چیس�ت و چ�را من به آن
احتیاج دارم؟
"آ ُمرزش" یعنی پاک کردن ،گذشتن از تقصیر،
و بخشیدن قرض .زمانی که به کسی گناه کرده
باش��یم ،از او بخش��ش می طلبیم تا آن رابطۀ
صدمه دیده را دوباره احیا نمائیم .آ ُمرزش چیزی
ستحق آن باشد .در
نیست که شخص خاطی ُم ّ
واقع هیچکس لیاقت بخشش را ندارد .آمرزش
عملی است ناش��ی از محبت ،رحمت ،و فیض.
آمرزش تصمیمی اس��ت که ش��خص بخشنده
نسبت به شخص خاطی اتخاذ می کند .او ،علی
رغم تمام بدی هائی که از شخص خاطی دیده
است ،تصمیم می گیرد تا هیچ ادعائی بر علیه او
نداشته باشد.
کتاب مقدس تعلیم می دهد که همۀ ما ُمحتاجیم
که خدا گناهانمان را ببخش��د .ما آدمیان ،همه
گناه کرده ایم.
خدا در جامعه  20:7اعالم میکند:
"زیرا َمرد عادلی در دنیا نیست که نیکوئی ورزد و
هیچ خطا ننماید ".در اول یوحنا  8:1می خوانیم:
"اگر گوئیم که گن��اه نداریم ،خود را گمراه می
کنیم و راستی در ما نیست ".گناه ،به هر صورت
که باشد ،سرکشی و یاغیگری به ّضد خداست
(مزم��ور  .)4:51در نتیجه ،همۀ ما ،بطور جدی

تنها مج��ازات عادالنه برای گناهان ما موت می
باشد .بخش اول رومیان  23:3می گوید:
" ُمزد گناه موت است "....مرگ ابدی آن چیزی
اس��ت که در قبال گناهان خود تحصیل نموده
ایم .خدا ،مطابق نقشۀ کامل خویش ،در شخص
عیسی مسیح ،جسم انسانی به خود گرفت (یوحنا
 .)14 ، 1:1مسیح با مرگ خود بر صلیب جریمه
ای که ما مستحق آن بودیم (یعنی مرگ) را بر
خود گرفت .دوم قرنتیان  21:5تعلیم می دهد:
"او را که گناه نش��ناخت در راه ما گناه ساخت،
تا ما در وی عدالت خدا ش��ویم ".مسیح بر روی
صلیب ُم��رد؛ او با مرگ خود جریمۀ گناهان ما
را پرداخت! در مقام خدا ،مرگ عیس��ی مسیح
آمرزش الهی را برای همۀ گناهکاران فراهم
کرد .اول یوحنا  2:2اعالم می کند" :اوس��ت
کف��اره به جهت گناهان م��ا؛ و نه گناهان ما
فقط ،بلکه به جهت تمام جهان نیز ".مسیح
از مردگان برخاست و پیروزی خود بر گناه و
موت را اعالم نمود (اول قرنتیان  1:15ـ .)28
حمد بر نام خدا که بواسطۀ مرگ و قیام عیسی
مسیح بخش دوم رومیان  23:3تحقق می یابد:
" ...اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما
عیسیمسیح".
>> آیا شما می خواهید گناهانتان آ ُمرزیده
شوند؟ آیا ش�ما در درون خود از احساس
تقصی�ری که دائم ش�ما را عذاب می دهد
رنج می برید؟
اگر شما به عیسی مسیح به عنوان نجات دهندۀ
خود ایم��ان آوری��د ،آ ُمرزش اله��ی را دریافت
خواهید کرد .در افسس��یان  7:1می خوانیم:
"در وی ،به سبب خون او ،فدیه یعنی آ ُمرزش
گناهان را به اندازۀ دولت فیض او یافته ایم".
عیسی مسیح قرض ما را پرداخت نمود تا ما
بخشیده شویم .آنچه که شما باید انجام دهید
این اس��ت که ایمان آورید عیسی مسیح بر
صلیب ُمرد تا گناهان شما بخشیده شوند ،و
از خدا بخواهید تا بواسطۀ عیسی مسیح شما
را ببخشد .در این صورت ُمطمئن باشید که
بخشیده ش��ده اید .یوحنا  16:3ـ  17حاوی
این پیغام بی نظیر است " :زیرا خدا جهان را
اینقدر محبت نمود که پسز یگانۀ خود را داد
تا هر که بر او ایمان آورد ،هالک نگردد بلکه
حبات جاودانی یابد .زیرا خدا پسر خود را در
جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند ،بلکه تا
به وسیلۀ او جهان نجات یابد".
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ش جالل عادل
شی

ک

آی�ا م�ی توان
آ ُمرزش الهی را به این س�ادگی دریافت
نمود؟
بله ،به همین س��ادگی .آ ُم��رزش الهی را نه
میت��وان ب��ا پرداخت قیمتی خری��د ،و نه با
خاصی تحصیل نمود .آنچه شما
انجام اعمال ّ
میتوانید انجام دهید این اس��ت که بخشش
گناهان را با ایمان دریافت کنید؛ بخشش��ی که
خدا َمحض رحمت و فیض خود عطا می کند.
اگر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان نجات
دهندۀ خود بپذیرید ،میتوانید از این نمونۀ دعا
استفاده کنید .ولی این حقیقت را همیشه بیاد
داش��ته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا (و یا
هر دعای دیگر) باعث نجات شما نمیشود .نجات
واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر
صلیب گناهان ما را آمرزید دریافت میشود .این
دعا راه ساده ای است برای ابراز ایمان و قدردانی
شما از خدائی که راه نجات را برای شما تدارک
دید" .خداوندا ،می دانم که به ّضد تو گناه کرده
ام و مستحق مجازات می باشم .اما می دانم که
عیسی مس��یح ،مجازاتی را که من شایستۀ آن
بودم بر خود گرفت تا من بتوانم بوس��یلۀ ایمان
به او آمرزیده ش��وم .از گناه خود توبه میکنم و
برای نجات فقط به تو اعتماد میکنم .تو را شکر
می کنم که محض فیض عجیب خود گناهانم
را بخش��یده و به من حیات جاودان��ی داده ای.
آمین".

آیا مشا

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

حیات جاودانی دارید؟

ما ح

یات جاودانی دارید؟

>> سوال :آیا ش
یات جاودانی را یافت.
هد که چگونه میتوان ح
جواب :کتاب مقدس به وضوح نشان می د ّضد خدا گناه کرده ایم:
.)2
ست ،ما باید این حقیقت را بپذیریم که بر ی باشند" (رومیان 3:3
ت نموده اند .از آنجا که
نخ
و از جالل خدا قا ِصر م
ازا
ج
ه ،بلکه ما را الیق م
ند
زد گناه موت است ،اما
"زیرا همه گناه کرده ا شده ایم که نه فقط خدا را خشنود نساخت ازات ابدی هستیم" .م
ته اند ،ما شایستۀ مج
مۀ ما مرتکب اعمالی
ه گناهان ما به ّضد خدای ابدی صورت گرف سیح" (رومیان .)23:6
(یوحنا  ،)14:1و ُمرد تا
همۀ
سی م
س  ،)22:1انسان شد
عمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عی دون گناه بود (اول پطر
ن
ب
که
ح ،آن پس��ر ابدی خدا
مسیح در راه ما ُمرد"
اما عیس��ی مسی
ما هنوز گناهکار بودیم
مۀ گناهان ما را بپردازد.
از این که هنگامی که
ری
ند
ک
ی
م
ت
ثاب
ما
در
ج ن خدا محبت خود را
ن بودیم بر خود گرفت
"لک
زاتی را که ما ُمست ّحق آ
یروزی خود را بر گناه و
نا  ،)42 -31: 19و ُمجا
.)8
:5
ن
یا
وم
(ر
پ
و
وح
)4
صلیب جان داد (ی
وم قرنتیان -1 :15
ردگان ،از نو تولید نمود
عیسی مسیح بر روی س از س��ه روز ،او از ُمردگان برخاس��ت (د ستن عیسی مسیح از م
پ
د ،ما را بوساطت برخا
(دوم قرنتیان  .)21:5سب رحمت عظیم خو
نمود" .بح
.)29 : 3
موت ثابت نده" (اول پطرس .)3:1
به مسیح روی آوریم تا نجات یابیم (اعمال موده است ،او گناهان
برای امید ز
ده،
گناهان ما را پرداخت ن
ایمان ،ما می بایستی از گناه خود توبه کر مرگ او بر صلیب تاوان
با
و مطمئن باشیم که
ت.
ک نگردد بلکه حیات
اگر ما به او ایمان آوریم ده میدهد که حیات جاودان خواهیم داش که بر او ایمان آورد هال
وع
یگانۀ خود را داد تا هر
ما را می بخشد و به ما را محبت نمود که پسر
از مردگان برخیزانید،
خدا اینقدر جهان
را
"زیرا ی یابد"(یوحنا .)16 : 3
کنی ،و در دل خود ایمان آوری که خدا او ماُن به کار بی نقصی
جاودان
ای
ف
یرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعترا ریق حقیقی ب��رای دریافت حیات جاودان نیست ،بلکه بخشش
"ز
یافته اید و این از شما
(رومیان  .)9:10تنها ط
که محض فیض نجات
نج��ات خواهی یافت" صلیب انجام داد" .زیرا
دعا استفاده کنید .ولی
است که مسیح بر روی
د" (افسسیان .)9-8 :2
نۀ
خداست .و نه از اعمال ،تا هیچکس فخر نکن ت دهندۀ خود بپذیرید ،میتوانید از این نمو ث نجات شما نمیشود.
جا
اع
گر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان ن فتن و یا تکرار این دعا (و یا هر دعای دیگر) ب شود .این دعا راه ساده
ما را آمرزید دریافت می
ا ن حقیقت را همیشه بیاد داشته باشید که گ ح که بر صلیب گناهان
عیسی مسی
ای
د.
دی
ک
جات را برای شما تدار
عیسی مسیح ،مجازاتی
نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به شما از خدائی که راه ن
که
م
دان
ازات می باشم .اما می
ابراز ایمان و قدردانی
گناه خود توبه میکنم و
و مستحق مج
ی است برای
ا خداوندا ،می دانم که به ّضد تو گناه کرده ام ن بتوانم بوسیلۀ ایمان به او آمرزیده شوم .از هانم را بخشیده و به من
"
تا م
فیض عجیب خود گنا
را که من شایستۀ آن بودم بر خود گرفت کر می کنم که محض
اعتماد میکنم .تو را ش
فقط به تو
برای نجات داده ای .آمین ".
حیات جاودانی

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

)
514-999-5168

Mont Royal
Mont
Royal



ST-DENIS

اگر احتیاج به دعا دارید،
و همچنین برای دریافت فیلم
«زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

Mary Anne

خداوند محبت است

هر شنبه

هر یکشنبه

13
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مونتریال :در شهر...
مدرسه دهخدا

شنبهها:ساعت 1تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

نامنویسی:

در محل مدرسه
------------------

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

کالس های رقص

خورشید خانوم

کالس های رقص
شروعکالسها:یکشنبهسپتامبر20
5347 cote des niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com
--------------------

کافه لیت

MEKIC

-------------------www.dehkhodaschool.com
4255 Courtrai
Cote-Des-Neiges
(514) 962.3565
--------------------

(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca
--------------------

مدرسه فردوسی

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبه ها

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

تلفن)514( 626-5520 :
--------------------

خانـه ایران

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

اجنمن دفاع از حقوق بشر
ایران -مونترال
اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک
www.ajpq.qc.ca
--------------------

(514) 651-7955

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

بنیاد سخن آزاد

اولینداروخانهایرانیدرمونترالباداروسازفارسیزبان
صبح

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

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت
هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
نبش سن لوزان
13 RACHEL
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ما و همه آیندگان ما به این
مرجع بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

و به تشویق و حمایت مالی همه
ایرانیان نیاز دارد.
_______________

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.com

جشنمهرگان

رادیو همصدا اتاوا

--- 97.9FM -پخشزندهیکشنبهها:
Sundays: 11:00 - 13:00
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
www.radiohamseda.net
--------------------

همراه با موزیک و شام

«مناشـــوم»

زمان :یکشنبه  11اکتبر ،2009

Ottawa Persian Radio

سا عت  6پس از نیمروز
جا :سالن زیبای PALACE
1717
)Corbuiser (Laval
Montmorency
>> ورودیه 30 :دالر
دانشجویان و دانش آموزان 25 :دالر (با ارائه کارت)
به علت محدود بودن جا ،بلیت خود را از قبل تهیه نمائید.
>> محل تهیه بلیت :تپش دیجیتال

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

www.paivand.ca
>> گرافیک عالی

-------------------->> تلفن آگاهی:
)514( 865-7146 )514( 325-3012

) 514-996-9692

اگر میل دارید پیوند دیجیتال را
در حلظه انتشار دریافت کنید،
شما هم به MAILING LIST

بزرگ ما بپیوندید:

www.paivand.ca

(514) 944-8111

دکتر لوئیز داداش زاده داروساز

6 :30
دوشنبه
سه شنبه 6 :30
چهارشنبه 6 :30
پنج شنبه 8
8
جمعه
5
شنبه
2
یکشنبه

اوتـــاوا

-------------------اجنمنزنانایرانیمونترال

اجنمن ادبی مونترال

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان
مهر بفزای ای نگار مهرچهر مهربان

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

Advertise with us

bkordi@yahoo.com
8043 St- Hubert
--------------------

با همیاری اجنمن ادبی مونترال
پیشیاره می کنند:

www.cafelitt.ca

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

اجنمن دوستداران زرتشت

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

تیراژگسترده

داروخـانه
ساعات کار :عصر

خانه فرهنگ صبا
5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

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

4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 827-6364

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

پاسداری از جشن ها ی ملی
خویشکاری هر ایرانیست

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا
سخنرانی حسین کوشفر

گزارشی مستند از درون
زندان های جمهوری
اسالمی ایران
>> زمان جمعه  2اکتبر2009

ساعت  7:30شب

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

فراخوانبهاهدایکتاب

هموطن ،اگر کتابی به کتابخانه نیما
هدیه کنید ،نهال دوستی و راستی را
درجامعه کوچک مان به بار نشانده اید.

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

تپشدیجیتال

تبدیل

ستم های
سی

یـدیوئی
و

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
مجمو
سایت
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 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.

دست کم  100کشته در اثر سونامی در اقیانوس آرام
وقوع س��ونامی در جنوب اقیانوس
آرام موجب ویرانی گسترده در جزایر
ساموآ و ساموآی آمریکا شده است.
نخس��ت وزیر س��اموآ اع�لام کرده
که  77نفر در جزیره س��اموآ کشته
ش��ده اند و بیم آن می رود که شمار
قربانیان افزایش یابد.
بیش از  150نفر نیز که مجروح شده

شریف
ارز

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

اند به بیمارستان انتقال یافته اند.
در ساموآی آمریکا دست کم  24نفر
جان خود را از دست داده اند.
در جزیره تونگا واقع در بخش جنوبی
تر اقیانوس آرام نیز سونامی موجب
مرگ دست کم  6نفر شده است.
هزاران نفر از س��اکنین این مناطق
ناچار به ترک خانه هایشان شده اند.
وقوع زلزل��ه ای به قدرت  7ممیز 9
درجه ریش��تر ،در آبهای نزدیک به
س��واحل جزیره س��وماترا متعلق به
اندونزی نیز ثبت شده است.
گزارش های اولیه حاکی از تخریب
چن��د خان��ه و پ��ل و چندین آتش
سوزی در شهر پادانگ است.
باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا
وقوع س��ونامی در ساموآی آمریکا را
ی��ک فاجعه جدی خوان��ده و اکیپ
های امدادرسانی فدرال را به مناطق
سونامی زده اعزام داشته است.
زالن��د نو نیز برای کم��ک به یافتن
کسانی که از سونامی جان سالم به

در برده اند ،یک هواپیما به س��اموآ
فرس��تاده اس��ت و می گوید آماده
کمک رسانی هوایی به منطقه است.
جزایر ساموآ شامل دو بخش جداگانه
است که شامل بخش مستقل ساموآ
و بخش متعلق به آمریکاست.
کل جمعیت ای��ن دو منطقه حدود
 250هزار نفر است.
تلفات و خسارات طوفان در آسیادر
همین حال گزارش ش��ده که در اثر
طوفان در کامبوج  11نفر کش��ته و
عده زیادی مجروح شده اند.
این طوفان هم اکنون موجب ویرانی
گسترده در سراسر جنوب شرق آسیا
شده است.
هن��گام عبور این طوف��ان از ویتنام
بیش از  40نفر جان خود را از دست
دادند.
در فیلیپین این طوفان موجب کشته
ش��دن بیش از  250نفر و بیخانمان
شدن بیش از  400هزار نفر شد.
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از میان نامه ها...
با سالم خدمت هموطنان عزیز

جتربه ای تلخ

نمی دانم چگونه و از کجا ش��روع کنم
در زندگ��ی روزمره اتفاق هایی می افتد
که ما انس��ان ها را به شدت تحت تاثیر
قرار میدهد و با باورها و ارزش های مان
تضاد دارد
نزدیک به  20اس��ت که دور از وطن در
شهر زیبای مونتریال با تکیه به دوستانی
نازنین که طی این سالها یکدیگر را اینجا
و آنجا یافته ایم و دست دوستی داده ایم،
زندگی می کنیم و سعی بر آن داریم که
طعم تلخ غربت و سوز سرمای شهرمان را
با دور هم جمع شدن و ساعاتی را با هم
بودن کمرنگتر و قابل تحمل تر کنیم.
و اما غرض از این مقدمه چینی درددلی
با شما عزیزان است.
چن��دی پیش ب��ه اتفاق تن��ی چند از
دوس��تان قرار گذاش��تیم با هم به یک
رستوران ایرانی برویم و جای شما بسیار
خالی غ��ذای وطنی صرف کنیم .جلوی
رستوران گیالن قرار گذاشته بودیم ،که
متاسفانه با در بسته روبرو شدیم؛ به اصرار
دختر نوجوان یکی از همراهان ،که آش
رشته را س��وپ می نامد(!) و خیلی هم
دوس��ت دارد ،به یکی از رس��توران های
ایرانی رفتی��م ،و می خواهم آنچه اتفاق
افتاد صادقانه برایتان تعریف کنم .زیاد هم
از کاری که می کنم خوش��حال نیستم،
ولی به اصرار دوستان و به دلیل این که
باالخره یکی باید بگوید تا شاید صاحب
این رس��توران قدیمی بخصوص حداقل
به خودش بیاید و کمی بیش��تر متوجه
مشتریانشباشد...

احمدینژاددرنیویورک
دس�ت در دس�ت هم نهیم به
مهر

در مقابل هوشیاری
جوانامنان سر تعظیم
فرود می آوریم!
روز س��ه ش��نبه  22س��پتامبر
 2009هم��راه با جمع��ی از ایرانیان
مقیم مونترال -اوتاوا و ش��هر کبک...
به سمت نیویورک حرکت کردیم تا
در کنار س��ایر ایرانیانی که پشتیبان
جنبش س��بز از سراس��ر آمریکای
شمالی گرد آمده بودند ،در روزهای
 23و  24س��پتامبر صدای اعتراض
خود را نس��بت به حض��ور احمدی
نژاد نماینده قدرت استبدادی حاکم
بر ایران در گردهمایی س��ازمان ملل
متحد به گوش جهانیان برسانیم.
در روز  23س��پتامبر فری��اد عدالت
خواهی ما در مقابل سازمان ملل در
نیویورک توجه خبرگزاری های جهان
را بخود جلب کرد .در این تظاهرات
وجود سه گروه کامال متمایز به چشم
م��ی خورد ،ولی طرف��داران جنبش
سبز در ایران اکثریت این جمعیت را
تشکیل می دادند.
در روز  24س��پتامبر م��ا طرفداران
جنبش س��بز طوم��ار جهانی امضاء
ش��ده از سوی ایرانیان سراسر دنیا را
روی پل بروکلین برافراشتیم و سپس
راهپیمایی و تظاهرات برای ساعت ها
ادامه داشت.
هر دو ش��ب از  7/5تا  10ش��ب در
مقابل هتل کنتینانتال نیویورک که
تصور می رفت محل اقامت احمدی
نژاد رئیس جمه��ور انتصابی والیت
فقیه باشد ،تظاهراتی برگزار شد.
جدا از شرکت در تظاهرات و نمایش
پشتیبانی جنبش سبز در ایران که

مدت  15تا  20دقیقه نشس��ته بودیم و
گرم صحبت ،و کسی به سراغمان نیامد.
یکی از خانم ها گفت کسی پیش ما نمی
آید .یکی از دور با صدای بلند گفت چرا
می آیند.
دختر خانم جوانی برای گرفت سفارش
س��ر میز ما آمد و پس از رفتن ایش��ان
مجددا حداقل  10دقیقه طول کشید تا
ظرفی با چند تکه نان سرد و چند قالب
کوچک کره و چند تکه پیاز از حال رفته
وسط میز گذاش��تند ،بدون پیشدستی
که باز هم یکی از جمع دوستار تقاضای
پیشدستیکرد.
اول پرسیدند برای چه می خواهید؟!
بعد ه��م آقایی که گویا پس��ر صاحب
رس��توران و تا حدی مس��وول هستند،
 6پیشدستی ،خشن گوش��ه ای از میز
گذاشت ...خودمان تقسیم کردیم.
خدا ش��اهد اس��ت باز هم خیلی طول
کشید که اصال عادی نبود و غذا را آوردند
و همه ،جای شما خالی مشغول شدیم،
ولی هیچکدام از ما بواس��طه برخورد بی
اعتنا توام با بی احترامی حال خوش��ی
نداش��تیم و هریک س��عی م��ی کردیم
دیگری را آرامش بدهیم که خوب گاهی
پیش می آید!!
نکته جالبی که در این لحظه پیش آمد
همان دختر نوجوان که به خواست او به
این رستوران آمده بودیم ،با خنده گفت
خاله ،توی آش من برنج هم هست! او که
نمی دانست جریان چیست ،ولی تو خود
حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
خالصه پس از  4ساعتی موقع پرداخت
پول غذا ،یکی از دوستان متوجه شده بود
که مبلغی نه چندان قابل اهمیت ،اضافه
چارج ش��ده بود ،س��وال کرد ،چرا زیاد

خواهان آزادی و طرفدار حقوق بشر
است ،این سفر تجربه خوبی بود برای
آموختن دروس بنیادی دموکراسی و
آزادی.
همس��فران خوبم��ان و هموطن��ان
عزیزی که در تظاهرات شرکت کرده
بودند به من درس بزرگی از بردباری،
احترام به حقوق دیگران ،همبستگی
و از خود گذشتگی دادند.
ما یک گروه کوچک از ایرانیان مقیم
کانادا با آرمان های سیاسی ،مذهبی،
عقیدتی و اجتماع��ی متفاوت برای
یک هدف مش��ترک گرده��م آمده
بودیم و با قبول یکدیگر و احترام به
عقاید همدیگر اولین درس آزادی را
آموختیم.
به گمان من در این تجربه زیبا ،برای
اولین بار تعداد زیادی از ما نگرشی به
درون خویش داشتیم و عقاید دیگران
را نه از دیدگاه یک جانبه بلکه از یک
دیدگاه روشنگری و بازنگری به کفه
ترازو گذاشتیم.
این مسئله برای من نوآوری شیرینی
داش��ت چرا که در گذشته همیشه
تجربه ک��رده بودیم ک��ه طرفداران
جنبش های آزادی خواهانه با پیروی
از یک دی��ده خاص و طرفداری یک
جانبه از رهبری آن ایدئولوژی به طور
کلی دیده بر نگ��رش های متفاوت
دیگر می بس��تند .ما دیده بودیم که
پائین بودن سطح آگاهی اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی توده مردم موجب
می ش��د ک��ه تحت تاثی��ر جنجال
های تبلیغاتی ق��رار گیرند و دیدیم
که چگونه تعداد معدودی با دیدگاه
روشن تر که سعی در استدالل و آگاه
کردن مردم داشتند یا جمله «تصویر
مار» در مقابل کلمه «مار» مجبور به
عقب نش��ینی می شدند و یا بدست
گروه حاکم س��لطه جو ب��ه دام می
افتادند و فریادشان در تاروپود خفقان
خاموش می ماند.
آنچه در این جنبش بیش از هر چیز
نمایان است آگاهی و منطق جوانانی
اس��ت که در اصل پای��ه بنیادی این

بچه های شلوغ در برنامه رقص مشکین قلم

این هفته که گذشت با جمعی از دوستان به برنامه رقص «شاهرخ مشکین
قلم» رفتیم ،برنامه عالی بود .خانم مسوول بنیادسخن آزاد در آغاز برنامه
محترمانه تذکر دادند ،لطفا فیلم نگیرید ،عکس نگیرید ،تلفن های خود
را خام��وش کنید ،کاش این را هم گوش��زد میکردند که لطفا کودک و
نوزاد پرس��روصدای خود را به سالن نیاورید!! حال که هموطنان عزیز به
این موضوع توجه نمی کنند و بچه های کوچک را به برنامه های هنری
می آورند ،راس��تی چرا مسوولین سالن از این کار جلوگیری نمی کنند،
همانطور که مثال آوردن غذا به سالن ممنوع است ،خوب ،آوردن کودکان
هم غدقن است!

نوشته اید؟!
و صاحب مغازه گفت :برنج بیشتر برایتان
ریخته ام و در جواب دوستمان که گفت
مگر من از ش��ما خواس��ته بودم ایشان
با لحن بس��یار بی ادبانه و با صدای بلند
گفت:
ندهید و دیگر هم اینجا نیایید!!
در ای��ن لحظ��ه دوس��تان دیگرما هم
معترض ش��دند و از ایش��ان خواستند
مودبانه صحبت کنند ،که ناگهان یکی از
ته رستوران با پیش بند آشپزی به داخل
رستوران آمد و از دور فریاد زد:
!!!F… you, get out
و به فارس��ی اضافه کرد ،بروید بیرون از
رستوران!!
و چن��د بار این جمالت زش��ت را تکرار
کرد.
باور کنید همه ما از ش��دت ناراحتی می
لرزیدیم.
سن و سالی از ما گذشته است و اینچنین
تجربه ای را کم داشته ایم ،بخصوص که
سرویس بد ،غذای نامطلوب ،پول اضافه،
نپذیرفت��ن کارت بانکی ب��رای پرداخت
و فریاده��ای توهین آمی��ز آقایی که از
آش��پزخانه بیرون دویده بود و ....ما را به
ش��دت متاثر کرده بود و خن��ده دارتر و
غم انگیزتر این که یکی از دوستان با بقیه
مش��ورت کرد که به پلیس زنگ بزند و
همه متفقا گفتند:
زشت است ،باالخره هموطنیم!!
ولی مسوول رستوران که این مشاجره را
می شنید گفت:
زودتر زنگ بزنید ،ببینم چه غلطی می
توانیدبکنید!!
واقعا که از ماست که بر ماست!
از رس��توران خارج شدیم ،ولی هیچ یک

>> قابل توجه

پزشکان و متخصصین
دعوت به همکاری

Clinique Medico-Esthetique MIRA

Brossard
حال خوبی نداش��تیم و ب��ه قول یکی
از دوس��تان ش��اید این جواب کوچکی
برای این س��وال که ما ایرانیان همیشه
از خودمان می پرس��یم باشد که چرا ما
ایرانیان از یکدیگر پشتیبانی نمی کنیم.
و به ج��ای در کنار هم بودن همیش��ه
روبروی یکدیگر هستیم.
به امی��د روزی که همه م��ا همدیگر را
دوس��ت بداریم و بهترین ها را برای هم
آرزو کنیم.
من اس��م این رستوران را نمی نویسم با
رای اکثریت دوستانی که همراه بودیم،
ولی از شما عزیزانی که این مطلب را می
خوانید تقاضا داریم به تجربه های گذشته
خود و دیگر دوس��تان تان در ایران شهر
رجوع کیند و ح��دس بزنید ما به کدام
رستوران رفته بودیم.
به اولی نفری که پاسخ درست بدهد یک
کتاب (و ی��ا کارت کادو برای یک پرس
چلوکباب در همان رس��توران!!) جایزه
خواهیم داد.
آذر و افسانه
مونتریال
سپتامبر2009

 با  22سال سابقه
  و حدود  20پزشک و متخصص

شما را دعوت به همکاری
و یا سرمایه گذاری می کند:








 اورژانس،
پزشک خانواده،
کلینیکخصوصی،
 متخصصدراکثررشتههایمختلف
 بخصوص در رشته زیبایی صورت و بدن
 مجهز به اتاق جراحی و ...
-------------------------------------------->> برای اطالعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید:

514-999-5168
توضیح و پوزش

دوس�تان محترم ،با درود ،برنامهای را که به جهت بیس�ت
ی تهیه کرده بودیم  ،به علت کسالت
چهارمین سالروز انجمن ادب 
دکتر محمد اس�تعالمی ،س�خنران این برنامه ،به تاریخ دیگری
موکول ش�ده است .جزئیات برنامه های آینده در اسرع وقت به
آگاهی شما خواهد رسید .بدین وسیله مراتب سپاس خود را از
دوستداران فرهنگ و ادب  ،و همچنین تمام مشوقین «انجمن
ادبی» اعالم می دارم.

محمد فاضل

انجمن ادبی ایرانیان مونتریال
(سپتامبر)2009
اعتراض بوده و ستون دادخواهی علیه
کش��تار ،تجاوز ،زندان و تحریم این
حکومت جبار محسوب می شوند.
جوان��ان ما با رعایت احترام با صدای
س��کوت خود فریاد دادخواهی س��ر
دادند .ما نس��ل گذش��ته که تجربه
پ��دران م��ان از کودت��ای  28مرداد
ماه را ش��نیده بودیم و انقالب به بی
راهه رفته سال  57را شخصا تجربه
کرده ایم ،این بار در مقابل هوشیاری
و آگاهی و ش��هامت جوانانمان س��ر
تعظیم فرود می آوریم.
این بار می آموزیم که «از ماست که
بر ماست».
از قدرت خارجی انتظار کمک نداریم
چرا که آموخته ایم که آنها جز برای
حفظ منافع خود و جز برای بدست
آوردن منافع بیش��تر از سرمایه های
مل��ی ما ،از مادی گرفته تا انس��انی،
اق��دام دیگر نخواهند کرد و نهایتا ما
را تحت س��لطه استبدادی دیگر رها
خواهند کرد.
ای��ن بار می آموزیم (و آموختیم) که
این خود ما هستیم که باید از درون
خانه خود را آباد کنیم!
دست در دست هم نهیم به مهر
میهن خویش را کنیم آباد
برای رس��یدن به این ه��دف باید بر
آگاهی های خویش در زمینه شناخت
جهان ،مکتب های سیاسی ،آرمانهای
مردمی و ساختار واقعی حقوق بشر
بیافزائیم.
برای آگاه��ی عمیق از حقوق فردی
و اجتماعی خود باید بیش��تر کتاب
بخوانیم و با تشکیل گردهمایی های
روشنگرانه بیاموزیم که باعث و منطق
درست عقاید خود را بیان کنیم.
باید خبرها را برای یکدیگر بفرستیم
و از هم��ه مهمتر به اخت�لاف ایده
ه��ا و نظریات با دیدی روش��نگرانه
و جس��تجوگر بنگریم .م��ا انتقاد از
تفکرهای دیگر ب��ا احترام و آگاهی
صورت گیرد.
به امید ایرانی آزاد و آباد
یک ایرانی (مونتریال)
..........................

فیلم
«درباره ایل»
مناینده
سینمای ایران
در اسکار

هیئت معرفی فیل��م برگزیده ایرانی
به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی
که جایزه اش به اسکار مشهور است،
فیلم "در باره الی" را به عنوان نماینده
ایران در اسکار معرفی کرد.
ای��ن هیئ��ت از میان چه��ار فیلم
پیش��نهادی ،فیلم "در ب��اره الی" را
به عن��وان نماینده س��ینمای ایران
برای شرکت در بخش بهترین فیلم
زبان خارجی در مراسم جوایز اسکار
معرفی کرد.
پی��ش از این هیئ��ت معرفی فیلم
برگزی��ده ایران��ی به اس��کار ،چهار
فیل��م "ب��ی پولی" س��اخته حمید
نعمتالله"،بیست"ساخته عبدالرضا
کاهانی" ،تردید" ساخته واروژ کریم
مسیحی و "درباره الی" ساخته اصغر
فرهادی را از میان یازده فیلم انتخاب
کرده بود.
هیئت معرفی فیلم به اسکار ،اعالم
کرده ک��ه "با توجه به شایس��تگی
های فیل��م آخر آقای فره��ادی به
لحاظ ساختار ،مضمون و تکنیک و
همچینن موفقیت آن در سطوح بین
ملی و بین الملل��ی و امکان پخش
مناسب در آمریکای شمالی "درباره
ال��ی" را به اتف��اق آرا برای رقابت در
بخشاسکاربهترینفیلمغیرانگلیسی
زبان انتخاب کرده است".
اعضای این هیئت را کمال تبریزی،
ایرج تقیپور ،محمد داودی ،مرتضی

رزاق کریم��ی ،جمال س��اداتیان،
کیانوش عیاری ،علی معلم
و امیر اسفندیاری تشکیل
می دهند.
فیلم "در باره الی" س��ال
گذش��ته بع��د از حضور
گلیشفتهفراهانی،بازیگراین
فیل��م در فیلمی هالیوودی
جنجال برانگیز شد به طوری
که پای برخی مقامات دولتی
ب��رای ش��رکت ای��ن فیلم در
جش��نواره فجر به میان آمد و
سرانجام این فیلم در جشنواره
فیلم فج��ر به نمایش در آمد و
جوایزی نیز گرفت.
در فیلم "در باره الی" عالوه بر
خانم فراهانی ،ترانه علیدوستی،
شهاب حس��ینی ،مریال زارعی،
رعن��ا آزادی ور ،احمدی
مهرانف��ر ،صاب��ر ابر و
مانی حقیق��ی بازی
می کنند و موضوع آن
سفر گروهی از دوستان
به شمال است.
در جم��ع ای��ن گروه ی��ک نفر بعد
از س��الها اقامت در آلم��ان به ایران
بازگش��ته و بعد از جدایی از همسر
آلمانی اش می خواهد با زنی ایرانی
ازدواج کند .دوستان قدیمی این فرد
سفری به ش��مال انجام می دهند و
در این سفر از دختری به نام الی نیز
دعوت می کنند تا در این سفر همراه
آنها باش��د ،در دومین روز سفر ،الی
ناگهان ناپدید می شود و ماجرا برای
یافتن وی ادامه می یابد.
فیلم در باره الی ،چهارمین فیلم اصغر
فرهادی اس��ت .آقای فرهادی پیش
از ای��ن فیلمهای "رق��ص در غبار"،
"شهر زیبا" و "چهارشنبه سوری" را
کارگردانی کرده است.
ای��ن فیل��م در جش��نواره متعددی
شرکت داشته و جایزه خرس طالیی

بهترین کارگردانی جشنواره
برلین و جایزه فیلم برگزیده
جش��نواره ترایبکا را از
آن خود کرده است.
س��ال گذش��ته فیلم
"آواز گنجش��ک ها"
ساخته مجید مجیدی
به آکادمی معرفی ش��د.
تاکن��ون چهار فیلم از این
کارگرداننمایندهسینمای
ایران برای حضور در جوایز
اسکار بوده اند.
ایران از س��ال  ۱۳۷۳تقریبا
ب��ه طور مرت��ب نماینده ای
به اسکار معرفی کرده است.
اما در ای��ن مدت فقط فیلم
"بچه های آس��مان" ساخته
مجید مجیدی توانست به
جمع پنج فیلم نامزد
دریافت اسکار این
بخش راه پیدا کند.
"زی��ر درخت��ان
زیتون"(عب��اس کیارس��تمی)،
"بادکنک س��فید" (جعفر پناهی)،
"گبه" (محس��ن مخملباف)" ،رنگ
خدا" (مجید مجیدی)" ،زمانی برای
مستیاسبها"(بهمنقبادی)"،باران"
(مجید مجیدی)" ،من ترانه  ۱۵سال
دارم" (رس��ول صدرعاملی)" ،نفس
عمیق"(پرویزشهبازی)"،الکپشتها
هم پرواز میکنند" (بهمن قبادی)،
"می��م ،مثل مادر" (رس��ول مالقلی
پ��ور)" ،خیلی دور خیل��ی نزدیک"
(رضا میرکریمی) و "کافه ترانزیت" از
کامبوزیا پرتوی از جمله فیلم هایی
هستند که در سال های گذشته به
اسکار معرفی شده اند.
هش��تاد و دومین دوره اسکار در ماه
مارس سال آینده میالدی برگزار می
شود.
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کانادا

شهریه
دانشگاه ها

انتاریو بیشترین؛
کبک کمترین!
شهریه های دانش��گاه های انتاریو ،
تقریبا از تمامی دانشگاه های دیگر
کانادا بیشتر است.
در گزارشی که از سوی "کنفدراسیون
اس��اتید و مربی��ان دانش��گاه های
انتاریو" ( )OCUFAمنتش��ر شده،
میزان هزین��ه ه��ای تحصیلی در
چهار حوزه مختلف بررس��ی شده و
طی آن ،انتاریو رتبه دوم در باالترین
ش��هریه مقطع کارشناس��ی و قائل
شدن بیش��ترین سهم برای شهریه
های دریافتی در تأمین هزینه های
آموزش��ی و کمترین میزان دریافت
کمک های مالی از دولت محلی به
عنوان درآمدهای دانشگاهی را دارا
است.
"م��ارک لنگر" رییس فدراس��یون،

معتقد است ،باال بودن نسبی شهریه
ها را موجب دور ش��دن دانشجویان
اقشار کم در آمد یا با در آمد متوسط
از برخی رش��ته های مهم از جمله
حقوق یا پزشکی می شود.
یک مطالعه در دانش��کده پزشکی
دانشگاه وس��ترن انتاریو  ،حاکی از
عدم وجود دانش��جو در آن رش��ته
حت��ی از بین خانواده های س��طح
متوسط جامعه است.
وی اف��زود ":م��ا هم اکن��ون مدت
هاست که اندیشه تأمین تحصیالت
ک��م هزینه ب��رای افراد مس��تعد و
سختکوش فاصله گرفته ایم.
در گزارش منتشره  ،متوسط شهریه
س��االنه دانش��گاه های انتاریو برای
افراد مقیم کانادا 5،643 ،دالر برآورد
ش��ده که تنها از ش��هریه دانشگاه
نووااسکوش��یا ( 5،932دالر) کمتر
است.
کمترین میزان شهریه تحصیل
درمقطع کارشناس�ی مربوط به
برخی دانشگاه های ایالت کبک
به مبلغ  2،167دالر و بدنبال آن
نیوفانلند با  2،632دالر است.
حتیدانشجویانمقاطعارشدودکترا
در انتاریو ،باالترین میزان ش��هریه
را در کانادا با متوس��ط  8،797دالر
میپردازند و بدنبال آن نووا اسکوشیا

با  7،242دالر در رتبه دوم قرار دارد.
کمترین میزان شهریه مقاطع باالی
کارشناس��ی باز هم مربوط به کبک
ب��ا  2،488دالر و پس از آن جزیره
پرنس ادوارد با  2،954دالر است.
در حالیک��ه  58درصد هزینه های
آموزش��ی دانش��گا ه های انتاریو از
محل شهریه ها تأمین می شود ،این
رقم برای کبک  18درصد است.
کمک های دولت محلی به دانشگاه
های انتاری��و 38 ،درصد درآمدهای
آن را تش��کیل می دهد که این رقم
برای کبک  58 ،درصد است.
این در حالیس��ت ک��ه درآمدهای
دانش��جویان نی��ز بدلی��ل بح��ران
اقتصادی اخیر بشدت کاهش یافته
است .برمبنای گزارش اداره آمار ،نرخ
بیکاری جوانان بین  15تا  24سال
کانادایی در س��ال ج��اری به 19.2
درصد رسیده که باالترین میزان از
سال  1977تاکنون بحساب میآید.
این موضوع نه تنها موجب وحشت
آنان از ورود به دانش��گاه می گردد،
بلکه رغبت آنان را به خروج از خانه
پ��دری ،ازدواج و تش��کیل خانواده
کاهش می دهد.
( شهریه دانشجویان غیر مقیم کانادا
معموال س��ه برابر مبلغ های مذکور
است>> ).ایرانتو

چلوکبابی یـاس
اسپشیال
گشایش:
ناهـار

9

.99

باکیفیتعالی

در قلب NDG

>> حمیطی زیبا،
گرم و خانوادگی
>> کیرتینگ
یاس در خدمت
میهمانی های مشا

انواع کباب ها و انواع
خورش های خوشمزه ایرانی

با مجرب ترین آشپز ایرانی

__________________________________

RESTO YAS

سرویس«گرومینگ»حیوانات
>> آرایش و کوتاه کردن موهای
حیوانات خانگی >>> مثل سگ و گربه
>> ناخن گرفنت و متیز کردن گوش و...

 با سرویس دلیوری

>> شهال و نوید :دارای دیپلم و باجتربه
ارزان تر از همه جا ،بهتر از همه جا!

Professional Grooming
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--------->> تلفن514-799-8330 :
با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

9صافکاری و نقاشی اتومبیل
9تعمیر ات شاسی
9تعمیرات کامل مکانیکی
9رفع زنگ زدگی اتومبیل
9شستشو و متیز کردن اتومبیل
 9فروش ،تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل
9دودی کردن شیشه های اتومبیل
 9پرداخت مبلغ  Deductibleشما در اکثر موارد
9تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

لوله کشی ونصب شوفاژپارس

5563 rue UpperLachine
)(NDG

Tel.: (514) 483-0303

	• گریم و میک آپ عروس

	•ارائه کلیه خــدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
	•تغییر شوفاز گازوئیلی به برقی
	•بازکردن لوله های فاضالب
	•تعویض مخزن آب گرم شوفاژ

	• لوله کشی فاضالب ،شوفاژ
	• تعویض تانک آبگرمکن
	•( Degelبازکردن لوله های
یخزده)
با

بیمه و 6ماه ضمانت

RESIDENTIAL & COMMERCIAL

همراه با تکنیک کاموفالژ

	• زیباترین آرایش های شرقی ،غربی ،خلیجی
	• آموزش خودآرائی

>> با مجوز رمسی از دولت کبک

آموزش کلیه موارد آرایشی توسط خامن شروینا ،مدرس بین الــمللی زیبایی ،دارای مـــدارک عالی و
بین املللی گریم و میک آپ

Tel.:514-573-9595

Tel.: 514-290-2959
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جمعیت کانادا
بیشرتین رشد
آن مهاجران
از ِ
است!

)(514

343•0•343

جمعیت کانادا همزمان
با یکصد و چهل دومین
سال تولد این کشور در اول
جوالی امسال به  33،739،900نفر
رسید.
اداره آمار کانادا با انتش��ار گزارش��ی
ضمن اعالم این مطلب افزود ،در سه
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ماهه دوم سال جاری 121،200 ،نفر بیشتر
به جمعیت اضافه ش��ده که رشدی ا ز
در ح��دود  0.36درصد محس��وب
میشود.
بیشترین رش�د جمعیت کشور
مرب�وط به مهاج�ران و فرزندان
آنها ب�ه تع�داد  84،800نفر می مدت مشابه سال
ش�ود ک�ه از س�ال  1972قبل بوده است.
تاکنون ،در بین س�ه ماهه ای��ن می��زان افزای��ش زاد و ولد ،در
های دوم هر سال ،رتبه دوم مقایسه با سایر کشورهای صنعتی،
قابل توجه ارزیابی می شود.
را داشته است.
اداره آم��ار همچنین تعداد نوزادان اضافه می ش��ود بیش��ترین رش��د
را در س��ه ماه��ه دوم س��ال بالغ بر جمعیتی کشور مربوط به چهار ایالت
 96،200نفر تخمین زده که این رقم غربی با رقمی باالتر از درصد رش��د
نیز دومین رتبه را از سال  1996به ملی ب��وده و آلبرتا به تنهایی0.59 ،
خود اختصاص داده و  1،600نفر نیز درصد رشد زاد و ولد داشته است.

دابلپیتزا آمادهفروشفرانچایز
اینک با  33رستوران در حال توسعه
برنده جایزه ویژه مصرفکنندگان کبک2008 ،2007 :و 2009

در سراسر
مونتریال بزرگ

>> یک فرصت استثنائی

از سال
1991

_______________________
 سرمایه گذاری :بین  150تا  175هزار دالر
_______________________
پیش پرداخت مورد نیاز :فقط %35

SINCE1991

رستوران با آمادگی کامل
 کارآموزی کامل
 مجهز به سیستم تلفن مرکزی کامپیوتری پیشرفته
 تنها یک شماره تلفن برای متامی رستوران ها

for more info please
E-mail us :
fanchise@doublepizza.ca
or contace Mr. Abedi at
514•867•6618

________________________________________

)

برای آگاهی بیشتر با آقای عابدی متاس بگیرید:

514•867•6618

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
کانال
ه
ا
ترکی ،ی فار
س
ی
ع
ز
ارمنی ربی ،آس بان،
و
و
ی بدون نصب دیش
گیرنده  ...را ب ری،
ت کانال های ایران
ر
 دریاف
از طریق اینترنت)
کیفی های دیجی روی
(
ت باال بب تال
کانال فارسی زبان
ب
ا
ی
 متاشای بیش از 80
نید.
سریال ایرانی
 دسترسی به کلیه

و صدهافیلم و
بان درسراسردنیا
رادیوهای فارسی ز

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

دس

ترسی به  24شبکه

صداو سیمای ایران

سالن آرایش شهرزاد

__________
>
>
ب
پدیکور
	•مانیکور
ا
دی ما
س
ا
ژ
_
ک
_
	•اپیالسیون
امل
____
>> با م
	•رنگ _____ ش دیریت
	•ماکیاژ
هرزاد
	•
ف
ر
	•بند و ابرو
	•
____________
ک
و
ت
اه کر
	•هایالی د ن مو
______ ت
Unisex
_________________________
__
_
_
_
__
Coiff. Shahrzad 1001 coupes
آرایش
عروس برای
NDG H4B 1R1
جنب الیوال
عکسبرداری

G

6963 ُSherbrooke W.
(514) 489-6901

S
H
A
H
R
Z
A
D
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خاورمیانه...
>> ولی نصر:

اقتصاد آزاد
به رشد
دموکراسی
کمک میکند

Resto Bar Rotisserie

Portugalia

 درس��ت می فرمایید .دلیلی کهدوبی و ترکیه از بقیه کشورها جلو
بودند برای این که سرمایه گذاری
بکنند در ایجاد یک اقتصاد نوین ،به
این دلیل بود که منبع درآمد دیگری
نداشتند ،ولی مساله کشورهایی که
در خاورمیانه هستند آن هایی که
از نظر نفتی غنی هس��تند مساله
اشان مساله مذهبی نیست ،مساله
این است که حکومت توجه زیادی
به طبقه متوسط و بخش خصوصی
نم��ی کند چون ک��ه احتیاجی به
درآم��د آن ها ندارد .نتیجه آن می

خومشزه ترین مرغ BBQ
روی زغال چوب

از دولت ببیند یا
Forces of Fortune
آینده خودش را
در اقتص��اد بین
ش��ود که توجه زیادی به خواست المللی ببین��د .در ده��ه  1990با
های بخش خصوصی نمی کنند.
وجود این که اندونزی یک کش��ور
نفت خیز است و فوق العاده ثروتمند
چطور می ش�ود در کشوری است ،آقای سوهارتو تصمیم گرفت
که اقتص�ادش کامال در دس�ت که بخش خصوص��ی را باز کند ،و
دول�ت اس�ت و در آنجا هم در ابتدا تعداد زیادی از
حت�ی مثلا در ژنرال ها و افراد متنفذی که نزدیک
ایران می گویند به خانواده سوهارتو بودند ،خیلی از
ک�ه خصوص�ی منابع اقتصاد را در دست گرفتند،
س�ازی نیست ،ولی خود هم��ان فعل حتی تکان
ا ختصا ص�ی دادن یک مقدار از منابع اقتصادی
از دست کارمند دولت
خصوصی سازی یا و حتی س��ازمان های
اختصاصی سازی؟! نیمه خصوص��ی ،یک
دری را باز کرد که بعد
از آن ی��ک مرحله بعد
س�ازی اس�ت ،یعنی کس�انی با رفت به سازمان هایی که خصوصی
رابط�ه های دولتی که داش�تند تر بودند و یواش یواش اندونزی پایه
بنیاده�ا ی�ا بان�ک های�ی را در این را گذاشت که اقتصاد خودش را
دستش�ان گرفتن�د ،چطور می ادغام بکند با اقتصاد بین المللی.
ش�ود تضمین کرد که معامله با
این بخ�ش از اقتصاد ک�ه لزوما شما پیش�نهاد می کنید که
غیردولت�ی نیس�ت ،منج�ر به بهتری�ن راه برای تقویت اقتصاد
ش�اید بهت�ر باش�د در گام اول
تقویت دموکراسی بشود"؟
تحریم هایی که علیه ایران وجود
 ببینید ،تاثیر تحوالت اقتصادی بر دارد ،لغو ش�ود .چطور می توانددموکراسی ساده و فوری نیست.
مطمئن ش�د با توجه به نگرانی
بعد
طول می کش��د از نظر زمانی،
هایی که هست این درآمدی که
خیلی
هم خیلی پی��چ و تاب دارد.
از لغو تحریم ها حاصل می شود،
گوید
می
وقت ها همی��ن طور که
س�رازیر نخواهد ش�د به برنامه
اول
اس��ت
بخش خصوصی ممکن
هس�ته ای؟ چطور می شود این
باش��د.
دولت
ش��روع بکند و تابع
نگرانی ها را لغو کرد؟
در یک مقط��ع زمانی دیگر منافع
{>> ادامه در صفحه}18 :
خودش را جداکردن خط خودش

ولی نصر ،مش��اور ایران��ی ریچارد
هولب��روک نماینده وی��ژه رئیس
جمهوری آمریکا در امور افغانستان
و پاکس��تان ،با انتش��ار کتابی راه
مقابله با اسالم بنیادگرا در منطقه
خاورمیانه را کمک به اقتصاد آزاد و
تقویت رشد طبقه متوسط دانسته
است.
او در کت�اب جدی�دش
تح�ت عن�وان Forces
 of Fortuneاس�تدالل
میکن�د که غ�رب باید
از طری�ق هم�کاری با
موسس�ات غیردولتی
ایرانی و لغو تحریم های
ایران ،به رش�د اقتصاد
آزادومتعاقبادموکراسی
در ای�ن کش�ور کمک
کند.
مهرنوش پورضیای��ی ،خبرنگار بی
بی سی فارسی در واشنگتن با ولی
نصر دراین باره مصاحبه ای داشته
است.
ش�ما در کتابتان به دو نمونه
ترکیه و دوبی اش�اره کردید که
یک طور استثنا هستند ،به خاطر
این که اقتصادش�ان برپایه نفت
نیس�ت و اقتصاد تولیدی دارند.
تئوری شما برای تقویت اقتصاد
ب�رای میانه رو تر کردن اسلام
چطور میش�ود در کش�ورهایی
که اقتصاد نفت�ی دارند و الجرم
اسلام در آن ه�ا بر ش�انه های
نفت ایستاده و بنیادگراتر هست،
چطور قابل پیاده شدن است؟

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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

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

ژاله حافظی

دکتر علی شفیعی
جراح دندانپزشک

فارغ التحصیل 1981
دانشگاه تهران
با  27سال سابقه
- Licenced in
California
- member of National
board of America
- member of Associaton des Chirurgiens
Dentists du Quebc

Open week-ends
& evenings
>> Financing
Available

Clinique Dentaire PEARL

_____________________
• دندانپزشکی زیبایی
• جراحی دندان های عقل
• درمان بیماری های لثه
• درمان ریشه دندان ها
• درمان های اورتودانسی
• دیجیتال رادیوگرافی و پانورکس
_____________________

- Porcelain Veneers - Whitening
- Crowns & Bridges
- Mini-implants

________________________
4531 Boul Des Sources
ما به کیفیت می اندیشیم؛

اعتماد شما افتخار ماست

نانداغ،
کبابداغ
11

بخ
شی از منو
	•
ی غذاها:
م
رغ

	•استیک
	•کت  ،فیله بیف
له وه
	•چوریکو
	•میکس
______
توجه ______
:کلیه غ
سیب زمین ذا همراه با
ی سر
خ کرده و
ساالد

تا  4بعدازظهر:

دوشنبه تا شنبه

7/50

>> کوبیده:
باب با استخوان
>> جوجه ک
 8/00دالر
ب بی استخوان
>> جوجه کبا
 8/50دالر

>> در  2شعبه:
Montreal:
34 Rachel Ouest
Tel.: (514) 282-1519

NDG:
6710 St-Jaques # 106
Tel.: (514) 484-0025

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

فروشگاهوقصابیرضا

& BOUCHERIE
GRILLADES/ BBQ REZA
____________
Jaleh Hafezi

207-9000
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نزدیک به آدونیس

انواع کباب
با ذغال چوبی

گوشت های تازه
با ذبح اسالمی و بانازل ترین قیمت

½ ½مرغ
½ ½گاو
½ ½گوساله
½ ½گوسفند
«در وست آیلند»

سند
دپ
لبیامور انی
ه ایر
زو
ست
ق
ذائ ود ا
موج

Viande/Meat

Halal

>> چلوک ا
س
پ
ش
ب
ی
>>
اب ک
ال م

اه:

>> جو کوبیده :وبید
ه
:
7
ج
ه کباب 10 :سیخ  5دالر
 سفارشاتتلفنیپذیرفتهمیشود> .
1
0
> چنجه 1 :سیخ  0دالر
2
0
 باسفارش دو روز قبل گوشت ها،
 1سیخ  0دالر
2
به ما امکان دهید تا گوشت تازه تری
دالر
خدمت تان ارائه شود.

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

Tel.: 514-305-2130
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کنفرانس
مو ضوع:وضعیت حقوق بشر
در شرایط کنونی ایران

شب کتاب
Persian Verbs, Morphology
and Conjugations

با توجه به شرایط کنونی ایران و نقض مستمر و برنامه ریزی
شده حقوق بشر انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران -مونترال
کنفرانسی بمنظور بررسی و شناسائی امکانات دفاع از حقوق
بشر در ایران تحت عنوان:
"وضعیت حقوق بشر در شرایط کنونی ایران"
برگزار می کند:

دکتر محسن حافظیان

همراه با پرسش و پا سخ با ایشان:

>> جمعه دوم ا کتبر،
ساعت  7بعدازظهر

خانه فرهنگ صبا:

کتا ب به زبان فارسی  -انگلیسی است.
در این کتاب برای اولین بار به :
 معرفی كامل فعل های پربسامد فارسیامروزه ایران،
 فعل هایی كه به سطوح گوناگون زبان،فر هنگ ها و به نواحی گوناگون فارسی
زبان تعلق دارند
 شناساندن یك الگوی ساختاری ساده وفراگیر برای فعلهای فارسی و  ...پرداخته
شده است:
این کت��اب ب��رای تمامی دانش��جویان
دپارتمانهای ایرانشناسی در خارج و نیز
جوانان انگیس��ی زبان ایرانی تبار وعالقه
مند ب��ه فراگیری آموزش زبان فارس��ی
پیشنهاد می شود.
Maison Culturelle SABA
5124-Sherbrooke West
Corner of Vendome St.
Tel :(514) 481-1433
Email :sabaahome@gmail.com

>> سخنرانان:

 .1آقای دکتر پیام اخوان ،اس��تاد روابط بین الملل دانشگاه
مک گیل:
>> جنایت علیه بشریت و شرایت کنونی ایران
 .2نماینده عفو بین الملل:
>> نقش و اقدامات عفو بین الملل در ایران
 .3آقای دکتر امیر خدیر ،نماینده در پارلمان کبک:
>> امکانات و نقش دولت های کبک و کانادا در دفاع از حقوق
بشر در ایران
 .4خانم کتایون شادپور:
>> خالص��ه ای از گزارش مر بوط به قربانیان حوادث پس از
انتخابات خرداد ماه در ایران
 .5آقای فر زان ثابت ،دانشجو:
>> مبارزات دانشج ِویی و نقض حقوق بشر در ایران
 .6آقای دکتر عطا هودشتیان ،مدیر مدرسه مدیریت بین المللی
مونترال >> :جنبش سبز و حقوق بشر در ایران
مکان:
UQAM (Metro Berri) :
320 Ste-Catherine Est, salle 3375

زمان :جمعه دوم اکتبر 2009
از ساعت  14تا 19
 برنامه :از س��اعت  14تا 16:30سخنرانی بزبان فرانسه یا
انگلیسی
از ساعت  16:30تا  17آنتراکت
از سا عت  17تا  19بحث و گفتگو با سخنرانان

اقتصاد آزاد...
{>> ادامه از صفحه}17 :
 این ن��وع نگرانی هایی که ش��مامی گویید در تمام جه��ان ،این ها
نگرانی های کوتاه مدت است ،یعنی
به دور مساله خاصی می گردد و راه
حل های خاصی خواهد داشت ،چه
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این راه حل ها حقوقی باشد ،سیاسی
باشد یا اقتصادی باشد .مساله مرتبط
ک��ردن تحول اقتص��ادی به تحول
اجتماعی یک مس��اله درازمدت تر
اس��ت و الزمه اش فق��ط بازکردن
اقتص��اد یک کش��ور ب��ه واردات و
صادرات نیس��ت ،بلک��ه احتیاج به
تغییردادن قوانین کارگری دارد.

دوب�ی قب�ل این
که دوبی بش�ود،
همیش�ه اقتصاد
باز داشت ولی س�رمایه به دوبی
نمی رفت .سرمایه وقتی به دوبی
رفت که دوبی تمامی قوانینش را
عوض کرد.

خوب در کشوری مثل ایران
که قوانین کارگری ،سندیکاها،
هم�ه ای�ن ه�ا مش�کل دارد و

درعین حال مش�کل وابستگی
موسس�ات مالی به دولت وجود
دارد ،باید چکار کرد؟
 ببینی��د در م��وارد مختل��ف اینرویکردها با هم فرق می کنند .مثال
در کش��ور ترکیه مقدار زی��ادی از
این رویکردها توس��ط سازمان های
خارج��ی و کش��ورهای اروپایی در
چهارچ��وب عضویت ترکیه در اروپا
مطرح شد .موارد دیگری هستند که

این خواسته از داخل می آید ،یعنی
فشار از همان بخش خصوصی که در
داخل هست برای عضو کردن یک
سری قوانین می آید؟
غرب باید چکار کند که اقتصاد
آزاد و طبق�ه متوس�ط در ای�ران
تقویت شود؟

ولی نصر :ایران مساله جداگانه است.
ایران الزم نیس��ت که اولین کشور

مسلمانی باشد که من فکر می کنم
می تواند پیش ب��رود .خیلی موارد
بهتری است که غرب اول بر آن ها
تکی��ه بکند و از آن ها یک نمونه به
اصطالح بومی برای خاورمیانه ایجاد
بکند .آن وقت خوب بقیه کش��ورها
به آن موارد می توانند نگاه بکنند و
تصمیم بگیرند که چگونه خود را با
آن مقایسه کنند".

آب انار
طبیعی،
بدون شکر

2/99

سبزی قرمه
سبزی رسید

W
W
W
W

Wپنیر لیقوان کم منک و کم چربی
Wسبزی سرخ شده قرمه سبزی
Wبادمجان سرخ شده
Wمواد فسنجان و خاویار بادمجان

حـــــالل

>> محل فروش
برجنهای لعل کیال

محصوالت غذایی
گلدن:
سبزی قرمه
سبزی ،بادمجان
سرخ شده،
فسنجان،حلیم
و....

Í Íدوغ مشکی رسید:
درسه نوع :ساده ،نعناعی،ترکمن
Í Íدوغ اروند رسید
Í Íشربت مخصوص تابستان
Í Íشربتسکنجبین
Í Íشربت البالو گوارای وجود
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل از شمال
Í Íکباب کوبیده مخصوص سن لوران
Í Íاقالم باربیکیو:
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب ،ریب
Í Íدل و جگر و گوسفند
Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر،
Í Íشامپوهای طبیعی ایران:
Í Íسدر ،زیتون ،حنا ،بابونه

چه ،زبان
کله ،پا
ی گوسفند
سیراب
و جود است
مو

بزودی ترشی خانگی
مخصوص سن لوران

سالمی
ذبح ا

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی
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پیر گدای خراسانی
ُاسکار مالیدنی

چند روز قبل مجید مجیدی دوربین
عده دیگری از
به ُمزد معروف بهمراه ّ
اهالی سینمای اسالمی
خدمت حضرت رهبر
ّ
معظم شرفیاب شده
و در حضور ّ
معظم له
حرفهائی زده و رفتاری
از خود ب��روز داده که
گوی سبقت را از همه
چاپلوسان عالم ربوده
است!
الحق واالنص��اف اگر روزی در جائی
از این دنیای بزرگ جایزه ای شبیه
اُس��کار برای اینگونه اف��راد در نظر
گرفته ش��ود الیق ترین ف��رد برای
دریاف��ت آن جای��زه همین جناب
مجید خان است!
ا ّماجالب تر از این واقعه مقاله ای بود
که چند روز بعد به قلم حسن خان
زرهی سردبیر نشریه شهروند تورنتو
در حول و حوش این داستان انتشار
یافت که در آن جناب زرهی مجیدی
متملّق و چاپلوس را یک مبارز ق ّهار
معرفی می
و مداف��ع حقوق م��ردم ّ
نماید!؟
بچ��ه های ته��رون جناب
قول
ب��ه
ّ
زرهی «حسین فهمیده» را با«دهقان
فداکار»
اشتباه گرفته است!؟

جویای شریک

اخی��راً دولت اس�لام ن��اب خرید و
فروش و استفاده از کراوات و پاپیون
را ممنوع اعالم نموده است .اگر سیر
پیش��رفت امور در ام القرا به همین
شتاب ادامه پیدا کند بزودی استفاده
از لباس برای حیوانات هم الزامی می
شود!؟
ُدرست مانند حکومت عدل طالبانی
در افغانس��تان!؟ لذا به فکر افتادیم
بوتیک��ی راه بیندازی��م ب��رای طرح
و تولی��د لباس برای انواع و اقس��ام

جانوران اهلی و وحش��ی! بخصوص
خر و اس��ب و گاو که به علّت وضع
خاص شان
ناهنجار ّ
نیاز بیشتری به رعایت حجاب دارند!
بنابرای��ن ب��رای راه ان��دازی چنین
تشکیالتی نیاز به شریک با سرمایه
مکفی داریم .از هموطنان ابن الوقت
و نان به ن��رخ روز خور که
طالب شراکت در این امر
خداپسندانههستندتقاضا
می کنی��م ب��ا اینجانب
تماس حاصل فرمایند؟!

آمار

در خبر ها آمده بود که بر
اساس یک آمار گیری علمی مردان
دو برابر زنان
دروغ م��ی گویند! ما ضمن اینکه به
خاطر رعایت بعضی موارد امنیتی و
عوارضی که احتماالً در اثر بعضی از
فرمایشات و اظهار نظر هایمان ممکن
است از طرف اختر عیالمان و اذنابش
گریبانگیرمان شود صریحاً اعالم می
کنیم ک��ه دروغگوئی اص��والً امری
مردانه است و خانمها ابداً دروغ نمی
گویند!! بعد هم دست به تحقیقاتی
مفصل جهت اثبات این مطلب زدیم
ّ
و بهتری��ن نمونه را پیدا کردیم و آن
توسط
جمله ای اس��ت که معموالً ّ
بعضی از صاحبان رسانه های گروهی
فارسی زبان خارج از کشور تکرار می
شود
بدی��ن مضم��ون ک��ه :تلویزیون و
رادیو و یا نش��ریه م��ا فقط با کمک
های مردمی اداره می ش��ود و ما از
هیچ دولت و حزب و دس��ته و گروه
سیاس��ی تاکنون یک شاهی کمک
مالی دریافت نکرده ایم!

توهم
ّ

س��ردبیر خیلی محترم وزین ترین
نشریه مدینه من ّوره مونتریال در یکی
از آخرین شماره های خود مصاحبه
ای کرده اس��ت با آقای دکتر ع ّزت
مصلّی نژاد و از ّ
کل این مصاحبه یک
جمل��ه آن را تیتر کرده و روی جلد

منتشر شد:
جـلدهای
1و2

از  7جلد

روش معتبر
زف
در مراک ا و آمریکای
سراسر کاناد
شمالی
ی زیر متاس
و یا با نشان
بگیرید:
1-888-6
55-7282
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ه��م چاپ
کرده است
و این جمله دلپذیر چنین
است که می فرمایند:
«محاکمه سران جمهوری اسالمی
در دادگاه بین المللی تو ّهمی بیش
نیست!»
ما به عنوان فض��ول محلّه هم به
مصاحبه کننده و هم به مصاحبه
ش��ونده یادآوری م��ی کنیم که
اذناب حض��رت آیت اللّ��ه العظمی
«آدلف هیتلر» هم در اوج قدرت آن
عالیجناب همین باور را داشتند ولی
دیدیم که چه شد؟
منظورم��ان داس��تان پ��ر آب
چش��م«دادگاه نورنبرگ» اس��ت و
تبعات آن و سرنوش��تی ک��ه برای
جنایتکاران رقم خورد!؟

خوش خدمتی

تلویزیون صدای آمریکا تعداد ایرانیان
شرکت کننده در تظاهرات روز سه
شنبه در مح ّوطه جلو سازمان ملل
و اعتراض به حضور وجود ذی جود
حضرت پرزیدنت منتخب حضرت
رهبر ّ
حداکثر
معظم در نیویورک را ّ
 1500نفر و بعضی منابع دیگر حدود
 20تا  25هزار نفر گزارش کرده اند.
طبق تحقیقاتی که ش��خص ما به
عمل آورده ایم تعداد واقعی ایرانیان
در این تظاهرات دوازده نفر و نصفی
بوده است!
این گ��زارش را هم فق��ط به خاطر
رضایت خاطر اولی��اء امور در صدا و
س��یمای اس�لامی آمریکا! و خوش
خدمتی حضور حض��رت پرزیدنت
«اوباما»
و مخصوص��اً س��رکار علّیه هیالری
خان وزارت
خانم کلینتون منوچهر ِ
امور خارجه ش��یطان بزرگ سابق و
دوس��ت عزیز فعلی علمای اعالم و
حجج اسالم
تهیه و منتشر فرموده ایم!؟
ّ
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آلزایمرز:
اپیدمی
جدید؟

فقط برای ثبت در
تاریخ

حضرت پرزیدنت چهل میلیونی! در
مصاحبه ای اعالم فرموده اند:
مرگ ندا مش��کوک و کار اغتشاش
گ��ران (منظ��ور حضرتش��ان مردم
ایران اس��ت!) و دولت های خارجی
بوده اس��ت! ما ضم��ن تائید صد در
صد فرمایش��ات رئی��س جمهورانه
ایشان و جهت تکمیل اطالعاتشان
و بخصوص ثبت در تاریخ اعالم می
کنیم که مرگ کریمخان زند دراثر
تماس با سیم برق سه فاز و قتل نادر
شاه افش��ار هم در اثر حادثه سقوط
هواپیمای «کنکورد» بوده است!!؟؟

خبر کذب

ما نمی دانیم چ��را این پیوند اخبار
بی اساس چاپ می کند؟
در ش��ماره قب��ل این نش��ریه آمده
بود«پیر ترین سگ دنیا ُمرد»
م��ا صریحاً اعالم م��ی کنیم و برای
اثبات ا ّدعایمان قسم هم می خوریم
که:
پی��ر ترین س��گ دنیا هن��وز زنده
است!؟

ضرب املثل انگلیسی

گفت :ظاه��راً تظاه��رات اعتراضی
مردم در ایران فروکش کرده و دیگر
خبری از حضور مردم در خیابان ها
نیست؟! ُدرست مثل وقایع خوابگاه
{>> ادامه در صفحه}26 :

نگه��داری از بیم��اران مبت�لا به
فراموشی و آلزایمر بار سنگینی را
بر دوش دولت های مختلف جهان
می گذارد
کارشناسان بریتانیایی می گویند
تبعاتجهانیروندگسترشبیماری
های آلزایم��ر و دیگر انواع بیماری
فراموش��ی ( - dementiaدمانس)
دست کم گرفته شده است.
بر اس��اس گزارش��ی که توس��ط
دانشگاه کینگز کالج در لندن تهیه
ش��ده است ،تا سال  2050بیش از
 115میلیون نفر در سراسر جهان
به بیماری فراموشی مبتال خواهند
شد.
این پیش بینی 10 ،درصد باالتر از
برآوردی اس��ت که در سال 2005
عمدتا بر اساس آمار به دست آمده
از جنوب آس��یا و آمریکای التین
صورت گرفت.
موسسه بریتانیایی انجمن آلزایمر
در واکن��ش ب��ه گزارش دانش��گاه
کینگز کالج اعالم ک��رد اطالعات
جدید "عظمت چالش پیش رو" را
نشان می دهد.
مش��کالت نگهداری از افرادی که
به بیماری فراموشی دچار هستند
تنها یک مسئله اجتماعی نیست و
به واس��طه فشار رو به افزایشی که
بر روی جمعیت ش��اغل و دستگاه
بهداشتی کشورها می گذارد ،تبعات
اقتصادی مهمی نیز دارد.
در "گ��زارش جهان��ی آلزایم��ر در
س��ال  "2009که توسط موسسه
Alzheimer's
"Disease
 "Internationalتهیه ش��ده است،
شمار افراد مبتال به فراموشی تا
سال آینده میالدی  35میلیون
نفر تخمین زده شده است.
بر اس��اس این پژوهش شمار افراد
مبتال به این بیماری در هر  20سال

دو برابر خواهد شد ،در سال 2030
به  65.7میلیون نفر می رسد و در
سال  2050به  115.4میلیون نفر
در سراسر جهان بالغ خواهد شد.
در ایران شمار مبتالیان به آلزایمر
در میان افراد مسن  252هزار نفر
(معادل ش��ش درص��د از جمعیت
چهار میلی��ون و  200هزار نفری
سالمندان ایران) برآورد می شود.
نرخ افزای��ش ش��مار مبتالیان به
آلزایم��ر در ایران یک نف��ر در هر
ده دقیق��ه اعالم می ش��ود ،که به
این ترتیب س��االنه به اندازه حدودا
 20درصد تعداد مبتالیان فعلی به
جمعیت مبتالیان به آلزایمز افزوده
خواهد شد و در طی پنج سال عمال
شمار بیماران آلزایمر در ایران را دو
برابر خواهد ساخت.
این نرخ رش�د ،چهار برابر نرخ
جهان�ی رش�د بیم�اری ه�ای
فراموشی است.
افزایش شمار سالمندان در جهان
افزای��ش در ش��مار مبتالی��ان به
فراموش��ی به دلیل افزایش عمر
متوس�ط افراد در سراسر جهان
باعث نگرانی های گسترده ای شده
است.
پیش��رفت در ش��رایط بهداش��تی
و تغذی��ه بیش��ترین تاثی��ر را در
کشورهای فقیرتر خواهد گذاشت
و در نتیجه جمعیت افراد مسن به
سرعت افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر محاس��بات اینطور
نشان می دهند که بیش از نیمی از
تمام مبتالیان به فراموشی ،ساکنان
کش��ورهای فقیر ،یا کشورهای با
درآمد متوسط هستند ،اما تا سال
 2050دو س��وم مبتالی��ان از این
کشورها خواهند بود.

20
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گوناگون...

كارهای روزانه ما میتواند روی ستون
فقرات اثرات منفی داشته باشد ،مثال یك
كارگ��ر در محل كار خود با انجام غلط
حركات می تواند به ستون فقرات خود
صدمه بزند.
ای��ن صدمه م��ی تواند ب��ا یك حركت
ناگهانی با فشار زیاد ایجاد شود ،مانند
بلند كردن ناگهانی یك جسم سنگین
از روی زمی��ن ،یا میتواند در اثر تكرار
حركات غلط و با فشار كم روی ستون
فقرات ،به مرور زمان ایجاد شود.
>> درد یك عالمت خطر است و
باید به آن توجه كرد.
درد ستون فقرات نشانه به ستوه آمدن

سبزیجات
رنگــــی
مفیدتـــرند!

راههای پیشگیری
از بیماریهای
دستگاه عصبی و
حمالت قلبی شبیه
هم هستند

ی��ک متخصص مغ��ز و اعصاب
م��ی گوید« :ورزشه��ای بدنی،
فعالیتهای فكری و تغذیه سالم

جلوگیری از صدمه كمر
با اجنام حركات مناسب
ب��رای در ام��ان ب��ودن از
صدمات كمر ،باید خطرزایی
هر فعالیت را با بهكارگیری
اصول ساده ی زیر به حداقل
برسانیم:

 - 5حتیاالمكان سعی كنید از تشكهای
طبی مناس��ب برای خوابیدن استفاده
نمایید ،طوری كه كمر در حالت صاف
باقی بماند.

 -1هی��چگاه خمی��ده راه
نروید .زمانی كه ایستاده یا
نشستهاید ،انحنای پایین
كم��ر را ب��ه حالت طبیعی
خود نگه دارید.
 - 2برای بلند كردن یا برداشتن اجسام
از روی زمین هرگ��ز كمر خود را خم
نكنید ،بلكه زانوه��ا را خم كنید و آن
جسم را از زمین بلند كنید .با این كار
مركز ثقل ب��دن از ناحیه كمر به آرنج
انتقال مییابد و با برداش��تن جس��م،
كمترین فشار به ستون فقرات تحمیل
میگردد.
 - 3وقت��ی میخواهید ب��اری را حمل
كنی��د ،بار را به بدن خود نزدیك كنید.
در صورت��ی كه مجبورید ب��اری را در
یك سمت خود به وسیله دست حمل
نمایید ،س��عی كنید چرخش��ی روی
ستون فقرات ایجاد نكنید.
 - 4برای مدت طوالنی در یك وضعیت
ننش��ینید ،ب��ه خصوص رانن��دگان و
كارمندان پش��ت میزنشین بهتر است

 - 6زمانی كه میخواهید داخل خودرو
بروید ،ابتدا روی صندلی بنش��ینید و
س��پس پاها را به داخل خودرو ببرید.
صندلی خودرو را طوری تنظیم كنید
كه زانوه��ا باالتر از لگن ق��رار بگیرند.
فاصله صندلی طوری تنظیم شود كه
زاویه آرنج در هنگام گرفتن فرمان كمی
بیشتر از  90درجه باشد .هنگامی كه
مجبورید برای زمان طوالنی رانندگی
كنید ،بهتر اس��ت هر  2ساعت یك بار
توقف كرده و از اتومبیل پیاده شوید و
چند قدمی راه بروید و حركات كششی
انجام دهید.
 - 7برای قرار دادن اشیا در قفسهها بهتر
استكهاشیایسبكدرقفسههایپایین
و اشیای سنگین در قفسههای باالیی
قرار گیرند تا فشار كمتری بر ناحیه كمر
وارد شود .برای گذاشتن اشیای سنگین
در قفسههای باال یا برداشتن آنها ،روی
پنجههای پاهایتان بلند نشوید ،بلكه از
یك چهارپایه استفاده كنید.
 - 8برای ورزش كردن ،ابتدا از حركات
كششی سبك شروع نمایید و بدن خود
را گرم كنید .سپس ورزشهای سنگین
را انجام دهید.

فلفل تند در
پیشگیری از دیابت
موثر است
یک پژوهشگر هندی در مطالعات
خود دریافته اس��ت
ک��ه فلفل تن��د در
پیش��گیری از دیابت
و بیم��اری ه��ای قلبی
عروق��ی که مه��م ترین
عوامل مرگ و میر در کش��ورهای رو به
توسعه هستند ،مفید و موثر است.
کران آهوجا ،محقق دانشکده تحقیقات
علوم حیات بش��ر در دانشگاه تاسمانی،
درباره یافت��ه جدید خود متذکر ش��د:
این احتمال وج��ود دارد که روزی فلفل
جایگزین آسپیرین شود و یا با آسپیرین
به عنوان دارویی برای پیشگیری و درمان
بیماری های قلبی  -عروقی ترکیب شود.
وی افزود :آس��پیرین به تنهایی عوارض
جانبی نامطلوب و مضری دارد که باعث
خونریزی معده در بیماران مصرف کننده
میشود.
ای��ن محقق به هم��راه تیم پژوهش��ی
دانشگاهی خود ،روی فعالیت بیولوژیکی
دو م��اده فع��ال در فلف��ل ب��ه نامهای
"کاپسایسین"و"دیهیدروکاپسیایسین"
مطالعه و آزمایش کردند.
این آزمایشات نشان داد که مواد شیمیایی
کاپسایسینوئید عالوه بر این که قابلیت
پایین آوردن قند خون و سطح انسولین،
ی ها در دیواره های
کاهش تشکیل چرب 
س��رخرگی و جلوگیری از تشکیل لخت ه
ه��ای خونی را دارند ،برخ��ی از عوارض
جانب��ی داروهای رای��ج و قدیمی را نیز
ندارند.
ب��ه گفته محققان ،بیم��اری های قلبی
عروقی در عصر حاضر بار قابل مالحظهای
را بر جمعیت جهان و نظامهای خدمات
بهداشتی دنیا تحمیل میکند و همین
عام��ل متخصص��ان را بر آن داش��ته تا
شیوه های نوین و کارآمد برای پیشگیری
را جستجو کنند.

مطالع��ات نش��ان میدهد كه
سبزیجات رنگی نسبت به غیر
رنگیها دارای فواید بیش��تری
هستند
مواد غذایی دارای رنگ شفاف
حاوی مفیدترین مواد هستند و
بدن را در برابر ابتال به سرطان و
دیگر بیماریها حفظ میکنند.
این مواد به افراد مبتال به دیابت
برای كنترل جذب كالری و قند
خون كمك شایانی میكند.

كارشناس��ان معتقدند هر چه
رنگ سبزیجات شفاف تر باشد
دارای اث��رات مثبت بیش��تری
برای بدن است.
موادی به نام "فایتوكمیكالها"
ك��ه ب��ه ب��دن در مقابل��ه ب��ا
رادیكالهای آزاد كمك میكنند،
عامل این برتری هستند.
رادیكاله��ای آزاد حاص��ل یك
فرایندطبیعیبهناماكسیدشدن
هس��تند .این مواد م��ی توانند

به س��لول ها و بافت بدن و نیز
 DNAآسیب برسانند و باعث
ابتال ب��ه بیماریهای��ی مانند
سرطان ،بیماریهای قلبی ،آب
مروارید و آرتروز شوند.
خوش��بختانه ویتامینه��ای
آنتیاكس��یدان و بس��یاری از
فایتوكمیكالها ،باعث میشوند
تا رادیكالهای آزاد ،قبل از وارد
كردن آسیب ،خنثی شوند.
آنه��ا حت��ی میتوانن��د ب��ه

ترمی��م برخی از س��لول های
آس��یب دیده نی��ز كمك كنند.
آنتیاكس��یدانهایی مانن��د
بتاكاروت��ن ،ویتامین  Eو  Cدر
سبزیجات رنگی یافت میشوند.
بهتر است س��بزیجات را تنها
به عن��وان مخلفات غذا مصرف
نكنید بلكه آنها را در وعدههای
غذایی به عنوان س��س و دیگر
چاشنیهاگنجاند.

احتمال بروز بیم��اری آلزایمر را
ت��ا  50درصد كاه��ش میدهد.
راههای پیشگیری از بیماریهای
دستگاه عصبی شباهت فراوانی
ب��ا روشه��ای جلوگی��ری از
حمالت قلبی دارد .راهكارهایی
كه معموال از سوی متخصصین
قلب و عروق برای پیش��گیری از
حمالت قلبی و گرفتگی دستگاه
عروقی پیش��نهاد میشود ،برای
جلوگیری از حمالت سیس��تم
عصبی نیز كاربُرد دارد.

بیماری آلزایم��ر یكی از معایب
زندگی شهرنش��ینی اس��ت؛ به
طوریك��ه براس��اس تحقیق��ات
ص��ورت گرفته و بنا ب��ر دالیل
نامعلوم احتمال بروز این بیماری
در مردم روستا به مراتب كمتر از
شهر نشینها است».
وی اف��زود :در حال حاضر تعداد
مبتالیان به بیم��اری آلزایمر در
كشورهای پیشرفته جهان بسیار
بیشتر از دیگر كش��ورها است،
اما ب��ه نظر میرس��د با حركت

جمعی��ت جوان كش��ورهای در
حال توس��عه به میانسالی خطر
بروز این بیماری در كش��ورهای
در حال توس��عه و توسعه نیافته
افزایش یابد.
وی با بیان اینك��ه احتمال بروز
بیماری آلزایمر از سن  60سالگی
و پ��س از آن قوت پیدا میكند،
تصری��ح كرد« :ای��ن بیماری در
سنینی به سراغ افراد میرود كه
قدرت دفاعی كمتری برای مقابله
با حوادث گوناگون دارند و قوتی

برای مقابله با مشكالت در خود
احساسنمیكنند».
او خاطر نش��ان ك��رد« :بیماری
آلزایمر به خ��ودی خود بیماری
كش��ندهای نیس��ت اما به دلیل
مشكالتی كه با حمله به سیستم
عصبی برای فرد ایجاد میشود،
آس��یبپذیری وی را در براب��ر
مشكالت و نارساییهای زندگی
سبب میشود».

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

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

آموزشگاهرانندگی

نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

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

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

www.nationaldrivingschool.ca

)Tel.: (514
996-2725

ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

Tel.:(514) 937-2888

برا
یای

فارسی

ن که

وقتی ستون
فقرات به
ستوه میآید

س��تون فق��رات از كارهای
غلط شماست.
اكن��ون باید ی��اد بگیریم
چگونه كارهای روزانه خود
را ب��ه طور صحی��ح انجام
دهیم تا كمترین فشار را به
ستون فقرات وارد كنیم.

پس از مدتی كار كردن 12 ،دقیقه راه
بروند و دوباره به كار مشغول شوند.
در هنگام نشس��تن سعی كنید قوس
كمر در حد مطلوب حفظ شود
و از خ��م ش��دن روی فرمان
اتومبیل یا میز كار خودداری
نمایید.
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شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی

>> به ترتیب حروف الفبا

در زیر این گنبد آبنوسی/
یکجا عزاست یکجا عروسی
درس ادیب اگر بود زمزمه محبتی /
جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را
در شهر کورها یه چشمی پادشاست
در شهر نی سواران باید سوار نی شد
در عفو لذتیست که در انتقام نیست
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست!
در کف شیر نر خونخواره ای/
غیر از تسلیم و رضا کو چاره ای؟
در مجلس خود راه مده همچو منی را/
کافسرده دل افسرده کند انجمنی را
درم داران عالم را کرم نیست /
کریمان را بدست اندر درم نیست
د ِر مسجده! نه کندنی ست نه سوزوندنی!
در نمک ریختن توی دیگ باید به مرد پشت کرد
درویش از ده رانده ،ادعای کدخدائی کند
درویش مومیائی ،هی میگی و نمیائی
درویش را گفتند :در دکانتو ببند،
دهنشو هم گذاشت!
در ،همیشه به یک پاشنه نمی گرده
در هفت آسمان یک ستاره نداره
دزد ،آب گرون میخوره
دزد بازار آشفته میخواهد
دزد باش و مرد باش
دزد به یک راه می رود،
صاحب مال به هزار راه
دزد حاضر و بز حاضر!
دزد ناشی به کاهدون میزنه
دزدی آنهم شلغم؟
دزدی که نسیم را بدزدد دزد است
دست باالی دست بسیار است/
در جهان پیل مست بسیار است!
دست به ِ
دنبک هر کی بزنی صدا میده
دست بریده قدر دست بریده را میدونه
دست بشکند در آستین ،سر بشکند در کاله
دست بیچاره چون بجان نرسد/
چاره جز پیرهن دریدن نیست
دست بی هنر کفچه گدائی ست
دست پشت سر نداره
دست پیش را گرفته که پس نیفته
دستت چربه ،به مال سرت
دستت چو نمیرسد به خانم/
دریاب کنیز مطبخی را!
دستت چو نمیرسد به کوکو،
خشکه پلو را فرو کو!
دست تنگی بدتر از دلتنگی است
دست خالی برای تو سر زدن خوبه
دست در کاسه و مشت در پیشانی
دست ،دست را می شناسه
دست دکاندار تلخ است
دست راست را از چپ نمی شناسه!
دستش به خر نمیرسه ،پاالن خر را بر میدارد
دستش به دم گاو بند شده
دستش به عرب و عجم بند شده است
دستش به دهنش می رسه
دستش در کیسه خلیفه است
دستش را به کمرش گرفته که از بیگی نیفته
دستش شیره ای ست یا دستش چسبناک است
دستش را توی حنا گذاشت
دست شکسته بکار میره/
دل شکسته بکار نمیره
ادامه دارد
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,{¯\¸//{ÂyYY¹{»ÕOZ]ÖËÁZËÁ
Öf]Z«{Z//eÃ|»M½Y|Ì»Ä]ÃZ//]Á{Z]¾//ËY
ÃZ]Á{,//´Ë{ÕY|//Ë|¿Z¯Ä//Z//]²//ÀeZ´Àe
Õ|Àz^· |À¯d¯
d¯//cZ]Zzf¿YÄ¬]Z//»{
½ZÌ»{Ä¯sÂ·|Àq
ÕYÃÁ//Ì§Õf//´¿YÁÄ//¿Y|À»ÁÌa
مث��ال باید0Zf^//¿
برای
Ä¯{Zf«Yf¯{¾ËYY,Ã{¯d//{Ä]Ä¯
گفت كه
ºqÄ]ÖeZ¤Ì¸^e¹Ô«Y
,Ã|»M½Y|//Ì»Ä]Õ{Zf«Y[Ô//¬¿YZ
/ حت��ی
//Z]
Ö°»ZÌacZ¤Ì¸^e {ÂyÊ»
 {Z//Ê»YÁ|Ì»Yی��ی
ÕYÃÆq
تقال
ªËYÄ¯ÖËZÅÄ»Z¿Á
ª]Z//Y{Æ//ËÂeZ]Ö]Á¯Õ|//Æ»
كوت��اه مدت
µZYÖ°Ì¿Áf°·Yda
d//YÕ´Ë{ÕY|Ë|¿Z¯,ZÀ¯{½Y//Æe
می توان��د تاثیر
Ö³{Z»M¹ÔYcZ//]Zzf¿Y{ÂuÕY]Ä//¯
Õ´Ë{ÃÂ¸mÌ¿{ÂÊ»
 ب��رd//YÃ{¯
اساس��ی
cZ]Zzf¿YµÁYÕZÅÁ{Öf«Á
نگ��ی
 چگو10 معادلÖeZ]Zzf¿YÕZÅdÌ·Z
 دقیقه در هفته كه70§Y
تنها
,d]¬¿ÆYÂË{Á{]ÁYYËÂe¾ËY
Ä]ÃÁ{¾ËY{Ä¯dY
قند
متابولیز
تا
است
الزم
،دقیقه در روز می شود
ºÅÕ´Ë{ÕY|Ë|¿Z¯|¿{¯ÂeZÅÖ¸Ìy
Y®ËÅÄ¿ZzaÂeeM
های جدی خ��ون به
احتمال بروز انواع بیماری
ÁÃ|//Ä§ZYÖ¸^«ÕY|Ë|¿Z¯ZÆq¼mÄ]
d]Z«Ä]ºÅÖrZ]¯Z]Y|Ë|¿Z¯ZÆq|ËZ]
72 زندگی خود مدت
را كاهش دهید و كیفیت
dYÃ|Ä§ZYZÅY|Ë|¿Z¯
 |//¿Y{b]
.را ارتقا بخشید
¾Ì
¾Ì//uÌ»º//nuacZ//¤Ì¸^e½Z//Ì»{
بدن انس��ان به ط��ور موث��ری حتی به
Y {Z//¬f¿Y //Ìq //Å Y //Ì] //Ì¿ ÉÂ//Â» كوچكترین حركت و تحركی پاسخ مثبت
{ {Â//yÊ»º//qÄ]d·Á{ÕZ//ÅdÌ·Z §
س��ا عت
 این تغییر را می توانید در اندازه.می دهد
¥ ®Ë{Y{ÂyÕZÅ
®
Ä»Z¿]ÁYYÕYÄ³]
در
اساسی
نقش
تاثیر
این
.داشت
خواهد
{Y¿Õ|¼uY{Â//¼v»ÖeZ]Zzf¿YÕZÅZ //Á  مقیاس��ی كه،دور كم��ر مالحظه كنید
بیماری های
كنترل بیماری دیابت یا سایر
.ارتباط اساسی با چربی شكمی دارد
ÓZu
d//YÄf//Â¿Ä³]//´Ë{¥//{Y
.دارد
مزمن
دقیقه
10 ح��ال تصور كنی��د كه تنه��ا
µZ//  Y |// ] Z//e Ã{//¯ ¹//m ¹// ÁY
تاثیر
شاید
روز
در
كم
مدت
به
روی
پیاده
این
در
در روز م��ی تواند تغییر اساس��ی
ÄYÄf//YÂyZ¿ZËÄfYÂy{ÂycÂ°//
YÃ{Z¨f//Y|À¿Z»ÖËZÅZ
،تغییر وزن نداش��ته باشد//Z],cZ//]Zzf¿Y
 این حقیقت اساس��ی روی.كمیت حساس ایجاد كند
º//ÅY§ÁÊ//Ây//z]ÉY~³ÄË
Ä Z»//
، اضطراب،احتمال بروز بیماری قلبی
می تواند برای خیل��ی از افراد كم تحرك اما
{,ÊÂy//z]Â//u½Z°
Z°»Y½{//
/¯ Z]Z^eYf//³½Z//Àr¼ÅÃ|//ÀËMµZ//
س��ایر بیمار یهای مزمن دیگر را
دیابت و
 نیازی به انجام دو.مایه خرسندی ش��ود
|//À¯µZ^¿{YZ//Ì¿{
ÁÄË
Ä Z//¼ÅÉZÅÂ//¯
 ½{Y{Y//«d//Ë
/ Â·ÁY ½ZÀr¼Å½Y//ËY|¿§
.كاهش می دهد
های س��نگینی از این
ماراتون یا ورزش
,Z^eYÉY//«]ÉY//]Ä//¿ZÌ
ZÌ»ÁZyÄ//¬À» ÁdË|mZ//]YÕYÄf//ÅÂÂ»{Y{|//«
 یكی از بهترین گام برای شروع این اقدامÕY³]Z//]Á|À¯µZ//^¿{Õf//Ì]ÕÌ´Ìa
.مدل نیست
©//ÉZÅÂ//¯
¯¹Z¼eZ]]YÁf//³Á
شمار
مسافت
دستگاه
یك
خریدن
بزرگ
یا
بزنید
قدم
كمی
كه
اس��ت
فقط كافی
,ÉYÄ¬À»[Â//y]YÁÄ¿YÂf//aZ][//£Á Z]Y|//Ë{¾ËÌ//º// ,Ö¿Zf//YÕZÅ¨//
شما
های
قدم
بتواند
كه
دستگاهی
.است
خارج
منزل
از
دوچرخ��ه
با
خرید
ب��رای
Ä//]d//·Á{Ê´f//]YÁ//ÅZ¯
Z¯ÉY//]Ô//e
/ |À¯Ö»{»Ä//¼ÅÄ//]º//Ë|¬eY½Y{//¼f·Á{
.بشمارد
را
.شوید
ZÅ|»M{¾Ë
¾ Y½{Y{©ÂÁÊf¨¿ÉZÅ|»M{ cZ«Ô»ÕY]ÃZ³¾Ì//ÌaÕZÅd·Á{{Ä//¯
در
گام
8000
تا
7000
كه
شود
می
گفته
این
كنید
م��ی
مالحظه
كه
طور
هم��ان
Z] ÁÂ//¯
 {ÉY~³ÄË
Ä Z»//d¼//Ä//] ZÅÃZ»ÁZ//ÅÁÖ//»|ÀqÄf//{Ö·ÂX//»Z]
Á{ÕÂÆ¼md//ZËÕZÅY|Ë|¿Z¯´Ë{
 روز می تواند منجر به كاهش خطر بروز¹ZÆ//dyY{a
¿|¿|نتایج چشمگیرY~³Ê»Z//f¿YÄ//]Y
ها تغییرات كوچك اما با
d¯Z//»©YÁYÁ//§Ád//·Y|
|//À¯Ö//ËZ»MÁ,{Y{//yÕÁY{
  انواعÁÊ//f¨¿d¯
این دستگاه
 با خرید.بیماری ها شود
.است
ZÆ¿McZ//¤Ì¸^eÁZ//ÅY|Ë|¿Z¯ÕZ//ÅÄ»Z¿]
 می توانید تع��داد گام های روزانه خود راZÀ¯{,É{Z//f«Y|//Z¨»Z]ÃZ^»¹ÁY|//e
یكی از موانع بزرگ در همان شروع جاده
¿ÉZ//Å
s¶//Ì
Ì¼°eÉY//]Ôe
ZÆ¿M¶//»Z¯Á»Ä//¯d//YÌ//Á½ZÀr¿M
 محاسبه كنید و مقدار آن را به سطح ایدهÁ¹Z¼eÄ¼Ì
¼كه "اگرÌاست
تصور
 این/اندام
ایجاد تناسب
Á{Y{Ä´¿Z//]t^ZeY»ÕZÅ®¸a|ËZ// Õ´Ë{ÕZÅÄ»Z¿]|//Ë/|mÉZÅsÉYmY
. آل و هدف برسانیدÕÁ]Õ¨§®ËZ»½|Ì¯Z]Ä¯dY
نتوانم یك دونده ماراتون®باش��م پس چرا
ºÅY§YÂ¿¾ËYYY³¾Ë|Àqt·Z»
كمی از سرعت برنامه های سردرگم خود
."خودم را به زحمت بیاندازم
ÖeZ¤Ì¸^e¹Ô«Y½ZÌ»{Ä¯sÂ·|Àq |//À¯ YºY³{Ã{Z¨f//Y¶]Z«ÕZÅz],½M
تاثیر
.بردارید
گام
مطمئن
و
آرام
و
بكاهید
از
قبل
كه
ش��ود
باعث می
همی��ن تفكر
ºÀ¯Ê»z//»
ÁÖ//°»ZÌacZ//¤Ì¸^e {Â//yÊ»º//qÄ//]
مالحظه
مدت
كوت��اه
در
را
آن
ش��گفت
اما
.شویم
ناامید
اقدامی
هر
ش��روع برای
Ö°Ì¿Áf°·Yd//aªËYÄ//¯Ö//ËZÅÄ»Z¿ Õ´Ë{ÕY|//Ë|¿Z¯ÕZ//ÅÄ³]¡Y//Ä//]

.كرد
خواهید
اینكه
از
است
بهتر
كاری
هر
كه
باید بدانیم
Y Õ//´Ë{ ÃÂ//¸m //Ì¿ {Â//Ê» µZ//Y Ä],²ÀmÖ¿ÓÂÕZÅµZ//{Ä¯¹ÁÊ//»
.بنشینیم
ثابت
و
بی تحرك
Ö»Z¿Ì//^//
Z^·{ÁYËÂe½|//Ë{
¾ËY{Ä//¯d//YÖ//eZ]Zzf¿YÕZ//ÅdÌ·Z §
d//YÖ·Z//ÓZuÁ¹{Â]Ã{//¯c{Z//
ZÅY|Ë|¿Z¯Y®ËÅÄ¿ZzaÂe//eMÄ]ÃÁ{
®
 d//YÃ|//Ä§ZY Y//´Ë{ÖfÌ·ÂX//»,ÃZ//eÖ//Âa{Ä//¯

تا سالمتی
 دقیقه10 تنها
!وقت الزم است

Ä¯½MY| ]ÖËZ¾v» |À¯Ê»Ä]ne
___ www.paivand.ca ___
ªÌ§ÂeÕÂ//Æ¼md//ZËºÆ¿cZ//]Zzf¿Y{
1388  مهر9  920  شماره 16 سال
21
,{¯\¸//{ÂyYY¹{»ÕOZ]ÖËÁZËÁ
Öf]Z«{Z//eÃ|»M½Y|Ì»Ä]ÃZ//]Á{Z]¾//ËY
ÃZ]Á{,//´Ë{ÕY|//Ë|¿Z¯Ä//Z//]²//ÀeZ´Àe
Õ|Àz^· |À¯d¯
d¯//cZ]Zzf¿YÄ¬]Z//»{
½ZÌ»{Ä¯sÂ·|Àq
ÕYÃÁ//Ì§Õf//´¿YÁÄ//¿Y|À»ÁÌa 0Zf^//¿
Z]ÖËY|Ë|¿Z¯½Y
Ä¯{Zf«Yf¯{¾ËYY,Ã{¯d//{Ä]Ä¯
ºqÄ]ÖeZ¤Ì¸^e¹Ô«Y
,ÖÀËÌÁd]
,Ã|»M½Y|//Ì»Ä]Õ{Zf«Y[Ô//¬¿YZ
/
//Z]
Ö°»ZÌacZ¤Ì¸^e {ÂyÊ»
¾ËÌY½Y~´
 {Z//Ê»YÁ|Ì»YÕYÃÆq
ªËYÄ¯ÖËZÅÄ»Z¿Á
Z]ZÆ¿M|ËZZe|
ª]Z//Y{Æ//ËÂeZ]Ö]Á¯Õ|//Æ»
µZYÖ°Ì¿Áf°·Yda
d//YÕ´Ë{ÕY|Ë|¿Z¯,ZÀ¯{½Y//Æe
½MÄ]{Âyd
Ö³{Z»M¹ÔYcZ//]Zzf¿Y{ÂuÕY]Ä//¯
Õ´Ë{ÃÂ¸mÌ¿{ÂÊ»
½YY|§¹Z¯,
cZ]Zzf¿YµÁYÕZÅÁ{Öf«Á d//YÃ{¯
ÖeZ]Zzf¿YÕZÅdÌ·Z
§Y
Ä¼Å |ÀÀ¯¾Ë
>>>> پی�دا ك�ردن كس�ی كه
,d]¬¿ÆYÂË{Á{]ÁYYËÂe¾ËY
Ä]ÃÁ{¾ËY{Ä¯dY
ÕYÄÂ³½ZnÌÅÁ
خجالت
گاه
هیچ
خود
حیات
ط�ول
در
ºÅÕ´Ë{ÕY|Ë|¿Z¯|¿{¯ÂeZÅÖ¸Ìy
Y®ËÅÄ¿ZzaÂeeM
 كم رویی. كار دشواری است،نكشیده
ÕZ^ËÁÂÀf»Õ
ÁÃ|//Ä§ZYÖ¸^«ÕY|Ë|¿Z¯ZÆq¼mÄ]
d]Z«Ä]ºÅÖrZ]¯Z]Y|Ë|¿Z¯ZÆq|ËZ]
 و خجالت واكنش معمول به ش�رایطیdYÃ|Ä§ZYZÅY|Ë|¿Z¯
، تقریبا همه افرادی كه نزد دندانپزشك رفتهاندdYc
 |//¿Y{b]
ف�رد احس�اس میكن�د از
اس�ت كه
.حتما از دندان شان عكس گرفت ه شده است
¾Ì
¾Ì//u
Ì»º//nuacZ//¤Ì¸^e½Z//Ì»{
 ب��رای كرمخوردگیها از عكس «بایت.در دندانپزش��كی نیز مانند سایر رشتههای كرد
استانداردهای
هنجارهای اجتماعی و
Y {Z//¬f¿Y //Ìq //Å Y //Ì]
//Ì¿كرده
ÉÂ//Â»
.پزشكی از پرتونگاری برای كمك به تشخیص وینگ» استفاده میشود
.است
خود افت
{ {Â//yÊ»º//qÄ]d·Á{ÕZ//ÅdÌ·Z §
علت نامگذاری آن است كه بخش كوچكی از
زنگ
یك
رویی
كم
و
خجال�ت
واقع
در
.بیماری یا آسیب دندان استفاده میشود
¥ ®Ë{Y{ÂyÕZÅ
®
Ä»Z¿]ÁYYÕYÄ³]
و
گیرد
ی
م
قرار
ها
ن
دندا
نزدیك
و
دهان
در
فیلم
كند
ی
م
كمك
ما
به
كه
است
درونی
خطر
یا
حفره
عكسها در تعیین وجود و وس��عت
{Y¿Õ|¼uY{Â//¼v»ÖeZ]Zzf¿YÕZÅZ //Á
خود
های
ن
دندا
با
فیلم
داشتن
نگه
برای
شما
خطر
مع�رض
در
موقع
چ�ه
دریابی�م
.آیند
كرمخوردگیهای دندان به كار می
ÓZu d//YÄf//Â¿Ä³]//´Ë{¥//{Y
.آورید
ی
م
فشار
فیلم
كاغذی
پوشش
روی
رضایت
و
پذیرش
خطر
از
شدن
خارج
و
فس��اد
توان
ب��ا عك��س رادیوگراف��ی می
µZ//  Y |// ] Z//e Ã{//¯ ¹//m ¹// ÁY
و
كرده
تنظیم
دندان
روی
را
دستگاه
سپس
.هستیم
اجتماعی
هنوز
مینا
كه
زمانی
پوسیدگی دندان را حتی
ÄYÄf//YÂyZ¿ZËÄfYÂy{ÂycÂ°//
YÃ{Z¨f//Y|À¿Z»ÖËZÅZ
//Z],cZ//]Zzf¿Y
. به ویژه اشعه میدهند، تشخیص داد،س��الم به نظر میآید
شرم در حد طبیعی
هر چند خجالت و
º//ÅY§ÁÊ//Ây//z]ÉY~³ÄË
Ä Z»//واكنش
وقتی پوسیدگی بین دندانها مخفی شده یا تصویر دیجیتال بالفاصله آماده میش��ود و
،ضروری و دارای ارزش اس�ت
ÕYÄ¸ÌÁZ]ÁÖ¿Z]Ä]®Ë
¾ËYÄ¼Å
|ÀÀ¯¾ËÌ//Y
ÕÂÆ¼mdZËÄ¯Ã{¯ÂeÖËY|Ë|¿Z¯
ÕÂÆ¼mdZËÄ¯Ã{¯ÂeÖËY|Ë|¿Z¯
Z]Z^eYf//³½Z//Àr¼ÅÃ|//ÀËMµZ//
{,ÊÂy//z]Â//u½Z°
°»Y½{//
¯ ¾ËYÄ¼Å
رادیوگرافی هم چند دقیقه بیشترZ»Y¹Y~´]//Ä]Ö¼¯¹Y{d//Á{
ظهور فیل م
 اس�تاندارد فراتر رودZح�د
 از/اگ�ر
| اماÀÀ¯¾ËÌ//YÁY½YY|//§¹Z¯
.باشد
خط لثه
® زیر
Ö§
»Á¢Ì¸^eY{ÂyÄ«Ô
ÕY]Öf§Ä//¯d//ÅZf§³|«½MÁY
ÁÂÀf»ÕÂ//¸]ZeYÕYÄ//Â³½ZnÌÅÁÂ//
ÁÂÀf»ÕÂ//¸]ZeYÕYÄ//Â
ÕZÅ©Z¨eYÖ»Z¼e½M{Ä¯dYÖfÌ·ÂX»
ÕZÅ©Z¨eYÖ»Z¼e½M{Ä¯dYÖfÌ·ÂX»
½ZÀr¼Å½Y//ËY|¿§
|//À¯µZ^¿{YZ//Ì¿{
ÁÄË
Ä Z//¼ÅÉZÅÂ//¯
{½یY{Y//«d//Ë
/ Â·ÁYزندگی
.كشد
®طول نمیËÕZÅ
كند و این امر
انسان را فلج م
آبس��ه
رادیوگراف��ی به تش��خیص
عك��س
®]ÖfZ// d//
®
µYR//Ä]½{Y{x//Za Y{Ây®qÂ¯{Y]Z|
]ÖfZ// d//YcZ]Zzf¿YÕZ//^Ë YÕf»
Öf«Á|//
Ä]Á{Â////ËÂ¨eÁYÄ//]d//YY//«Â//¯
Ä]Á{Â////ËÂ¨eÁYÄ//]d//YY//«Â//¯
ÁdË|mZ//]YÕYÄf//ÅÂÂ»{Y{|//«
,Z^eYÉY//«]ÉY//]Ä//¿ZÌ
ZÌ»ÁZyÄ//¬À» Öf«Á|//
رادیوگرافی
خ�لال
در
كه
ای
ه
اش��ع
میزان
تهدید
را
فرد
روانی
بهداش�ت
تنها
نه
بیماری
از
ناش��ی
استخوان
آس��یب
، دندانd//YÃ{
|//Z]Äf//Y|¿ //aÕZ//ÅÂ»
Ä],¹//Ì³Ê»Ä¸Z§½Z//n
Ä¯Ã{Y{Y{ÁÁ{Ö//ËZÅÃ|Á¶Ì·{¾Ì¼Å
Ä¯Ã{Y{Y{ÁÁ{Ö//ËZÅÃ|Á¶Ì·{¾Ì¼Å
ÕY³]Z//]Á|À¯µZ//^¿{Õf//Ì]ÕÌ´Ìa ¶Ì^»ÂeYYÖZyÖ°]ZqZ]
©//ÉZÅÂ//¯
¯¹Z¼eZ]]YÁf//³Á Ä],¹//Ì³Ê»Ä¸Z§½Z//nÌÅÁÂ//¾//ËYY
است
ناچیز
نهایت
ی
ب
،شود
ی
م
ساطع
سنتی
جامعه
از
را
او
تدریج
به
بلكه
،كن�د
ی
م
سایر
و
دندان
و
فك
های
ی
شكستگ
،پیرادندانی
d//Y//Ìy
ÃZ´¿ÖËZÅÂ]ÁZÅÄfÂ
Õ|Àz^·ÕÌ³¶°,½M½|¿YÂy¶Zu
Õ|Àz^·ÕÌ³¶°,½M½|¿YÂy¶Zu Y¹Y|//¯//Å
Z]Y|//Ë{¾ËÌ//º// ,Ö¿Zf//YÕZÅ¨// Ze{ÁÊ»`qd¼//Ä]Á{Â//Ê»Á{¾»
,ÉYÄ¬À»[Â//y]YÁÄ¿YÂf//aZ][//£Á ÃZ´¿ÖËZÅÂ]ÁZÅÄfÂ¿YÖ¿YÁY§ºnu
اشعه به كار رفته برای گرفتن عكس
 و.¼فك و دندان نیز كمك میكندm¾ËY{ÕÂÆ¼md//
.انزوا میكشاند
كند و به
دور
ناهنجاریهای
»«¡Y//q½|//^//fÀ»Ä¯Ö¸Ì^»ÂeY
|À¸]d//Æ§ZÆ¿MY¹Y|¯
 d//Y½Z^Zz»\¸£YÁ¾»ÕZÅ\·]
مقدار
d//Y½Z^Zz»\¸£YÁ¾»ÕZÅ\·]
|À¯Ö»{»Ä//¼ÅÄ//]º//Ë|¬eY½Y{//¼f·Á{
Ä//]d//·Á{Ê´f//]YÁ//ÅZ¯
Z¯ÉY//]
Ô//e
/ | میÀ¸]d//Æ§ZÆ¿MY¹Y|¯Å{Ä¯ºÀ¯Ê»
 با این.حتی از این هم كمتر است
دیجیتال
برقراری
تفاصیل تالش ب�رای
با
اطالعاتی در زمینه دندانهای
 عكس،به عالوه
½YY{YÂ//Å¾ËY½Z//Ì»YÁ|
Ä]ÂÀÅ
|Å|¿d//{Y¢Ì¸^eÕY]Yd//Y
,Õ{Zf«Y,Ö//´ÀÅ§ÕZ//ÅsYÖ//ËÓZ]
,Õ{Zf«Y,Ö//´ÀÅ§ÕZ/
Õ´Ë{z]//Ì¿Ö^ËzeÕZ//ÅdÌ·Z
§ ای�ن
Õ´Ë{z]//Ì¿Ö^ËzeÕZ//ÅdÌ·Z
§
cZ«Ô»ÕY]ÃZ³¾Ì//ÌaÕZÅd·Á{{Ä//¯
ZÅ|»M{¾Ë
¾ Y½{Y{©ÂÁÊf¨¿ÉZÅ|»M{
Á½YZ]Z//]ÖfuÄ¯|Àf
در
لزوم
مقدار
از
بیش
نباید
كس
چ
هی
وجود
aº¸Ì^»ÂeYÄ¯¹YÃ|Ì//¿ÃYZÆqÕÂ½M
افزایش
اصلی
كلید
دیگران
با
ارتب�اط
ÅÕYmYÄ¯{ÂyÊ»º//qÄ]
ÁÕÀÅ
ÅÕYmYÄ¯{ÂyÊ»º//
دندانپزشكان
اختیار
در
،گیركرده
درنیامده یا
ÖËZÅÂÁ]½ZÌ»{Ä¯d//YÕÌq½MY
ÖËZÅÂÁ]½ZÌ»{Ä¯d//YÕÌq½MY
Z] ÁÂ//¯
 {ÉY~³ÄË
Ä Z»//d¼//Ä//] ZÅÃZ»ÁZ//ÅÁÖ//»|ÀqÄf//{Ö·ÂX//»Z]
º//q
{Â//Ê»ZÅY|Ë|¿Z¯²¿Z´¿ÕZ//Å¢Ì¸^eY
ÕeÓZ]Ä¸aÄ]Y¹Â¯|¿YÂeÊ»ZÆ¿MY®Ë
® اشعه
ÕeÓZ]Ä¸aÄ]Y¹Â¯|¿
º//q
Ä//]بر
,¹YÃ{ÁM
Ä//] Ä//¯
Ä//] ,¹YÃ{ÁM {Â//y ÃY//¼Å Ä//] Ä//¯ {½ZËZÅ
¹ZÆ//dyY{a |¿|¿Y~³Ê»Z//f¿YÄ//]Y
Á{ÕÂÆ¼md//ZËÕZÅY|Ë|¿Z¯´Ë{
.قرار گیرد
مواجهه با
این
{و غلبهÂ//y
نفسÃY//¼Å
اطمینان به
اعتماد و
.یگذاردZ^·]½YZ][
م
Ì¿
Áگرفتن
ZÅÂeÂ»
Á ZÅ¶Ì^»ÂeY
|Ì·ÂeÕY//]|//Ê»¿Ä]Ä¯Ö//ËZÅ¢Ì¸^e
ÁÊ//f¨¿d¯
|//À¯//ed
®¯Ë{¿ÕÁ//»YÕZÅ{Y|¿Zf//YY
 |//À¯//e
®برای
Ë{¿ÕÁ//»YÕ
ÁZÅÂ//Á]ÃÂ^¿Y½ZÌ»YÖ//f«Á
ÁZÅÂ//Á]ÃÂ^¿Y½ZÌ»YÖ//f«Á
{Â//yÊ»
Z//»©YÁYÁ//§Ád//·Y|
 |//À¯Ö//ËZ»MÁ,{Y{//yÕÁY{
 احساس
اینكه چند وقت یكبار باید عكس
رادیوگرافی میتوان از در م��ورد
.{ كمرویی استÂ//yÊ»
شدید
عك��س
ÂyÁ½Z//Z°Ä¬Ì¸//,Z//Æ¿MY®//Ë//Å
{½{Y{ÕOÄ]neµZ//uÄ]ZeÄ¯¾»ÕY//]
{½{Y{ÕOÄ]neµZ//uÄ
µZ^¿{Ä],¹Y{ÃY//¼ÅÄ]Ä¯Ö//ËZÅ±Â·ZeZ¯
µZ^¿{Ä],¹Y{ÃY//¼ÅÄ]Ä¯Ö//ËZÅ±Â·ZeZ¯
ZÆ¿McZ//¤Ì¸^eÁZ//ÅY|Ë|¿Z¯ÕZ//ÅÄ»Z¿]
ZÀ¯{,É{Z//f«Y|//Z¨»Z]ÃZ^»¹ÁY|//e
.دندانپزشك خودتان مشورت كنید
 یا فناوری®دیجیتال استفاده بگیرید با¢Ì¸^eYYZ//Æ¿M|¿YÂf¿½Y~
باید بدانیم كه هر انسانی ممكن است
سنتی
فیلمهای
{Y|]Z]½Z//Ä«Ô{Â»
,¹{³Ê»Y|Ë|¿Z¯//ÅÕZÅÄ»Z¿]YÖ//eZ°¿
,¹{³Ê»Y|Ë|¿Z¯//ÅÕZÅÄ»Z¿]YÖ//eZ°¿ YÕÂ//Æ¼md//ZËcZ//]
Á¹Z¼eÄ¼Ì
ZÆ¿M¶//»Z¯Á»Ä//¯d//YÌ//Á½ZÀr¿M
 اما این،اشتباه و خطایی انجام دهدYÕÂ//Æ¼md//ZËcZ//]Zzf¿YYÃÁ{Ä//
¼ كارÌ¿ÉZ//Ås¶//Ì/Ì¼°eÉY//]Ôe d//YÃ{ÂyÃ³ºÅÄ]ZÅd//Ì§Y³Ö«Á}
ÕZÅÄ»Z¿]ÕÁ//]ÃZeÂ¯Õ
½MÕZÅÄ»Z¿]//´Ë{Y//Ì]ZÆ¿MYÖ//y]
½MÕZÅÄ»Z¿]//´Ë{Y//Ì]ZÆ¿MYÖ//y] Ä//ÌYYÕ~£Z¯Z|¼
Õ´Ë{ÕZÅÄ»Z¿]|//Ë/|mÉZÅsÉYmY {,Æ¾ËYYÕYÄ//Â³{ÖÀÌ»Ë{Ze
Á{Y{Ä´¿Z//]t^ZeY»ÕZÅ®¸a|ËZ// ÕZÅÄ»Z¿]ÕÁ//]ÃZeÂ¯ÕÁ»,¹YÄf//Y{
{ بلكه بایدÂyÊ»º//qÄ]Y|Ë|¿Z¯
.نباید ما را از مردم دور كند
®
Ä»Z¿]\//·Z« Á{Y|¿YÊ»¶//yY{¶Ì^»Âe
Y®ËÅÄ¯|//Å{
®
Y®ËÅÄ¯|//Å{
®
Ê»½Z//
 {ÂyÊ»º//qÄ]Y|Ë|¿Z¯
ÕÁ]Õ¨§®ËZ»½|Ì¯Z]Ä¯dY
®Ê»½Z//¿ZÅY|Ë|¿Z¯¾ËY Y|Ë|¿Z¯®//ËÄ·Z//ZÆqÕZ//Å
ºÅY§YÂ¿¾ËYYY³¾Ë|Àqt·Z»
بعنوان یك انس�ان ب�ا دیگر همنوعان
ÁYY,|//ÌÅ|]ÕO
ÕZ/
ZyÕZÅÄ¬Ì¸//ÁËY
Ä]Ä¯ÖËY|Ë|¿Z¯,{Y//¿Õ|¼uY{Â//¼v»
Ä]Ä¯ÖËY|Ë|¿Z¯,{Y//¿Õ|¼uY{Â//¼v»
YºY³{Ã{Z¨f//Y¶]Z«ÕZÅz],½M ÕZÅ{Zf//Z//eÁ//ÌyeÕYÄ//¿ZzaZqY
ÖeZ¤Ì¸^e¹Ô«Y½ZÌ»{Ä¯sÂ·|Àq |//À¯ ZyÕZÅÄ¬Ì¸//ÁËY³Ä]ÄmÂeZ]Z//Æ¿M
ردیف
داش�ت و این تمرین
تم�اس و ارتباط
 {Â//ÌyeZÅY|Ë|¿Z¯ÖeZ]Zzf¿Y ½{Y{ÕO¾//Ä//]ÂÀÅÄ
YÖËZÅÄ»Z¿],Â//¯ÕZ//ÅZÌ¿//Ì¿Á{Ây
YÖËZÅÄ»Z¿],Â//¯ÕZ
dÅÂÆ¼mÌW¾Ì»Â//ZeÃ|»M½Y|Ì»
ºÀ¯Ê»z//» dÅÂÆ¼mÌW¾Ì»Â//ZeÃ|»M½Y|Ì»
ÁÖ//°»ZÌacZ//¤Ì¸^e
{Â//yÊ»º//qÄ//]
یتوان از خانواده و دوس�تان آغازÕ´Ë{ÕY|//Ë|¿Z¯ÕZ//ÅÄ³]¡Y//Ä//]
را م
در کلیه سطوح
|//¿YÃ{¯¹Ô//Y
Ä]{ÂyÕZ//ÅÄ»Z¿]{,|//Z]½Y//ËYÄ·Z//
Ä]{ÂyÕZ//ÅÄ»Z¿]{,|//Z]½Y//ËYÄ·Z//
Ö°Ì¿Áf°·Yd//aªËYÄ//¯Ö//ËZÅÄ»Z¿
جلیل زاده
صابر/ Á²¿Æ//YÕYÄ//Â³Å{cZ¤Ì¸^e
.كرد
¾Ä]|Å{Ê»ºzZaÖ
{Y{Ö//ZyÕÂ]
YÖy]ºÀÌ]Ê»,¹ÂÊ»
،ابتدایی
µZ//ZÆq¾ËY{Ä¯ÄfyY{aÖ//eZ°¿½ZÌ]
µZ//ZÆq¾ËY{Ä¯ÄfyY{aÖ//eZ°¿½ZÌ]
Ä],²ÀmÖ¿ÓÂÕZÅµZ//{Ä¯¹ÁÊ//» Æ//YÕ´Ë{ÕZm{
Y Õ//´Ë{ ÃÂ//¸m //Ì¿ {Â//Ê» µZ//Y YÖy]ºÀÌ]Ê»,¹ÂÊ»eªÌ«{Öf«Á
½{¯¢Ì¸^e¾//Ä]Z»Y¹|
d//YÖËZËÁÁµMÃ|ËY½Z
ÕÌ´Ìa¥//ÕÁÕ¿YÁd//«Á¾Ëf//Ì]
ÕÌ´Ìa¥//ÕÁÕ¿YÁd//«Á¾Ëf//Ì]
Ö»Z¿Ì//^// 514-585-6178
Z^·{ÁYËÂe½|//Ë{ Ád]ËÂeZ]´Ë{ÖËY|Ë|¿Z¯½YY|§
¾ËY{Ä//¯d//YÖ//eZ]Zzf¿YÕZ//ÅdÌ·Z § d//YÖËZËÁÁµMÃ|ËY½ZÀr¿MZÅÄ»Z¿]¾ËY
،مقدماتی
Ä//¿Z¯{Â¯Y{ÁÁ{ÕZ//ÅZËÁ{Ö//fuÄ//¯
{
d//YÃ|//Z//Æ¿M½|¿Z//Ä//nÌf¿Ä//]Á
{ d//YÃ|//Z//Æ¿M½|¿Z//Ä//nÌf¿Ä//]Á Ä//¿Z¯{Â¯Y{ÁÁ{ÕZ//ÅZ
d//YÖ·Z//ÓZuÁ¹{Â]Ã{//¯c{Z// Ze|ÀÀ¯Ê»¾ËÌY½Y~´Å¹Z¯,ÖÀËÌ
ZÅY|Ë|¿Z¯Y®ËÅÄ¿ZzaÂe//eMÄ]ÃÁ{
®
{¯Âyµ{ZÆ¿Mª//¬veÄ]½YÂeÊ¼¿Ì¿ ,Y|Ë|¿Z¯½MÄ]{Âyd^j»ÕOZ]ZÆ¿M|ËZ//
{¯Âyµ{ZÆ¿Mª//¬v
Z//Æq{|//ÅYÂyÊ»ÁYÖ//mZyd//ZÌ
Z//Æq{|//ÅYÂyÊ»ÁYÖ//mZyd//ZÌ  {//Ì³Ê»¹YÃ|//ÀyYÖ
 d//YÃ|//Ä§ZY Y//´Ë{ÖfÌ·ÂX//»,ÃZ//eÖ//Âa{Ä//¯

،برقراری ارتباط
كلید مقابله با
كمرویی است

...بهداشت و خانواده
عكس دندان
به چه دردی
میخورد؟
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ÃËÁ µÁ m
ÃËÁµÁ|m

Ê¬§Y
Âf°
f°ÅYÊ
ÊËZ¬Ì
¬Ì//Â»ÉiYY – Z//e 
ÂÌ
ÂÌ·]
ÉZ//ÅÃZ» Y – //YÂe –ÃZ//{Za 
Ê¿ZË
ZË
¶//v» – Ê//Ì
Ì¸´¿Y µÂ// |//uYÁ  
Ê£»» –µÂ¬ ·YÌ
Ìv»ÉZ//ÅZZ¯///ËZ¼¿
ÉYÄ¿Z§Y
ÉYÌ
Ì{Y]] –®q
q –ZË
Z {ÄÆ·Y 
Ê·ZÌ
ZÌyÉÁMM – Z°
Z°¿ZZË –ÉÂn¿ 
Â¯
Â –
–ZÀ]d//{Ä¸Ì
¸Ì//ÁÁ –¹Â«//Ì/ÌW 
®y¾yZ¿
¥uÁ¾z
 –d¨¸¯
¸¯½Z¿¿ –Á{ 
//^»ZÌ
ZÌa – Ê//¿ZÆ³Z¿ – Ê//§Z  
¶ÌWYYÊÀ]
¶Ì
ÃZ]ÁÊË
Ê Z°Ë
Z Ë»Y½Y{³ZZ¯ –Ã{ÂÆÌ
ÆÌ] 
ÂyZË
ZË –®qÂ¯
Â
 ZZËÂfM½Zf//Y{Ê¿Zf//Å{ 
ÊÀÌ
ÀÌ»ËZ« –Ã|À§Z] –ZÌ
ZÌ¿ZbY
ZÀYY –Ê¸ m|//»d»Ô 
½|Ì
|Ì·Z»d{{ –³ÅÅ –ÊË
Ê ZÌ
ZÌ¼Ì
–h//¿R»//Àm
m –Ã|//¿]®// 

              
















































































































































































































































{Y{Ze d{
kÂ§ –É¯
¯»½ZfYÆ –|Ë
| {e 
Ë
 {Y|a¹Z¿ –½|{ZË
Z ,Ë
 Y§Y –Y{Z]º¿Zy¶Ì
¶Ì» 
ÉÂ¿Y§ºÌ
ºÌe –½ZÌ°Ì
Z ÌqZy¶WÂ»ZYÊ¼¸¸Ì§ 
É{Â¼
ZÌ·ZffËYÊ»Z¿ZÉÌ
ZÌ
Ì¨·MÂÂËÂfË
f ÁYÉiYY –¦Ë
¦ u¾§Ä¼ÅZ] 
ÂÅÅ –d¿Z»Y|
 –\Ì
\Ì¸ 
´ÀÅMM –Ê¯
Ê¯Â³º
ºÌ¯Z»iYY –½Z]Ê´f§³ 
É¿Y|uYÁÁ –ZÆf¿YY –½YË
 Y{Ê¸v»Êf¯
 YÊ°
Ê°^¹Z¿ 
Ê¿ZZ½ZÅZ{ZaYY –c§Ád Ì^ÉÁÌ¿ –ÃZ´f{Á¹{ 
ÃY¦¨z» –¶Ì
¶Ì^¿ –ª^¿¶³³ –Ê«½ZnË
n Z]}M| 
¶]Z¬»» –©ZeYÃZ´Ì
Ìa –Ì
Ì¸´¿YÉY³^y 
½Z«Ë
Ë –Z°
Z°MÃY – Z]Ê] 
ZÅ²¿Y –Ê¼Ë
¼ |«ÉZÅÊ¬Ì
¬ÌÂ»YÊ´ÀÅMM –ZÄ°
Ä°¿M 
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 >>>¹Z¿Á^À»¯}½Á|//]ÊfuÊÅZ³Ä¯´Ë{ÉZÅdËZ// Ã{¯¶Ì¼veZÆ¿MÄ]Ê·Z¼fuYcY//Ì¼ eÁd«Á¥ÔeY Êb¯¹Z´//ÀÅÄ¯d//YÊ Ì^,زندگ�ی ش�ما میتواند
tÌ^«ÉZ¯Y½MºÅ¶yY{dyکند و
یکی آن را گشاد می
همراه با خوب ندیدن نزدیک و خیرگی  اگر احساس درد دارید
به زیبایی رویاهایتان باش�د.
 d//Y
¿Ã|ÀÀ¯|//Ì·ÂeÉZÅdËZ//,|ÀÅ{Ê//»¹Zn¿YÃ|À//ËÂ
نور
مقابل
در
میشود.
آن
شدن
دیگری باعث تنگ
دارید
دوبینی
اگر

{ÉY]|Ì¨»\·Z»|Ì·Âe|¿ÁÁÃ{¯ÃÌ´¿YÊ]Y\¸» |À¯Ê»d//]Zi|ÀÅ//Ì¿ÉÂ//¯Ä]ne//«YÁ
فقط باید باور داش�ته باشید
ºÅ½Z//Àq½MÉÂ//À
¯»dÌ°·Z»©Â//¬uÄ//]¹Y//fuYÄ//
¯ÄnÌf¿¾//ËYÄ]ª//§Â»ÉZ//Åd
]¾ËY¾Ì¼ÅZyÄ
|ÀÀ¯Ê»|À¯YÊ¿YËY½Z³|//À¿YÂy
اعصاب
سیس��تم
های
بیم��اری

چشم
مردمک
غیرطبیعی
گشاد شدن
افتد
می
ها
پلک
از
یکی
اگر

که میتوانید کارهای سادهای
¹{»Z
«
¯d//Ì¿½Z»Ä//]ºÌÀ¯Ê»½Z//¼³Z»Ä//
½Y³ÉZÅd¼Ì«Z]Ä¯d//YZÆ
ÄmÂeÊfuÁÊ//´ÀÅ§ÁÊ¿Â¿Z«dËZ¼uÄ//]ZÌ¿Ä//
یک
صدمه
مانند
میشود)
دیده
(بندرت
تا
دو
هر
یا
و
چش��م
یک
در
می تواند
قرمزشده
چشم
دو
هر
از
یکی
اگر

انجام دهید .در زیر لیستی از
ZË¹{»Y//e|À¼eÁiÉ|//ÀÅÉZÅd¯//Ä¼ÅZË|//ÀÅ
|ÀÀ¯ÄÌÆeÊ¿ZÆmÉZÅYZ
]Êy]Ä¯|ÌËY¨Ì]ZÆÀËY
]{Y{Ê¨À¶°//e{ZnËYÄ
جمجمه.
داخل
عصب
شود.
دیده
چشم
کارهایی ک�ه میتوانید برای
¨u¾Ì¿YÂ«Ä//]¹YfuYZ]Ê·Á|Àf//Ì¿Z»ÉZÅd¯//
«^{|ËÂ³Ê»ZÅd¯//¶//Ì
Ä]Ì¿YÊ¬Ì//Â»Ê¿Â¿Z«Ì£{Â¸¿Y{½Z°»YZÅdËZ//Y
سیس��تم
در
مادرزادی
مش��کل

گشاد
ها
مردمک
از
یکی
فقط
اگر
دارو
یا
و
قطره
مصرف
اثر
بر
اگ��ر

داشتن زندگی ش�ادتر انجام
{É{Z¼fY¶]Z«ÉZ¯Y{ÂyÉÂÀ
»dÌ°·Z»©Â¬u
¯Z]ZÅY§Y¹//¿¾ËYd//¼Ì«Ä
Ê¬Ì//Â»½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe©Â//¬uÄ]Á|//¿YÃ{ÁM{Â//mÁ
یک
وجود
اثر
بر
یا
و
آنوریس��م
عروقی
است.
نگرانی
جای
شود،
هفته
یک
اید
ش��ده
عالئم
این
دچار
دهید ،آورده ش�ده است .هر
ÉZÅÉY~³ÄËZ»//ZÆ¿M |¿YÃ{Y{½Z//¿Ê¿ZÆmt
Ä¯Ã|//d]ZiZ»Ä]Ê//·Á d//
|À¿ZÊ»É{ZË\ÌM
غده
پزشک تماس بگیرید،
صبر کنید بعد با
روز آنه�ا را به کار بگیرید و از
»YÊ°ËÄ]®ÀËYÁ|//¿YÃ{¯[~mÄÀÌ»¾ËY{É{Z//Ë ZÅY§Y¹¿¾ËYYÃ{Z¨fYZ]Z
¯ºÅYÉ//eÃ|ÌrÌaÁ//´Ë{ÉZÅÃÂ//udËYÊ//b
>> عالئم گشاد شدن غیرطبیعی
زیرا بر اثر استفاده از این داروها گشاد
زندگی خود در این سال لذت
Äf°¿¾//ËY{Z//ÅÃÂu¾//ËY¹Z//¼eÊ//·Á {//Ì³Ê»]{ ¶Ë|^eY§Y¹¿|Ì·ÂeÄÀÌ»{ZÅc|«¾ËeÄf//m] Ê]YycÂ//{,ºËÂ//Ê//
مردمک عبارتند
باال
عالئم
و
چشم
دو
هر
مردمک
شدن
ببرید.
از|¿YÃ| :
Ä//nÌf¿{Áº//ÌÀ¯Ê»Ã{Z¨f//
»dY¹ÓÊËYÅ{Ã|ÀÀË§M©Â¬uÄ¯|À¯f
چند راهنمائی
مهم
و
شود
دیده
روز
چندین
تواند
می
{Ä¯ÉÌq º//ÌÅ{Ê»¶ËÂv
{{¿Z]ÊeÁZ¨eÉZ¯ZËÃ|ËYÅd«Á{ÂÃ{¼//¹fv» d//YµYÂÀ»¾//Ì¼ÅÄ//]Áº//Å//¿ÉZ//Ì
نزدیک
 اشکال در
«{Y|¿{Y§YµYÂ»Ydچش��م از نورهای با
مراجعه نیست متخصص
بالفاصله به بیمارس��تان

»ÉYmYZ]Ä¯|ÀÀ¯Ê
]ZuYZÅÊeYZf¿YYÉZÌ//
دید{
{Y{É{Z//Ëd//Ì¼ÅYÁ//

پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

گشادی
مردمک
چشم

کامیابی...

برایزندگیبهتر...

سالمتی:

شدت مختلف عکس العمل مردمک
 حساسیت و یا خیره شدن در نور .کنید.
کند.
می
مطالعه
را
ها
از
بزرگتر
ه��ا
مردمک
از
یک��ی
مردم��ک در مقابل نور خیلی کم و یا اگ��ر
 آب فراوان بنوشید.
sÁ{¶uÄ]¶ËZ¼ecÂ{ dYÃËÁÁÕ{ZsÁ{ÕYY{½YËYÄ»Z¿ÁµÁ|m
شود.
]sÁ{Zکوچک نمی
اصال
طبیعی اس��ت و
دیگری است همراه با قرمزی چشم و اگر حرکت چش��م
  |ËY{b]¹Á{s¶uÄ],µÁYs[YÂm½{¯ZaZ]bÁÃ{¯¶u{Y|»Z]YZÆuYÖ°ËY|f]Yمثل یک پادش��اه صبحانه

 دوبینی هم��راه با درد و گاهی با یا همراه با س��ردرد می باشد ،زیرا می قرمزی وجود دارد از ش��ما سوال می
بخورید ،مثل یک شاهزاده ناهار و
ÃË
که آیاmبا ËÁ µÁ
Ãس��می تماس
گیاهان
کن��د
مثل یک گدا شام بخورید.
افتادن 
گلوکوم 
حمله  
یک 
اول 
درجه 
در 
تواند
اثر 
تواندبر 
می 
عالئم 
(این 
پلک 
Ê¬§Yبینایی چشم را اندازه
یک مشکل عصبی خیلی مهم باشد) .باشد و در درجه دوم آنوریسم یکی از داشته اید و بعد
 از سبزیجات بیشتر استفاده
               
دیگر و
کند و آزمایش��ات
»ÊuYm¶Ìکنید تا غذاهای فراوری شده.
¸®//¼¯Ä//]Ä//Ì
ZaÄÀZa½YÂzfY
عروق مغزی .یک تشخیص سریع می گیری می 
را در 
شما 
زندگی 
ش��ما و یا 
      تواند چشم 
½ZÆ¨Y½ZfY
الزم می
عکسبرداری
 -4بااین  3تا  Eزندگی کنید:
¯//¨· { Z//ÅZ
½|//
لزوم  {d//
صورت 
علل:

¾ ²ÀÃZÌ
شود.
صبر
حاال
که
نکنید
فکر
بخشد.
نجات
( Energy®Ày º//yÁp//ÌaÉYY{ Ä//¿ZÌ»Zانرژی)
               
¯½Zf]ZeÃ|ÀÀ
>> گش�اد شدن مردمک در هر کنم خودش خوب میش��ود .بالفاصله
( Enthusiasmشور و اشتیاق)
\                mM ZÌ¿ZbY
 »¬ ¦Ì·ÉYÄ//qZa Z//Ì¿{¶//]Z
با پزشک تماس بگیرید مخصوصا اگر
( Empathyدلسوزی و همدلی)
دو چشم
درمان
Ä
Ê·ZyÂe
هر  
قرمزی در یک یا 
که همراه ب��ا درد و 
هایی 
قطره 
مانند 
داروها 
بعضی 

 از دعا کمک بگیرید.

¾Ì//¿Zm
 
سفید کردن چشم ها بکار میروند دو چشم باشد و قوه بینائی تان هم به  داروهاÃÌeYZ//ËZaÊ//fy{ //ËÁZ//Ë :
 بیشتر بازی کنید.
برای
               
»ÉÁZ¯¾ÌZ
½ZÌ¿ÂfË
و ی��ا داروهایی که همراه با آتروپین یا دقت همیشه نباشد.
 بیشتر از سال گذشته کتاب
کننده قطع می شود
داروهای تحریک
  ÃÂ°//Á§ Â³|] »Æ//
¿                 Ä//¿Yfy{¹Z//
بخوانید.
بالدون بصورت قرص -قطره چشمی
پزشک داروهای دیگری را بجای آن
و
 »Ê//«e Ä//ËZ
¯{Â¹{MZeÃ|¿Z»º
از تجویز
هرگز 
پزشک 
مشورت با 
چش��می  بدون 
های  
بیماری 
درمان  
ب��رای 
 روزانه  10دقیقه س��کوت
کند.
می
 ZÆfYd//Æ§ d//Æ] ÄËÁZÅ
کنید و به تفکر بپردازید.
گیاهان سمی:
مشابه  تماس با
  Y|//ËZaیا{ 
 pilocarpineو  
حاوی   
داروهای 
پوس��ت  
روی  
تمبرهائی که 
بصورت 
]Ì´¿Y
 7 ساعت بخوابید.
معموال
داروها
این
نکنید.
استفاده
آن
تهوع
حالت
درمان
برای
و
چسبانند
می
نیست
مهمی
چیز
ها
مردمک
گشادی
  ½{Â//]º//Æ» Ê//ËZË{¡Y//q
میروند و و 
ب��کار 
گلوکوم 
درمان 
ب��رای 
خوردگی و  
صفرا ،دل بهم 
بیماری 

ه��ر روز  10ت��ا  30دقیق��ه
و یا
] Á]MÊخ��ود بخود از بین
بع��د از چند روز
¯ Ä¨Ô§Â//
پی��ادهروی کنی��د و در حی��ن
ش��ده
مردمک
ش��دن
منقبض
باعث
میروند.
بکار
استفراغ
میرود.
               
 ½Y//^m Â//e Â//·MÃ{//§Y
پیادهروی ،لبخند بزنید.
 تماس با بعضی از گیاهان سم دار می تواند باعث پوشاندن بیماری های 
میگرن½{¯:
¦                Âa ÁYY
 بعض��ی از م��واد مخ��در مانن��د خیلی مهم بشوند.
و
زندگی
های
عادت
تعویض
با
درمان
 Y{|À³Z³ ½ZÌ] dmZu






کوکائین     هرگزبدون 
 
Ã|ÀËM {Â¿Z
پزش��ک
یک
با
مش��ورت
ماریجوانا و
تریپتان
تیپ
داروهای
یا
مسکن
قرص
 ]ÂÀ·Y[ l¿M |ËMÊ»ÌeZ

Ye²À//
|ÌÂy
داروها
این
از
چشم
متخصص
مردمک پس از حمله
استفاده انجاممی شود و
             
½
 ZÌ·ZfËYµÂ|uYÁ
میگرن بحال
>> گش�ادی چش�م در ی�ک نشود.
]Ã|¿]±برمیگردد.
طبیعی خود
]                 [MZ//ÅÊ
¼mÄ¿Z¿ Ã|ÌÂa
 حمله ·^Z
مردمک چشم
گلوکومی
 Ã|¿ÁÁ®·Z//
|{ Ê¼«Ä//
¯ZË{ÃZ//À
چش��می انجام
 قطره
ارثی ،هر دو مردمک در هنگام تولد  چند قطعه عکس بزرگ صورت درمان با لیزر و
اندازه نیس��تند .ای��ن موضوع که خ��ود را که در
یک
{ 10Â¸«Áس��ال اخیر گرفته میشود.اگر درمان انجام نگیرد حمله
{½Z³{Za Ä·Z¿ÉY
§ÂaÊ¸«Ô»YÊ¼¸Ì
تشخیص Ê°Ë
ºÅdaÁÄfÂÌa
 Anisocorieنامی��ده میش��ود در  10شده به 
پزشک نشان دهید تا
باعث کوری دائمی
کلوکومی می تواند
Ê^¿Ä][ÂÀ» ÊËZÌ¼ÌZÀY d
»É}M®Ë Ä¿Y§{ÀÅÉY]ÀÅÊ]{Y\f°
¯{Â

درصد مردم
دیده می ش��ود و با هیچ او درباره گشاد شدن مردمک براحتی بشود
Ê´¿§ÀÅ
¿É|ÀÅÊ
 Ã|Ì½ZËZaÄ] ÊËZ°Ë»YÃ|ÀËÂ¿Z] Yµaº¿ZyYÉiY
اصال
و
نیس��ت
همراه
عالئم��ی
جای صورت بگیرد و ببیند که یک یا هر دو  سندروم Adie
»Ä
Ê·Z¼½ZYy½ZfYÄmÂe\·ZmÁÊ
¼É{Â
مردمک اخیرا گشاد شده اند.
نگرانی ندارد.
هیچ گونه درمانی در حال حاضر وجود
 §ÉY]Âz»ÉZÅÃZ´f{{½| »²À¾fyZÁZÀ//¶¼ ÉÌ´¿YÄÀf
های
قطره
مانند
داروها،
بعض��ی

به
خود
خودی
به
بیماری
گاهی
ندارد.
طبق گفت��ه دانش��مندان ،نوعی
¿Ê«{ZÌ»µZ¼mYÊ
¸§kYzfY
که
اس��ت
روز
یک
از
بیش��تر
اگر

آتروپین
حاوی
یا
و
چشم
کننده
سفید
 ®ÅMکند.
dyY{aÌaروی می
مرور زمان پس
زم��ان س��نج  ۲۴س��اعته در
d¯Ã{Z»M¾Ì» ®Ë°»Ê¿ZfZ]²ÀÅ
 ½ZfqÂ¸]Á½ZfÌ{É{Á
É¯»½ZfYÆ
dYYÂ¸½Z¼Å
(هر دو) با
های ش��ما
مالیدن چش��م با
 Y{ÄÀو بالدون و یا
  [Zبیماری های سیستم عصبی
ش��اخک پروانهه��ای «مونارش»
ZÅÄ»Z¿Á
چشم]¹Ì
دست مردمک 
¿Ê|ÊÂ
»[{Z
«½ºÅ|nÅ
مصرف
که
را
داروهایی
شده،
گشاد
هم
داروها.
آلوده به این
[ZÌ¼¯ÊÀÌqبرای ترمیم عروق
معموال عمل جراحی
آمریکای ش��مالی ،به مسیریابی
 »y ÃZ¦¨z» ÉYÄÌÃÆ
¶»Z
|½d¼ÆeY
نش��ان دهید تا
پزش��ک
به
کنید
می
چشم
درد
اثر
بر
میگرن

Ä¿Z´ËÁZÆÀeغیر طبیعی (آنوریسم) و یا برداشتن
آنه��ا در مهاجرته��ای ۴۰۰۰
 [Â» Ã¯~e
Zy,ÃÆq
²ÀÅZ¼ÅÁ\ZÀ»,ºf
½{Â]¾Å
¯ ÌÀدارو باعث
«|¹دهد کدام
تشخیص
بتواند
و
درد
با
همراه
گلوک��روم،
حمله

Â»®eمیرود.
½¦Ë{ºÅغده بکار
کیلومتریش��ان تا خاک مکزیک

»]½Z
½ÂÌ
داروهای
از
غیر
به
ش��ده.
موضوع
این
و
تهوع
ندیدن،
خوب
و
چشم
قرمزی
همیشه خوش باشید.
و
شاد
همیشه
کمک میکند.
 \ÂaÉYÃ¬¿ÉÂ³ Ê»Y³ Y{Ä¬Ë¾ÅYÌa
^ZÆ],d¼Ì«Á|« Ê
 »®Ä¿Z³ZÆqÔyYY {^¿Ä ·Zy
پاییز هر س��ال ،قریب به یکصد
cYZÌfyYYZÅÁÌ¿lÌ]Át¸Á²Àm½ÔY ¹ZÀfËÁdzfË
 Êf¯u ½Z»{ZuMY
میلیون پروانه مونارش ،به سمت
پیش
صفحه
عادی:از
و
ویژه
 حل جدولهای
{ÉÁ»YÁ|Ë|m Á{Âm
جنوب مهاجرت میکنند.
ÃZ¼ÃËÁµÁ|m¶u
ÃZ¼Õ{ZµÁ|m¶u
 Ê/
 ¾z¸³حش��رات ،اص��والً از حرکت
 ¾//ÌeZ»iY                                  ®//این
  \//Y½{³ÉÂ» ¹Z¼u ¹ Á  µ Y Á Y ½  Y   µ o   Ã c w É  ± Á Ã c  k  { { ¹
ظاهری خورشید در آسمان برای
Ê³
» ½Z]Æ»µÔmYÊ¼¸Ì§  Y É Y  É ½ c Á  ¥   µ ¹  Á Ã Y   c Y  Y ¹ Y  ¹ Y   ¾Ìمسیریابی خود استفاده میکنند؛
¿Ä//eYZ¯{ Ê//f¯u   ¡  ¹ É     É   o ½ É Y  ½Y ¹ ½Ã [½ ÉY   c [Á Y ½ Y ÉÁ É ¡  ÉYÄ//اما طبق گزارش��ی که اخی��راً در
 ½ _ //{| Zb¼aÃZ´f//{ Á  Y  Y    c  ½ Á c
مجله س��اینس به چاپ رس��ید،
  [ ¹ Ã  Y É Á     Y w  Y {  Á [  { Y k   c   Á  Ã
سیستم ناوبری پروانهها ،به جای
//¬¿  Ê//³|ÀËZ¼¿    ½   Ã µ Y ¹   c Ã ¹  Á   ½ ½  c µ Ã ¹  ¹ É É µ  ©   É{Z
مغز در ش��اخک آنها واقع شده
¶Ì¿±] ÉÀÅ ¹ Y µ    Ã ½ Y ½ Á  Y w   { É Y [   c ½ Y Ã Y  Á ¹   ¾Ì
 É Y
  Á  Y c {  ½ Y [ ½ Y
 Y É ¹  Y  Á Ã É   c µ É ¥
است؛ موضوعی که تعجب بسیاری
 ZÅÄ¿Zy ËZaÃÂ»    [   µ É Y Á   Ã Á Y É   ½ Y   Y  Ã ¹   { É Y   ZËÂ
از دانشمندان را برانگیخته است.
¿¶´Ây w  Á  c ¹  k Y  ½  Y ½ µ      Y [  Y   Á  Y ¹   YÂ¿Z
ZËÓZ»Äa ÊfÁ{   ¹  Y  Y s  ½ [    c É  [ Y  Ã   Á   Á Y   Ã c   Z/ب��ااین ح��ال ،برخی مش��اهدات
مربوط به  ۵۰سال پیش ،حاکی از
 ºÀÆm c  ± ½ Y  ½   {  Y s  _   É  [ c  Y   Y { Y µ  ¹
Â//eM½YÂ//f¿MYÉ//iYبود که در صورت قطع شاخک
آن
§ Ã c  {   Y  Y  É µ { Á {  Á ± Y   Á µ Á µ  É  ¹ Y   º//¸Ì
 ÉÂ¿Y§Ã|ÀËÂ¿ÁZ {  É Y { Y É {  Y   Y É Á  Y µ [  ½ Y c  É ½  { Y  Y   Ä//ÀÌ
پروانهه��ا ،آنها از مس��یر حرکت
 ½ É É Y  { É {  ¹   Á   É ½ Y Ã ¥  Y Ã  ¹ s
Ã
|À»Z¯ µ É µ
صحیحشان منحرف خواهند شد.

 GPSپروانهها
در شاخک
آنها جای
دارد!

Äv¨{Â¯Á{Â{Y|YµÁ|m
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شخصیت:

 مجبور نیس��تید که در هر
بحثی برن��ده ش��وید .زمانی هم
مخالفت وجود دارد.

زندگی خود را با هیچ کس��ی
مقایسهنکنید:
ش��ما نمیدانید که بین آنها چه
میگذرد.
 افکار منفی نداشته باشید،
در عوض انرژی خود را صرف امور
مثبتکنید..
 بیش از حد توان خود کاری
انجام ندهید.
 خیل��ی خ��ود را ج��دی
نگیرید.
 انرژی خود را صرف فضولی
در امور دیگران نکنید.
 وقتی بیدار هستید بیشتر
خیالپردازیکنید.
 حسادت یعنی اتالف وقت،
ش��ما هر چه را که باید داش��ته
باشید ،دارید.
 گذشته را فراموش کنید.
اشتباهات گذشته شریک زندگی
خود را به یادش نیاورید .این کار
آرامش زمان حال ش��ما را از بین
میبرد.
 زندگی کوتاه است؛ نسبت
به دیگران تنفر نداشته باشید.
 با گذشته خود رفیق باشید
تا زمان حال خود را خراب نکنید.
 هیچ کس مسئول خوشحال
کردن شما نیست ،مگر خود شما.
 بدانید که زندگی مدرسهای
میماند که باید در آن چیزهایی
بیاموزید .مش��کالت قسمتی از
برنامه درس��ی هستندو به مانند
کالس جبر میباشند.
 بیش��تر بخندی��د و لبخند
بزنید.

 کارهای مثبت انجام دهید.
 از هر چیز غیرمفید ،زشت
یا ناخوشی دوری بجویید.
 ه��ر موقعیتی چه خوب یا
بد ،گذرا است.
 مهم نیست که چه احساسی
دارید ،باید به پا خیزید ،لباس خود
را به تن کرده و در جامعه حضور
پیدا کنید.
 بخش عمده درون شما شاد
اس��ت ،بنابراین خوشحال باشید.


گ��روه تحقیقات��ی از
آموزشگاه پزشکی دانشگاه
ماساچوست ایاالت متحده
تصمیم گرفت تا به بررسی
نقش ش��اخک پروانههای
مونارش در روابط اجتماعی
ای��ن حش��رات بپ��ردازد.
حش��راتی ک��ه در جریان
مهاجرتهای سالیانهشان،
به شدت اجتماعی عمل میکنند.
این گروه ،با قطع شاخک دستهای
از ای��ن حش��رات ،در یک ش��بیه
س��ازی پرواز به مقایسه چگونگی
کنترل جمعیت آنها پرداختند.
پروانههای سالم ،مثل همیشه به
سمت جنوب غرب پرواز کردند ،اما
پروانههای بدون شاخک ،با وجود
اینکه قدرت بال زدنشان تغییری
نکرد اما همگی تصادفاً به اطراف
پراکنده شدند.
با این وجود ،محققان به بررس��ی
چرخههای مولکولی ساعت شبانه
روزی موج��ود در مغز پروانههای
بدون ش��اخک نیز پرداختند که
متوجه شدند تغییری در عملکرد
مغز آنها بوجود نیامده است.
آنها با آغشته کردن شاخک برخی
پروانهها به رنگ سیاه و برخی دیگر
به نوعی لعاب ش��فاف ،همچنین
دریافتند که پروانههای دسته اول،
دسته جمعی در مسیر اشتباه پرواز

میکنند؛ در حالیکه تغییری در
رفتار پروانههای دسته دوم مشاهده
نشد و این یعنی شاخکها ،خود
همچون مغز مجه��ز به حسگر
نوری و زمانسنج درونی هستند و
حتی ساعت موجود در شاخک این
حشرات ،قادر است مستقل از مغز
آنها نور خورشید را دریافت کرده
و بطور مستقل نیز عمل کند.
دکتر اس��تیون ریپرت ،سرپرست
ای��ن پژوه��ش معتقد اس��ت که
ش��اخکها را نمیتوان صرفاً یک
حسگر بویایی دانست؛ بلکه آنها
همچون گوش قادرند به تشخیص
صداه��ا پرداخت��ه و همچ��ون
فشارسنج ،تغییرات فشار هوا را نیز
حس کنند.
حال بایستی ویژگی زمانسنجی
را نی��ز به این لیس��ت اضافه کرد.
بر اس��اس این پژوهش ،ش��اخک
مورچهها و زنبورهای عس��ل نیز
عملکردی مشابه دارد.

جامعه:

 گهگاهی به خانواده و اقوام
خود زنگ بزنید.
 ه��ر روز یک چیز خوب به
دیگرانببخشید.
 خطای هر کسی را به خاطر
هر چیزی ببخشید.
 زمان��ی را با افراد باالی 70
سال و زیر  6سال بگذرانید.
 سعی کنید حداقل هر روز
به  3نفر لبخند بزنید.
 اینکه دیگران راجع به شما
چه فکری میکنند ،به شما مربوط
نیست.
 زمان بیماری شغل شما به
کمک شما نمیآید ،بلکه دوستان
شما به شما مدد میرسانند ،پس
با آنها در ارتباط باشید.

زندگی:
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

گلوله ای
بر قلب

نشان می داد.
رویا داس��تان زندگ��ی اش را برایم
گف��ت و م��ن چه ش��باهت هایی
بی��ن زندگی او و بس��یاری از زنان
سرزمینم دیدم.

سربلندی
و جتاوز

شیرین اردالن گلوله ای بر قلب
زن دس��تی به س��ینه ی اش می
کشد.
 30شهریور 1388
از مدت ها پیش می خواستم برای سفت و برجسته شده است .در زیر
معاینه س��االنه یا بهتر بگویم چهار انگشتان الغرش توده ای را لمس اما بی فای��ده بود پیراهن اش از لکه
س��االنه به پزش��ک متخصص زنان می کند .دردی از درون سینه تا زیر های شیر سفید شده بود .به توصیه
بغل ادامه می یاب��د .گلوله کوچک زن همسایه شیر را دوشیده بود.
مراجعه کنم.
بعد از گرفتن نوبت��ی برای یک ماه درست روی قلب اش قرار گرفته و با بدن��ش از تب می س��وخت وش��یر
ونیم بعد و یک ساعت و ربع انتظار ،هر ضربه آن نیزباال و پایین می رود .گرمش مثل دو خط باریک بر روی
سرانجام توانستم دکتر را ببینم .یعنی جلوی آینه قدی حمام دوباره خودش پیراهن خشک می شد .آن شب هم
دکتر مرا ببیند .اما درطول مدت زمان را بران��داز می کند .زمانی دوس��ت خوابش نبرده بود .کودکش هر شب
انتظار توانستم دفترچه های کمپین داش��ت افتادگی س��ینه هایش را با دو بار بیدار می شد شیر می خورد و
را ب��ه زنان ومردان حاضر در س��الن عمل جراحی جبران کند چه خوب دوباره به خواب می رفت.
ب��ود اگر هر دو آنها دوباره س��فت و آن س��وتر اما دخترک شیشه شیر
بدهم و چندتایی هم امضا بگیرم.
دکتر برایم ماموگرافی تجویز کرد و برجسته می شد تا دیگرمجبور نباشد را نم��ی گرفت آخر او به پس��تانک
کلی سرزنش که چرا دیر آمده ای و این کرست های فنری را از صبح تا عادت نداشت .او هم تب کرده بود از
گرسنگی بی تاب شده بود اما هر بار
در سن و سال شما هر دو سال یکبار شب تن کند.
درد سینه اما برایش تازگی نداشت .گول زنک را با زبان کوچکش بیرون
این آزمایش باید انجام شود.
پ��س فردای آن روز به یکی از مراکز از این بدترش را زمانی که با کودکش داده بود .این ها را خواهر مرد برایش
ماموگرافی مراجعه کرده و باز هم در به قهر به خانه پدری برگشت کشیده خبر آورده بود و اصرار داشت که زن
نوبت طوالن��ی آن قرار گرفتم و چه بو د .زمانی که مرد برای برگرداندن با او برگردد.
بهتر که زمان زیادی داشتم تا راجع او ک��ودک ش��یر خ��وارش رابا خود و زن سرانجام برگشته بود به محض
به امضا ها با زنان دیگری حرف بزنم .برده بود .آن زم��ان کودکش هفت دیدن کودک با شیشه شیر در دهان
زنان مس��ن و جوان بسیاری که در ماه بیشتر نداشت .وقتی مرد با یک او را در آغوش گرفته بود .حاال طفل
چهره بعضی از آن ها غم و اندوه موج دست دخترکش را به زیر بغل زده و بیچاره شیشه و پستانک را رها نمی
با دست دیگر فرمان ماشین را گرفته کرد .ش��یرینی و روانی شیر خشک
می زد.
در س��ومین صندل��ی کن��ارم زنی بود .تا زن به خود بیاید مرد رفته بود ب��ه دهانش مزه کرده بود .خش��م و
نشس��ته بود که وقتی برگه را امضا و او ناتوان تا پس کوچه دنبالش��ان نفرت نسبت به مرد تمام وجودش را
کرد ،دانستم که فقط دو سال از من دویده بود ...آن روزها چند دستمال فرا گرفت و لبخند پیروزمندانه اش
مسن تر اس��ت .اما قامت شکسته و درون کرس��ت اش می گذاش��ت تا بیشتر آزارش داد.
آن زمان تازه نوزده س��ا ل داشت .با
خطوط چهره اش بیش از این ها را لباسش خیس نشود.
آن بچه در بغل بیشتر به کودکی
می ماند که عروسکی را در آغوش
گرفته باش��د .اما این دلیلی برای
ادام��ه زندگ��ی مش��ترک نبود و
زن س��رانجام خود را از قید و بند
اسارت رها کرد به خانه پدری هم
دوستان عزیز:
برنگش��ت .با یک چرخ خیاطی و
من نمیدانم داس��تان زیر تا چه اندازه واقعی اس��ت .هر چه هست ،میتواند
اندک هنری که داشت اتاقی اجاره
پرسش بجائی را در ذهن مردان ایرانی پدید آورد .آیا شما میتوانید به پرسش
کرد تا چرخ زندگی اش��ان را خود
مطرح شده در پایان داستان پاسخ دهید؟ چرا مردان ایران هرگز در مقابل
بچرخاند...
حجاب واكنشی نشان ندادند
زنگ تلفن اورا از گذشته جدا می
مردی ژاپنی كه در اوایل انقالب در تهران زندگی میكرد ،روزی با همسر خود
کند .صدای دختر و نوه اش با هم
به یك رستوران رفت .در آنجا از همسرش خواستند كه روسری به سر كند و
به گوش می رسد :
به او یك روسری هم دادند .مرد ژاپنی ار آنان تقاضای یك روسری اضافه نمود
"مامان امروز پریا رو نگه می داری.
و خودش آن را به سر كرد .وقتی پیشخدمت های رستوران توضیح دادند كه
من و جهان باید بریم سفارت ،نمی
فقط زنان باید حجاب داشته باشند و نه مردان ،در پاسخ گفت:
دونم کارمون چقدر طول می کشه.
"اگر همسرم مجبور است كاری را خالف میل خود انجام دهد  ،منهم وظیفه
عصری میام دنبالش".
خود میدانم كه با او همراهی كنم".
و زن می گوید" :شام منتظرم ".
من وقتی این داستان را شنیدم  ،به این فكرفرو رفتم كه چرا مردان ایرانی
و فرام��وش کردک��ه آن روز وقت
هرگز در مقابل حجاب واكنشی نشان ندادند تا بگویند این تحمیل را بر زنان
ماموگرافی داشت.
روا نمیدارند؟
(تغییر برای برابری)

حجاب اسالمی و واكنش مرد ژاپنی

دانشگاه شريف هم يک صدا فرياد
"مرگ بر ديکتاتور" شد

به دنبال تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه تهران که روز  28سپتامبر ،صورت گرفت؛ صبح
امروز  29سپتامبر با اطالع دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف از حضور کامران دانشجو ،وزير
علوم دولت دهم در اين دانش��گاه تجمع بزرگی از دانشجويان معترض تشکيل شد .بر پايه
گزارش های رسيده جمعيتی بين  ۱۰۰۰تا  ۲۰۰۰نفر از دانشجويان اين دانشگاه از مقابل
درب کتابخانه مرکزی به سمت درب اصلی اين دانشگاه در خيابان آزادی حرکت کردند و با
دادن شعارهای "مرگ بر ديکتاتور"" ،محمودخائن"" ،کروبی بت شکن" و بسياری شعارهای
ديگر ،يک بار ديگر اعتراض دانش��جويان به وقايع اخير ايران را نشان دادند .شدت و حدت
شعارها به حدی بود که در مقابل دانشگاه در خيابان آزادی مردم عادی نيز جمع شده و به
حمايت از دانشجويان پرداختند[ .عکس :گوشه کوچکی از تظاهرات را نشان میدهد].
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همیشه خیلی آسان نیست.
بدون وارد شدن به بحثهای فلسفی/
ِ
اخالق��ی میخواهم بپرس��م رابطۀ
قربانی تجاوز و سربلندی چیست؟
روش��ن اس��ت آن کس یا کس��انی
که مرتکب تجاوز میش��وند (تجاوز
خلیلطالقانی جنس��ی ،یا فکری و عقیدتی) خود
را پی��روز و طرف مقابل
را شکستخورده ،تصرف
 6مهر 1388
اصلًا نکند ش��ده و سرشکس��ته
سربلندی یعنی چه؟
میبینند.
ظاهراً سربلندی درمقابل "کرم از
اما ما چطور؟
سرافکندگی قرار میگیرد
و سربلندبودن نشانۀ انجام خود درخت کمی فکر کنیم و ببینیم
اگر به حرفهای قربانیان
دادن کارهایی اس��ت
که بوده"؟
داس��تان تجاوز گوش
و
یا
و
درنظر دیگران خوب
ِ
کردهایم چه حسی به ما
ندادن کارهایی است
انجام ِ
که در نظر دیگران بد اس��ت .بدین دست داده است؟
معنا س��ربلندی ما به نگاه دیگریی صرفنظ��ر از ترحم ،اندوه ،خش��م،
بستگی دارد که در دستگاه ارزشی ما تنفر ،و بغض آیا قربانی تجاوز درنظر
ما سربلند است یا سرافکنده؟
قدر و قیمتی دارد.
ن��گاه و منظر آنان که م��ا به دین و چقدر ش��ماتت کردهای��م قربانی را
دنیاشان کافریم طبعاً در سربلندی که چرا فرار نک��رده ،چرا "مقاومت"
ما نقشی ندارد .از همین روست که نکرده؟
اص� ً
لا نکن��د "کرم از خ��ود درخت
حافظ میگوید:
بر آستان جانان گر سر توان نهادن /بوده"؟
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد مگر این همه نبودند؟
طبیعی اس��ت آن که جان و جانان چرا تو؟
م��ا را محترم و عزیز نمیدارد س��ر حتماً تو یک چیزیت میشد!
بر آس��تان نه��ادن را فقط بندگی و در همین فکرها بودم که دیدم همسر
یکی از بازداشت شدگان وقایع اخیر
دریوزگی خواهد دید.
اما موضوع همیش��ه به این سادگی پس از آزادی همسرش نوشته است:
نیس��ت .دستگاه ارزش��ی یک نظام " خدای بزرگ و بیکران! خرس��ندم
تک بعدی ،منسجم ،ایستا و معتبر که سربلند از امتحان سختت بیرون
برای همگان نیست .درنتیجه قضاوت آمدیم".
درمورد س��ربلندی /س��رافکندگی خواهر یکی دیگر از دستگیرشدگان

آزاد

که هنوز
نشده گفته:
ا یش��ا ن
"دعای ما و خانوادۀ
این است که ایش��ان از این امتحان
الهی س��ربلند بیرون آید ".نمیدانم
آن همس��ر و خواهر س��ربلندی را
چگونه میسنجند و عزیزانشان را با
که مقایسه میکنند.
ظاهراً در هر دو مورد س��ربلندی در
مِد نظر اس��ت
روبوبیت ّ
براب��ر مقام ّ
اما چون این افراد علیالقاعده نباید
ِ
بازخواست عزیزانشان در درگاه
نگران
ِ
عدل الهی باشند ،ش��کی ندارم که
نگاه "ما" در شکلگیری آن پیمانۀ
سنجش بیتأثیر نیست.
هوشنگ ابتهاج سالهای خیلی دور،
در شعر "بوسه" میسراید:
" ...در میان اشک ها پرسیدمش/
خوش ترین لبخند چیست ؟/
شعله ای در چشم تاریکش شکفت/
ج��وش خ��ون در گون��هاش آتش
فشاند/
گفت/
لبخندی که عشق سربلند/
وقت مردن بر لب مردان نشاند.
دلم می خواهد از آقای ابتهاج بپرسم
اگر کار به مردن نکش��ید ،آن عشق
چقدر سربلند است؟
برلب زنان چطور؟
راستی ِ
______________
(تغییر برای برابری)

نامه سرگشاده مادران عزادار:
به اعتراضات
خود ادامه
خواهیم داد

 5مهر 1388
گردهمایی هفتگی مادران داغدار و
عزادار  ،شنبه  88/7/4از ساعت  5تا
 6بعدازظه��ر  ،با حضور بیش از صد
نف��ر از در پارک الله ته��ران برگزار
شد.
در این گردهمایی تعدادی از مادرانی
که فرزندان ش��ان در زندان هستند
از جمله فاطمه گلگزی مادر منصور
اسانلو رئیس هیات مدیره سندیکای
شرکت واحد که مدت سه سال است
زندانی است نیز حضور داشت.

مطابق معمول هر هفته  ،تنی چند از
فعاالن جنبش زنان و تعدادی از زنان
بازیگر هنرمند نیز ،مادران را همراهی
می کردند .
در این گردهمایی نامه سرگشاده ای
که توس��ط گروهی از مادران داغدار
و عزادار نوشته شده بود توزیع شد .
متن نامه بدین قرار است :
مسوالن محترم !
صدای مادران داغدار و
عزادار را بشنوید!
س��ه ماه از کشتارو زندان و شکنجه
و تج��اوز به فرزندان ب��ی دفاع و بی
گناه ما گذشت! ولی حتی یک نفر به
عنوان ،آمر ،عامل و متجاوز به حقوق
قانونی مردم ،به ما که س��ال هاست
چشم انتظار آزادی ،عدالت و برابری
هستیم معرفی نشد.

آیا سکوت سرشار از فریاد حق طلبانه
همراه با ناله و ضجه مادران به گوش
شما نمی رسد؟
سه ماه است که غروب هر شنبه در
پارک الله به رغم تهدیدهای پلیس
گ��رد هم م��ی آییم تا خ��ون بهای
فرزندان مان را با مج��ازات آمران و
عامالن فجایع اخیر طلب کنیم ،باشد
که شاهد تکرار این جنایات نباشیم.
ما تا آزادی زندانیان عقیدتی و مجازات
جنایتکاران به اعتراض مسالمت آمیز
خود ادامه خواهی��م داد و نخواهیم
گذاش��ت خون پاک فرزن��دان مان
پایمال و فراموش شود .
گروهی ازمادران داغدار و عزادار
88/7/4
(تغییر برای برابری)

انتخابات شهرداری
{>> ادامه از صفحه}9 :
را نیز انتشار خواهد داد.
گ��زارش فعلی ش��امل
 58مورد ولخرجی ها ،اهمال
یافته است.
اولی��ن اثر گزارش بازرس کل کاری های اداری و ارتباطات
این بوده اس��ت که ش��هردار ضعیف است .به همین دالیل،
ترامبله دس��تور لغو ق��رارداد این ق��رارداد ب��دون بحث و
کذائ��ی را صادر ک��رده و این تبادل نظر کافی ،با س��رعت
س��ئوال جدید را پیش آورده و همچنین به اتف��اق آراء در
اس��ت که آیا رای دهندگان انجمن ش��هر تصویب ش��ده
مونترالی ،هن��گام رای دادن ،است.
این موضوع را در نظر خواهد در گزارش برژرون 28 ،مورد
تغییرات نیز پیش��نهاد شده
گرفت یا نه؟
از قول ژاک برژرون گفته شده است .گزارش همچنین روی
اس��ت که این گ��زارش  170ای��ن نکته تاکید م��ی گذارد
صفحه ای حاصل بررسی یکی که مقامات انتخابی اطالعات
الزم را درباره جزئیات قرارداد
از موضوعات است.
ب��رژرون در ی��ک مصاحب��ه دریاف��ت نک��رده ان��د .از آن
مطبوعاتی گفته است که وی گذشته ،در زمان عقد قرارداد
نتوانسته است تائیدیه بازرس تغییراتی هم در پس��ت های
کل قبل��ی ،مبنی ب��ر قانونی کلی��دی در ش��هرداری داده
بودن این قرارداد ،را پیدا کند .شده است.
ولی گویا در این مورد تائیدیه با اینحال ،در گزارش انگشت
ای اصال صادر نش��ده اس��ت .اتهام بس��وی هیچ کس ،اعم
برژرون گفته است که در هفته از انتخابی یا انتصابی ،نش��انه
های آینده تکمله گزارش خود نرفته است و برژرون می گوید

ما قصد نداریم کسی را متهم
بکنیم .ولی با وجود این بعضی
اس��تعفاها و جابجائی ها در
پست های کلیدی شهرداری
گزارش شده است.
از س��وی مخالفان گفته شده
اس��ت ،که برای لغ��و قرارداد
کنتوره��ای آب��ف تصمی��م
ش��خصی آقای ترامبله کافی
نیست.
ب��ه گفت��ه البونت��ه از رقبای
ترامبل��ه ،لغو ق��رارداد باید با
تصویب انجمن شهر مونترال
و انجم��ن جزیره مونترال که
ش��امل  15شهرک نیز است
باشد.
از آن گذش��ته ،در ص��ورت
لغ��و قرارداد ط��رف دیگر آن
یعنی کنسرسیوم هم ادعای
خسارت خواهد کرد.
در این مورد البونته می پرسد:
«شهردار ترامبله چند میلیون
دالر از همشهریان خود ،برای
پرداخ��ت غرام��ت و جریمه
به طرف دیگر قرارداد ،تقاضا

خواهد کرد؟»
احزاب مخالف از ش��هردار
خواس��ته اند که به فوریت
انجمن ش��هر را به تش��کیل
جلس��ه دع��وت کند ت��ا به
موضوع رسیدگی نماید .ولی
تا کنون شهردار به این تقاضا
پاسخ مثبت نداده است.
نظرسنجی ها نشان داده است
که خانم هارل با امتیاز کمی از
آقای ترامبله جلوتر است.
آقای ترامبل��ه با پرونده هائی
نظیر آنچه دیدیم زیر سئوال
ق��رار دارد و خان��م هارل هم
در تکل��م زب��ان انگلیس��ی
مش��کل دارد که برای احراز
مقام شهرداری شهری چون
مونترال اشکال بزرگی است،
چنانک��ه از مناظره ب��ه زبان
انگلیسی هم سر باز زده است.
آی�ا مونترال�ی ه�ا خانم
ب�ی تجرب�ه تک زبان�ه را
برخواهند گزید ،یا چشم
خود را بر شایعات بسته و
شهردار سابقه دار خود را
ترجیح خواهند داد؟! 
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کمتر کسی است که رویای شروع
کس��ب خصوصی خود را نداش��ته
باشد.
رکود اقتصادی؟
بله .حتی با وجود رکود اقتصادی ،در
اصل بهترین وقت برای شروع کسب
است.
باید شرایط زیادی برای شروع کسب
آماده باشد.
اما من  5اصل مه��م را توضیح می
دهم ک��ه اگر فراهم ش��ود ،تکلیف
کسب مشخص خواهد شد.
 )1باید از نیازهای واقعی
اجتماعی اطالع کافی داشته
باشیم.
دانستن این امر ،نصف مشکل را حل
خواهد کرد .اجتماع محلی؟ اجتماع
شهری؟ اجتماع اینترنتی؟ باید بدانیم
ب��ا کدام اجتم��اع در رابطه نزدیکتر
هستیم و البته هر چه اجتماع بزرگتر
باش��د ،بهتر اس��ت .این گروه به چه
ف��راورده ای نیاز دارند؟ م��ا قادر به
فروش کدام فراورده هستیم؟
اینجاس��ت ک��ه خالقیت کاس��ب
بایس��تی به کار گرفته شود .چگونه
می توان ف��راورده هایی را که مردم
در حال خرید آن هستند ،با کیفیتی
بهتر -ارزانتر و با س��رویس بهتر در
اختیارشان قرار داد؟
کلید اصل��ی در این اس��ت که اگر
بتوانیم آنچه را که مردم می خواهند
عرض��ه کنیم حد و ح��دودی برای
موفقیتوجودندارد.
 )2کسب باید مشکل گشا
باشد
این نوع دیگری از نیاز است.
اگر اطرافمان را نگاه کنیم ،مردم دائماً
در جستجوی حل مشکالت روزمره
هس��تند .موفقترین کسبهای امروز
آنهایی هس��تند ک��ه راه حلی برای
مشکالت پیدا کرده اند.
اینترنت یکی از آنهاست .تزئین وب
سایت مشکالت دیگری را حل کرد.
فرد دیگری  E-mailرا اختراع کرد.
همین ایده های مشکل گشا ،باعث
ایجاد یک انقالب صنعتی و اقتصادی
شدند.

نگاهی به
اقتصاد امروز
و استدالل
سقوط
ابرقدرت
آمریکا

حسین انصاری
مونترال اکتبر 2009

نتظرچه

م

بازسازی مالی

خانواده...
مالی
ریزی
برنامه
خودسازی ...پول سازی
شروع
کسب
شخصی

ستید؟
ه

فرد دیگری جواب اتوماتیک E-mail
را اختراع ک��رد که حتی بدون آنکه
در مقابل کامپیوتر باشیم ،با مدعوین
تماس خود را حفظ کنیم.
آیا شما هم با مشکالتی روبرو شده
اید که اگر راه حلی پیدا می شد ،به
هر قیمتی آن را می خریدید؟
 )3طرز عملکرد کسب و
آشنایی با اصول آن
الزم اس��ت که هر کاس��بی با اصول
کاسبی آشنا باشد .آیا می دانید که
چگونه می توان یک وام تجاری اخذ
کرد؟
آی��ا از اهداف کس��ب خ��ود مطلع
هستید؟
آیا قادر هس��تید که برنامه کس��بی
خود را در چند صفحه خالصه کنید
و آن هم به نحوی که خواننده از تمام
اصول کسب شما مطلع شود و مزایا
و مشکالت و راه حلهای ابداعی شما
را درک کند؟
کس��ب خ��ود را چگون��ه معرف��ی
میکنید؟
حسابداری ،مالیات ،بازاریابی ،توقع
کاسب از کسب خود ،فروش سالیانه،
میزان کس��ب نفع از فروش ،مشاور
قانونی و مالی و کسبی و غیره از جمله
اصولی هستند که کاسب بایستی از
آن اطالعات پایه را داشته باشد.

ام��روزه بس��یاری از متخصصی��ن
معتقدند که آمریکا احتماالً بدترین
روزهای اقتصادی خود را پشت سر
گذاش��ته اس��ت .این دیدگاه عمدتاً
به علت تصمیمات و فعالیت سریع
کاخ س��فید برای جلوگیری از تکرار
سالهای  1930بوده است.
اما...
به نظر می رسد که آمریکا هنوز راه
دراز و تاریک و پرپیچ و خمی در پیش
دارد .تشریح شرایط اقتصادی آمریکا
برای دیگر کشورهای شمال آمریکا
و حتی بقیه دنیا اهمیت زیادی دارد
زیرا اقتصاد امروز یک اقتصاد محلی
نیست و رشته های متصل زیادی با
دیگر اقتصادهای دنیا دارد .بطور مثال
کانادا بیش از  75درصد صادراتش به
آمریکاست .چین بیش از  2تریلیون

)4
سرویس
یک��ی از اصولی که
کمتر کاسبی به آن
توجه دارد ،سرویس
بعد از فروش است.
چگون��ه م��ی توان
مش��تری تک��راری
ایج��اد ک��رد؟ این
اص��ل حتی مهمتر
از س��رویس قبل و
در حین فروش است! آیا مشتری هر
کاسب خونی است که در رگ کسب
جریان دارد .مشتری راضی ،مشتری
همیشگی است .کاسب بایستی دائماً
در حال بهبود تجربه خرید مشتریان
خود باشد و شرایط خرید را دلپذیرتر
و آسانتر کند.
اگر شما جای مشتری بودید ،چگونه
سرویسی را قبل و بعد از خرید نیاز
داشتید؟
 -5از شروع کوچک وحشت
نداشته باشید.
بسیاری از موسس��ات بزرگ امروز،
قدم به قدم بزرگ ش��ده اند .شروع
هر کسبی با فش��ار مالی توام است.
این طبیعی است .بایستی در شروع
کسب از تمام منابع موجود استفاده
کرد .کاسبهای موفق ،منابع مختلف و
زیادی را در دسترس خود دارند.
حتی اگر در شروع کسب هیچ چیز
در دس��ترس نداری��د 5 ،اص��ل باال
را همیش��ه مد نظر داشته باشید و
تضمین می کنم که موفقیت دیری
نخواهد پائی��د .فقط یک ایده خوب
می تواند پله ای بسوی ترقی و ادعای
اولین میلیون شما باشد.
منتظر چه هستید؟ 

دالر آمریکا را بصورت باندهای کوتاه
و بلند مدت در دست دارد و پشتوانه
ارزی چین است .سقوط دالر آمریکا
فاجع��ه اقتصادی دیگ��ری در چین
خواهد بود.
و اما بنظ��ر می رس��د که تضمین
های چند میلیاردی بانکی ،بازخرید
اتومبیل های قدیمی ایجاد مخارج
سرس��ام آور در بخش ساختمانی و
غیره فقط و فقط سقوط و رکود را به
مدت یک یا  2سال به تعویق انداخته
است.
ش��اید تعویق راه ح��ل خوبی بوده
باشد و دری به تخته بخورد و اقتصاد
دوباره جان بگی��رد ....اما فع ً
ال از آن
خبری نیست.
اقتصادامروزآمریکاشبیهیکپیرامید
مالی است ...یک ش��م  Ponziاست

در شماره پیش بخشی از زندگی
فرهاد ،یک مهاج��ر نوعی ایرانی را
تعریف کردم .او تنها نیست و تعداد
زیادی از مهاجرین در شرایط مشابه
قرار دارند.
به اعتراف فرهاد ،او از یک ماه به ماه
دیگر فقط و فقط از
داستان زندگی فرهاد..
طریق خودفریبی
قدرت ادامه زندگی
مشکل روبرو می شود و با آن برخورد
را پیدا می کند .در
قرض غوطه م��ی خورد ،و با اینکه می کند .مشکلی بنام فرهاد!
فرد تنبل و خودپروری نیس��ت و و فرهاد بایس��تی به��ای تغییر را
بپردازد .تمام برنده های راه زندگی
ساعات طوالنی فعالیت می کند...
با آنک��ه تحصیالت نس��بتاً باالیی بهای آن را پرداخته اند .حتی گاهی
بازنده ها هم به��ای آن را پرداخته
دارد...
با آنک��ه فکرش خوب کار می کند اند ولی مانند آنکه جنسی را خریده
و اص��والً فرد ب��ا ذکاوتی اس��ت ،...باشند و آن را در مغازه جا گذاشته
متاسفانه بیشتر استعداد خود را در باشند .کتاب را می خرند و الیش را
باز نمی کنند ...برنامه های آموزنده
ایجاد قرض بکار برده است.
او احتی��اج به یک انق�لاب فردی را بعنوان سرگرمی گوش می دهند...
رجوع به مش��اورین مالی را بعنوان
دارد.
به این معنی که بایس��تی اس��اس تراپی می نگرند ...نقشه را در جیب
دارند و به آن رجوع نمی کنند.
فکری خود را تغییر دهد.
تغییر ،درد دارد و تا زمانی که درد این مقدم�ه برای ش�روع این
شرایط فعلی از درد تغییر باالتر نرود ستون الزم است.
هیچ کس داوطلبانه دست به تغییر در اینجا تئ��وری های آکادمیک را
که در دنیای واقعی به کار نمی آیند
نمی زند.
احساس کردم که فرهاد برای تغییر مطرح نخواهم کرد .نقشه پیچیده و
غیرقابل اجرایی ارائه نخواهم داد.
آماده است.
صحبت از خودفریبی شد ...با فرهاد ساده و خودمانی و قابل درک ،بهای
قدم می زدم و وارد اتومبیلش شدم اندیشه همان دیسیپلن و خواستن
و دیدم که آهن��گ معروف فرانک اس��ت .میل عمیق به تغییر! دوبراه
س��یناترا را ک��ه  I did it my wayتکرار می کنم :شرایط فعالی همه
را برایم گذاشت و لبخندی می زد ما نتیجه رفتارها و عقاید ماست .و
که معنی آن را نفهمیدم ...ش��اید اگر شرایط فعلی قابل قبول نیست،
منظورش این بود که همه اش��تباه باید رفتارها را عوض کنیم .این چه
می کنن��د و حداقل او به س��بک ربطی به ستون مالی دارد؟
خود و به خواسته خود اشتباه کرده شرایط مالی هر فرد نقش بزرگی در
شرایط فکری او دارد .اگر رفتارهای
است!
این هم یک نوع دیگر خودفریبی به مالی را عوض کنی��م ،اوضاع مالی
سبک فرانک سیناترا! با این تفاوت تغییر می کند و برای بهبود اوضاع
مالی بایس��تی اول به خود برخورد
که سبک فرهاد اصوالً موثر نبود.
ق��دری از زندگ��ی خود و ف��راز و کنیم و رفتارهای غلط را با صحیح
نش��یبش گفتم و اعتراف کردم که جایگزینکنیم.
تا زمانی که با خود روبرو نش��دم و
آین��ه ای در مقابلم نگذاش��تم و با تغییر اول:
ف��رد داخل آینه خل��وت نکردم به حاشا و انکار
مشکالتم پی نبردم.
()Denial
تمام مشکالت زندگی تقصیر یک وض�ع م�ن اینقدره�ا ه�م بد
نفر است و آنهم فرد داخل آینه!
نیست!
همانط��ور که گفت��م برنامه ریزی مانند آن اس��ت که فردی به علت
مال��ی ،برنامه ریزی رفتارهاس��ت .اضافه وزن درلباس��هایش نگنجد
بایستی رفتارها و عقیده ها و باورها و بگوید اینقدرها ه��م اضافه وزن
بررسی ش��وند ...باید با آینه روبرو ندارم .به روش��های قبلی ادامه می
شد و این اولین مبارزه فرهاد در راه دهد و وزنش همچنان رو به رش��د
خودسازی است.
خواهد بود
گ��وش دادن به چند ن��وار امیدوار ش��رایط مالی نیز مانند یک رژیم
کننده و برنامه های تلویزیونی مالی غذایی اس��ت .اگر تم��ام اصول آن
و غیره هیچ مش��کلی را حل نمی رعایت شود ،سالم خواهد بود وگرنه
کند .انسان خودش ناخدای آینده ترکیبش را از دست می دهد.
اش می باشد ...و ناخدا بدون نقشه مشکل اینجاست که در این مملکت
حرکت نمی کند.
حتی اگر اوضاع مالی بد باشد ،هیچ
نقشه ای س��اده و موثر که با اصل کس گرس��نه نمی مان��د و امور به

که دی��ر یا زود از هم خواهد ریخت.
سیاستمداران در جبهه مخالف اوباما
هرگز اجازه نخواهند داد که این روش
برای بلند مدت ادامه یابد.
نباید فرام��وش کرد که تنها به یک
روش می توان ب��ه رکود خاتمه داد
و آن اینک��ه قوی و ضعی��ف از هم
متمای��ز ش��وند ...و ولخرجان ضرر
سنگین نبینند و همه مردم حداقل
ب��رای مدتی مح��دود رو به قناعت
زیاد بیاورند و کارنامه مالی خود را به
تعادلبرسانند.
ولخرجی های دولتی این اصل مهم
را هم به تعویق انداخته است و مردم
همچنان به روش��های گذشته ادامه
می دهند.
عاقبت این ولخرجی های دولتی این
است که وقتی خاتمه یابد ،آمریکا از

چاله در آمده و به چاه افتاده است.
در ح��ال حاضر کس��ری بودجه 10
س��اله آمریکا ،ح��دود  9/5تریلیون
تخمین زده می شود.
The white house office of
 management & budgetگ��زارش

خوب��ی می گذرد .به این معنی که
هرگ��ز درد اوضاع فعلی بیش��تر از
درد تغییر نمی شود و بعد از مدتی
انسان به درد عادت می کند.
آنچ��ه را که در اینج��ا مطرح می
کنم برای جلوگیری از گرس��نگی
نیست بلکه برای خودسازی واقعی
و رشد از شرایط توام با فقر یا کمتر
ازمتوس��ط (زنده بودن) ،به شرایط
باالتر از متوسط و پیشرو و محرک
(زندگی کردن) است.
به گزارش  Wall street journalو
 Financial Postک��ه در ماه ژوئن
 2009منتش��ر ش��د ،بیش از 75
درص��د از مردم ش��مال آمریکا از
یک حقوق به حقوق (pay check
) to pay checkدیگ��ر زندگ��ی
میکنند.
ممکن است تاثیر تبلیغات باشد که
تمام درآمد (و بیشتر از آن) به خرج
می رسد و شاید هم فشار اجتماعی
و خانوادگی و رقابت در استاندارد و
عدم کنتل و غیره باشد.
ولی منطق انسان کجا رفته؟
چرا اکثر ما تا زمانی که سکته قلبی
نکرده ایم تصمی��م به رژیم غذایی
نمی گیریم؟
آیا الزم است که سکته قرضی ما را
مجبور به رعایت اصول مالی کند؟
راس��تی چرا الزم است که ما مانند
دیگ��ران نباش��یم و همیش��ه می
خواهیم که یک پله جلوتر از دیگران
باشیم؟
فقط به این دلیل که کارت لعنتی
اعتباری ،اعتبار را افزایش می دهد
و بانک دندان تیز وام س��نگینی را
تصویب می کند ...دلیل این نیست
که ما قادر به بازپرداخت آن قرض
هستیم و این تصمیمی که منطق
انس��ان با تکیه به تجربه و شرایط
خود باید اخذ کند.
البته این طبیعت انس��ان است که
بیشتر و بیشتر بخواهد و از آن بدتر
اینکه همین االن بخواهد ...ولی در
عین حال این رفتار نشانه نارسی و
نابالغی است!
این خواسته ها فقط از طریق قرض
و قرض و قرض ارضا می ش��ود! آیا
قرض یک ابزار است؟ یا نوعی روش
زندگی؟ که موض��وع بحث آینده
خواهد بود.
خوش قول
و خوش حساب باشید


می دهد :اگر مخارج بهداشت عمومی
و سیستم مددکاری اجتماعی را به
حساب بیاوریم کسری بودجه آمریکا
در س��ال ( 2008در زمان
ریاس��ت جمهوری بوش و
پایانسپتامبر)2008رقمی
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زندگی...
پاركینسون

عالئم و عوامل خطر
بیماری پاركینس��ون ،جزو گروهی
از بیماریهای عصبی اس��ت كه در
اصطالح ،اختالالت سیستم حركتی
نامیدهمیشوند.
س��ابقه این بیماری به  5000سال
پیش از میالد مسیح برمیگردد.
این بیماری اولین بار در سال 1817
توس��ط "جیمز پاركینسون" به نام
"فلج لرزشی" خوانده شد .از آنجا كه
جیمز تالشهایی در زمینه شناخت
عالیم اولیه این بیماری انجام داد ،این
بیماری به نام وی خوانده شد.
در ی��ك مغ��ز طبیع��ی ،بعض��ی از
سلولهای عصبی ،ماده ای شیمیایی
به نام "دوپامین" تولید میكنند كه
یك انتقال دهنده پیام عصبی در مغز
است و موجب حركات نرم و مناسب
ماهیچهها میشود .در بیماران مبتال
به پاركینس��ون بی��ش از  80درصد
س��لولهای تولیدكننده دوپامین از
بین م��ی روند یا دچار اش��كال می
شوند .همین مساله موجب میشود
فرد در كنت��رل حركات ماهیچهای
خود با مشكل روبرو شود.
عالئم اولیه بیماری میتواند خفیف
باش��د و گاهی اوقات بیماران به آن
اهمی��ت نمیدهند ،ی��ا آن را جزو
كهولت س��ن میدانن��د ،اما به مرور
زمان عالئم بیماری تشدید میشود.

عوامل خطر
افزایش سن:

هر چند تعداد اندك��ی از موارد این
بیماری در جوانان دیده شده است،
اما عمده بیماری به اواس��ط و اواخر
زندگی مربوط میشود و این خطر با
افزایش سن بیشتر میشود.

جنس:
احتمال ابتالی مردان به پاركینسون
بیش��تر از زنان است .علل احتمالی
آن میتواند مواجهه بیش��تر مردان
با عوامل خطری چون توكس��ینها
(سموم) و ضربه مغزی باشد.
یك تئوری دیگر این است كه استروژن
(هورمون زنانه) میتواند اثر حفاظتی
روی عصب داشته باشد.
سابقه خانوادگی:
در صورت ابتالی خویشاوندان نزدیك
معادل با  5/5تریلیون بود
نه  450بیلیون که توسط
دولت بوش اعالم شد!
هیوالی قرض ،دیر یا زود
دامنگیر آمریکا خواهد شد و آنچه که
امروز رشد محسوب می شود ،چیزی
جز یک قرض مسکن برای سرطان
قرضی آمریکا نخواهد بود.
اگ��ر اوضاع امروز آمریکا را از دیدگاه
بدبینی تش��ریح کنیم ،رشد موقت
اقتص��ادی آمریکا ،ب��زودی متوقف
خواهد ش��د و عواقبی جز از دست
رفت��ن ارزش دالر آمری��کا ،تورم بی
حساب و کتاب ،ارتقاء نرخ بهره بانکی
و شورش اجتماعی نخواهد داشت.
مقصر اصلی هم دولت بوش است که
سالهای متمادی آمریکا را با کسری
بودج��ه عظیم اداره کرد و هم دولت
اوباماس��ت که اجباراً به آن کسری
افزود تا از شورش اجتماعی و سقوط
حتمی سیستم اقتصادی جلوگیری
کند.
آمریکا در سالهای بعد از جنگ جهانی

عالئم و نشانهها

هض��م
غذاكند
میشود،
بنابراینشخص
با كاهش انرژی
و یبوست مواجه
میشود.
افسردگی:
پا ر كینس��و ن
موجب تغییرات
شیمیایی در مغز
میشود كه ممكن است به افسردگی
بیانجامد.
فشار خون پایین:
كه خود موجب س��بكی سر و غش
می شود.
حساسیت به دما:
احساس دما دچار تغییر میشود كه
به صورت گرگرفتگی و تعریق بیش
از حد بروز میكند.
ناراحتی پاها:
بعضی از بیماران از احساس سوزش
در پاه��ا و گرفتگی عضله ش��كایت
میكنند.
اختالل تعادل:
كه پیشرونده است و فرد را در معرض
زمینخوردگی قرار میدهد.

وست آیلند

زلزله
دربدن

به پاركینس��ون ،احتمال
ابتالی فرد بیشتر میشود.
كاهش سطح استروژن:
زنان یائسه ای كه از هورمون استفاده
نمیكنند و آنهایی كه رحم خود را
با عمل برداشته اند ،در معرض خطر
بیشتری برای ابتال به پاركینسون قرار
دارند.
شغل كشاورزی:
تماس با مواد سمی محیطی مانند
آفتكشها و علف هرزكشها شما
را در مع��رض خط��ر باالت��ری قرار
میدهد.
عوامل ژنتیكی:
تحقیقات نش��ان داده است كه ژن
آلفا سینوكلئین ممكن است در ایجاد
بیماری موثر باشد و افرادی كه این
ژن در آنها فعالتر است 1/5 ،برابر در
معرض خطر بیشتری برای ابتال به
پاركینسون قرار میگیرند.
ضربه به سر:
مطالعات جدید نش��ان دادهاند بین
آس��یب به س��ر ،گردن یا مهرههای
گردنی و ابتال به بیماری پاركینسون
ارتباط وجود دارد .مطالعهای كه در
سال  2007روی  60بیمار مبتال به
پاركینسون انجام شد ،مشخص كرد
همه آنها به نوعی سابقه ضربه به سر
یا گردن را دارند.
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پاركینسون ،سیستم عصبی مركزی
را درگی��ر میكن��د و باعث كاهش
توانایی مغ��ز در هماهنگی حركات
میش��ود .مغز ،تمام ت�لاش خود را
برای فرس��تادن پی��ام عصبی انجام
می ده��د ،اما در واق��ع ترجمه این
پیام دچار اشكال است .این اختالل
موجب بروز عالئمی میشود كه در
قسمت زیر آمده اند:
لرزش:
زودرسترین عالمت قابل تشخیص
اس��ت .معم��وال از یك مح��ل مانند
انگشت یا دس��ت شروع میشود .به
مروز زمان پیش��رفت میكند و كل
بازو را مبتال میكند.
لرزشها معموال هنگامی كه اندام در
وضعیت استراحت یا بدون تكیهگاه
اس��ت رخ میدهد .ل��رزش ممكن
است در لبها ،پاها یا زبان نیز دیده
شود.
كندی حركت:
حركت فرد بس��یار آهسته میشود
و به مرور زم��ان ماهیچهها به طور
تصادفی دچار افت حركت میشوند.
سفتیماهیچه:
معموال در پاها یا گردن آغاز میشود.
این ماهیچهها بس��یار خش��ك می
شوند.
مشكالت گوارشی:

بیماری كه تشخیص آن
دشوار است
یك آزمایش مشخص به تنهایی برای
تشخیص پاركینس��ون وجود ندارد.
تشخیص پاركینسون در مراحل اولیه
بسیار دشوار است.
بعض��ی از عالئم بیم��اری با فرآیند
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
طبیعی كهولت س��ن اشتباه گرفته
Tel.: 514-620-5551
میشوند ،مانند عالئمی چون لرزش
دست ها ،اختالل در نوشتن و تغییر
در قدم برداشتن.
یكی از روشهای تشخیصی ،آزمون
ژنتیك اس��ت .آزمون ژنتیكی ،امكان در ترشح بزاق ،گشاد شدن مردمكها ،و مس��تقل به یك بیمار ب��ا بیماری
پیش��رونده و مزمن ب��رای بیماران
مشاوره ژنتیك را برای والدین فراهم ترشح ادرار و  ...نیز موثر است.
میكند و آنها میتوانند متوجه شوند آزمون سیستم اتونوم معموال شامل قابل قبول نیست و به همین دلیل
كه آیا حامل ژن جهش یافته هستند ارزیابیتنفس،ضربانقلب،رفلكسها بسیاری از افراد ،بیماری خود را انكار
ی��ا نه و چقدر احتمال دارد كه آن را و پاسخ به تغییرات دما میشود .نتایج میكنند.
به فرزند خود انتقال دهند.
غیرطبیعی در این آزمون میتواند ما مس��اله وقتی وخیمتر میش��ود كه
روشه��ای تصویرب��رداری مغ��زی را به سمت پاركینسون هدایت كند .بیمار متوجه ش��ود بیم��اری وی به
میتوانند م��ا را در تش��خیص این
طور كام��ل درمان نمیگ��ردد و از
بیماری یاری دهند.
عالئم بیماری خالص نمیشود .در
زندگی با پاركینسون
افراد مبت�لا به پاركینس��ون دچار
این حالت بهترین راه ،كنار آمدن با
اختالل در سیستم بویایی میشوند ،انكار بیماری ،عصبانی��ت و دوری از بیماری است.
بنابراین در بعض��ی موارد میتوان با فعالیتهای اجتماعی ممكن است بهتر اس��ت این افراد ش��غلهایی را
تست بویایی پاركینسون را تشخیص در مبتالی��ان به پاركینس��ون دیده انتخاب كنند كه بیشتر كار را بتوان
داد.
شود .غیرطبیعی نیست كه این افراد در منزل انجام داد ،یا از ش��غلهای
سیستم اتونوم در بدن مامور تنظیم از مراجعه به پزش��ك امتناع كنند ،یا پارهوقت استفاده كنند.
همچنین این افراد باید به طور مداوم
فعالیتهای��ی چ��ون فعالیت قلب ،داروهایشان را مصرف نكنند.
تنفس و گوارش اس��ت .عالوه بر آن تبدی��ل ش��دن از یك ف��رد طبیعی توسط پزشك ویزیت شوند .عضویت

دوم ،بیش از نصف فراورده های مورد
نیاز مردم جهان را تولید می کرد .و
به همین دلیل حضور ارتش آمریکا
در سراسر دنیا امری منطقی به نظر
می رس��د و قادر به پرداخت مخارج
س��نگین آن بود .در سالیان گذشته
این مزیت به علت رشد کشورهایی
مانند چین ،هند و ژاپن و کشورهای
تولید کننده نفت در خاورمیانه از بین
رفته است.
این تنها دلیل نزول آمریکا نخواهد
بود ،در حال حاضر تفاوت بین آنچه
در آمریکا تولید می شود و آنچه در
آمریکا به مصرف می رس��د به 5/5
درصد  GDPرس��یده است که فقط
در مقایس��ه با سال پیش ،که حدود
 7درصد  GDPبود 1/5 ،درصد نزول
کرده است.
حتی بدتر از آن اینکه در حال حاضر
آمریکا برای ادامه حیاتش نیاز به یک
جریان مالی مع��ادل با  2/5میلیارد
دالر در روز دارد! که بطور صد درصد
وابس��ته به چی��ن و هن��د و ژاپن و

نخواهند بود و ب��زودی تضمینهای
اضافی درخواست خواهند کرد.
آق��ای  Axel Merkمدیر اقتصادی
موسس��ه  Merkکه در حال حاضر
مدیر س��رمایه  420میلیون دالر از
سرمایه آمریکائیان است اخطار می
کند که مخارج آمریکا بزودی دولت را
مجبور به افزایش مالیاتها خواهد کرد
و چنانچه آن را با تورم نرخ بهره باالتر
مخلوط کنیم ،آمریکائیان را مجبور به
انتخاب سیاستمداران مخالف با اوباما،
حتی قب��ل از پایان دوره اول خواهد
کرد که در این صورت تمام بازارهای
دنیا را تکان خواهد داد.
بازگش��ت به گذش��ته و س��عی به
تصحیح و ترمیم گذشته در آمریکا
موث��ر واق��ع نخواهد ش��د و بزودی
باعث سقوط اس��تانداردهای فردی
آمریکائیان خواهد شد .برای مبارزه
با رکود اقتصادی همه مردم مجبور
هستند که برای مدتی استانداردها را
تقلی��ل دهند و کارنامه مالی خود را
متعادل کنند .همین و بس!

خاورمیانه است.
در ح��ال حاض��ر مخ��ارج دول��ت
آمری��کا ح��دود  25درص��د GDP
اس��ت که رقمی باورنکردنی اس��ت.
به گ��زارش (& Federal Reserve
 )Commerceقرض خصوصی مردم
آمریکا در پایان س��ال  ،2007مقدار
 345درصد  GDPبود!
قاب��ل توجه اس��ت که در س��الهای
 ،1930و س��قوط کام��ل اقتصادی،
ق��رض خصوص��ی آمریکائیان 265
درصد اصلی او تخمین و پیش بینی
اقتصادی اس��ت در نطق اخیر خود
گفت که دولت فدرال آمریکا موفق
شد که از نزول قیمتها ()Deflation
(امالک ،ارزاق ،پوش��اک ،اتومبیل)
جلوگیری کند ،ام��ا عواقب آن این
اس��ت که تورم بی حس��ابی بدنبال
خواهد داش��ت که به این سادگیها
قابل جلوگیری نخواهد بود.
دول��ت آمریکا با مخارج س��نگینی
ک��ه ایجاد ک��رده مجبورخواهد بود
که از کشورهای دیگر قرض بگیرد.

این قرضه��ا بصورت باندهای دولتی
خواه��د بود که اجب��اراً با بهره های
باالتر صادر شده اند .همین امر باعث
ارتقاء نرخ بهره بانکی خواهد ش��د و
اگر کشورهای خارجی از خرید این
باندها دست نگهدارند (توقف قرض
به آمریکا) ،آمری��کا مجبور به چاپ
پول می ش��ود و دولت آمریکا تنها
خریدار تولید داخل��ی خود خواهد
بود .این تعریف یک فاجعه اقتصادی
است.
آق��ای  ،John Williamsس��ردبیر
نشریه  Shadow Governmentدر
سرمقاله خود می نویسد!
وقتی دولتهای خارجی برای پشتوانه
ارزی خ��ود از ارزی به جز ارز آمریکا
استفاده کنند ،آمریکا مجبور خواهد
شد که بازوی قوی خود را نشان دهد
و یا به ضرب زور و یا توسط باج دادن
به این دولتها آنها را به استفاده از ارز
آمریکا راضی کند .خارجیها به صرف
اینکه آمریکا بیش از توانش خرج می
کند ،حاضر به ادامه خرید ارز آمریکا
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در گروههای حام��ی بیماران مبتال
به پاركینسون از نظر روحی و روانی
كمك شایانی به این افراد مینماید.

راههایی برای بهبود عالئم
بیماری
هر چند بیماری پاركینسون درمان
ن��دارد ،اما مصرف بعضی از داروها یا
بعض��ی روشهای جراحی ،وضعیت
زندگی شخص را بهبود میبخشد.
در مواردی كه بیماری بسیار شدید
باش��د ،یا این ك��ه ع��وارض داروها
برای فرد غیرقابل تحمل باش��د ،از
درمانهای جراحی استفاده میشود.
دكتر امیر شیروانی

رش��د چند ماهه بازار س��هام دلیل
واضحی ندارد و احتمال می رود که
بزودی س��قوط دوباره ای را ش��اهد
باشیم.
بسیار خوب .در شماره پیش توضیح
دادم ک��ه علت اول س��قوط آمریکا،
گسترش بی حساب ارتش است .در
این شماره نگاهی به اقتصاد امروز و
آینده وخیم اقتصادی آمریکا کردم
که بدون ش��ک اثرات آن را در سال
 2010خواهی��م دی��د و دلیل بهتر
دیگری برای از دس��ت دادن مرثیه
ابرقدرتیآمریکاست.
در ش��ماره آینده نگاهی به فرهنگ
عقاید و س��قوط اجتماع��ی آمریکا
خواهم داشت .هر چند که این بخش
قابل ان��دازه گیری نیس��ت و وقتی
که ظاهر ش��ود ،اثرات آن را خواهیم
دید اما نگاهی ،نزدیک به آن خواهم
داشت .
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■ صفحــه ویژه یادمان

>> پیام ژیل دوسپ

برگی از تاریخ معاصر ایران

>> هدف از گشایش این صفحه گفتگو با شماست .نه
فقط پیش ،بلکه از بعد از برگزاری مراسم یادمان سپتامبر
 2009نیز این تک برگ را تا زمانی که توان مان یاری دهد،
خدمت تمامی وجـدان های آگاه تقدیم خواهیم کرد.
در این میان توضیح چند نکته ضروری است.
اول :مق�االت و مطال�ب مندرج در این صفح�ه با امضاء
ش�خصی الزاما نظر کمیته یادمان نیس�ت و مسوولیت
مقاالت مندرج برعهده نویسندگان آن است.
دوم :نظرات پیشنهادها و بویژه انتقادات سازنده خود را
از ما دریغ ندارید.
سوم :لطفا مطالب خود را با تایپ فارسی  WORDبرای ما
ارسال دارید.
چهارم :س�پاس و بازهم سپاس از حمایت های بی دریغ
شما آزاد اندیشان
_____________________________
ایمیل تماس با ما:
Koshtaredahe60@gmail.com

جتاوز،
شکنجه در
مجهوری
اسالمی تازگی
ندارد!

____________________
یکی از ایرانیان مبارز ساکن
مونترال متنی را به ما ارائه
داده بود تا در روز دوم
سمیناربزرگداشتکشتار
سال  67که در مونترال
برگزار شده بود ،خوانده
شود .به دلیل کمبود وقت
این امکان میسر نشد.
با پوزش از این دوست گرامی
نوشته ایشان را عینا در این
صفحه درج می نمائیم.
به دالیل امنیتی امضاء ایشان
پیش ما محفوظ خواهد ماند.
____________________
نظر به تحوالت اخی��ر در ایران
که تمامی هموطنان در جریان
هس��تند اف��راد ماهی��ت واقعی
خودش��ان را نش��ان میدهند .با
توجه به دمکراسی و آزادی بیان
انسانها می توانند هر خطی داشته
باشند اما من آرزویم این است که
همه تالشها در جهت سرنگونی
جمهوری اسالمی باشد.
این روزها در اخبار ش��نیده می
ش��ود که در زندان های ایران به
دختران و پسران تجاوز می کنند.
می خواهم بگویم که  30س��ال
است که در جمهوری اسالمی به

زندانیان تجاوز می کنند.
واقعه ای را برایتان می نویس��م
ش��اید ک��ه از ش��دت دجالیت
رژیم جمهوری اسالمی اشک بر
چشمانتانبنشیند.
اما امیدوارم در فردای سرنگونی
جمهوری اس�لامی اشک های
شادی میلیون ها ایرانی را شاهد
باشم.
از آنجائی که تع�داد  5تن از
خانواده ش�وهرم به دس�ت
رژیمجمهوریاسالمیکشته
شده اند ،داستان یکی از آنها
را ک�ه در زمان دس�تگیری
دختر  17ساله ای بیش نبود
برایتان می نویسم.
ط��ی دوران  5س��ال زن��دان به
دفعات به او تجاوز شده بود .این
موضوع را چندین مرتبه کسانی
که از زندان بی��رون آمده بودند،
گزارش دادند.
بعد از پایان محکومیت  5س��اله
به م��ادرش می گوی��د بیائید و
دخترت��ان را با قید ضمانت آزاد
کنید .مادر وثیقه آزادی دخترش
را فراهم می کند .وقتی دختر را
می آورند کس��ی از آن گروه که
خائن شده بود می گوید فالن فرد
آزاد است اما ایشان آزاد نیست (با
ذکر اسم اصلی) مادر فریاد برمی
آورد بی رحم ها چرا بچه مرا آزاد
نمی کنید .پاسداران مادر را مورد
تهاج��م ق��رار داده و به زندانش
می افکنند .بعد از آن ش�لاق را
به دس��ت مزدوری می دهند تا
که مادر پیر را بزند و دخترش را
که بارها مورد تجاوز قرار گرفته
بود ،مجبور می کنند تا ضربات
ش�لاق را بش��مارد .بزرگتری��ن
شکنجه برای مادر زمانی بود که

بدون اخذ ویزا

شهروندان کانادا می توانند
به  125کشور و ایرانیان تنها
به  14کشور مسافرت کنند!
در دنیای جهانی ش�ده ام�روز ،محدودیت ویزا
نقش مهمی در کنترل مسافران و جهانگردان بین
کشورها ایفا می کند .معموال شرایط اخذ ویزا بیانگر
روابط بین کش�ورها بوده و روابط و شرایط یک
کشور را در جامعه بین المللی نشان میدهد.
بر اس�اس گزارش منتشر ش�ده شرکت هنلی
و هم�کاران در زوری�خ ،مش�خص گردی�د که
شهروندان کشورهای آمریکا ،دانمارک ،و فنالند
بیشترین آزادی برای مس�افرت بدون داشتن
ویزا را دارا هستند.
شهروندان این سه کشور می توانند بدون اخذ
ویزا به  130کشور دنیا مسافرت کنند .بعد از این
کش�ورهای آلمان ،ایرلند و سوئد قرار دارند که
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دخترش با اش��ک
ضربات ش�لاق را ش��مارش می
کرد .مادر پی��ر وقتی این ماجرا
را برایم تعریف م��ی کرد هر دو
زارزار می گریس��تیم .می گفت:
دخترم هق هق کن��ان ضربات
را می ش��مرد و می گفت مامان
مقاومت کن ،نشکن ،چون اینها
می خواهند تو را بکشنند .بعد از
 80ضربه شالق مادر پیر بیهوش
می ش��ود .دوباره به دختر تجاوز
می کنند .شش ماه بعد مادر پیر
را آزاد می کنند و با وجود پایان
یافتن دوران محکومیت دخترش
را اعدام می کنند.
یکی از دوس��تانش می گفت :به
دفعات به او تج��اوز می کردند.
ب��رادر این دختر را ب��ا گاز خفه
کردن��د .خواه��ر دیگ��رش را با
طش��ت مس��ی چنان بر سرش
کوبیده بودند ک��ه تعادلش را از
دس��ت داده بود .بعض��ی اوقات
شبها برای ترس��اندنش با چاقو
به سلول او حمله می کردند در
نهایت به او هم تجاوز می کردند.
برادر دیگر این دختر را در عرض
یک هفته سوراخ سوراخ کرده و
کشته بودند.
می خواهم بگوی��م که جنایات
جمهوری اسالمی جدید نیست
 30ساله اس��ت اما حاال از زبان
عناصر رژی��م گفته می ش��ود.
راستش برای من خیلی سنگین
است که چرا مردم نمی توانند و یا
نمی خواهند بپذیرند که موسوی
هم از مه��ره های رژیم اس��ت.
جهت اطالع شما باید بگویم که
ماجرای این دختر و خانواده اش
در زمان نخست وزیری موسوی
اتفاق افتاد .در زمان موسوی بود
که ه��زاران ج��وان زندانی را به
جوخه های اعدام سپردند.
مرگ بر رژیم جمهوری
اسالمی
زنده باد ایران -آزاد باد ایران
با امید به پیروزی و آزادی
تمامیانسان ها
امضاء محفوظ

من و همکارانم در بلوک کبکوآ با ش��فقت و همبستگی با
اعضای یادمان کشتار زندانیان سیاسی در سال  ،1367که
بیست [و یکمین] سالگرد آن رویداد غم انگیز را برگزار می
کنند ،همصدایی می کنیم.
از آنجا که هیچ چیز اعمال چنان خشونتی در حق مردان
و زنان وک��ودکان را توجیه نمی کند ،ما وظیفه خود می
دانیم بطور جمعی آن اعمال غیرانسانی را محکوم کرده ،و
نیروهایمان را برای آنکه چنین وقایعی دیگر رخ ندهد ،به

ش�هروندان آنها می توانند بدون اخذ ویزا به 129
کشور مسافرت کنند.
همچنین ش�هروندان ژاپن ،انگلستان ،فرانسه و
ایتالیا می توانند به  128کشور ،کشورهای کانادا،
اس�ترالیا ،لوگزامبورک و نیوزیلند به  125کشور
بدون اخذ ویزا مسافرت کنند.
بلژيکی ها با مسافرت بدون ويزا به  127کشور در
رده چهارم جدول هستند.
این در حالی است که ایرانیان تنها به  14کشور می
توانند سفر کنند.
گفتنی تنها افغانستان در این خصوص رتبه پایین
تری از ایران دارد12 :

>> برای ما بنویسیداما...
کوتاه زیباتر است

•
• نوشتارهای خود را ترجیحا بامایکرو سافت ورد فارسی تایپ،
سپسایمیلکنید.

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید نامه ها از
 200تا کلمه بیشتر نشود.

یکدیگر پیوند دهیم.
با مبارزه علیه همه اشکال تجاوز به حقوق انسانی است که
می توانیم زندگی در یک جامعه باز و برابر را برای هر انسانی
تضمینکنیم.
س��رانجام ،م��ا باید یاد آن ایرانیانی را که ج��ان خود را در
راه دفاع از ارزش های صلح و دموکراس��ی از دست دادند،
گرامی داریم.
با هم کاری کنیم که فداکاری آنان برای احترام به حقوق
انسانی بیهوده نباشد.
اطمینان داشته باشید که می توانید روی نمایندگان بلوک
کبکوآ در مورد این هدف که برای همه ما مشترک است،
حساب کنید.
_____________________
ژیل دوسپ
رئیس بلوک کبکوآ

خبر :در نگاه پیرگدا...
{>> ادامه از صفحه}19 :
دانشجویان در سال هفتاد و هشت
و موارد مشابه دیگر.
گفتی��م :خیر اینطور نیس��ت این
بار قضیه ف��رق می کند.گفت :چه
فرقی؟ گفتیم :این بار مسئله جهانی
شده مردم هم عاصی تر و عصبانی
تر ش��ده اند وکام ً
ال به دولت اسالم
پُش��ت کرده اند و جال��ب این که
دوستان سران رژیم هم از انها بریده
اند! و برای این که مطلب بهتر حالی
تو ش��ود حواله ات می دهیم به آن
مثل معروف انگلیسی ها!؟
گفت :کدام مثل؟
گفتیم :انگلیسی ها مثلی دارند که
می گوید:
دیس تو بمیری ایز نات فرام ُدوز تو

بمیریز!!؟

سپاسگزاری

وظیفه خودمان می دانیم که قبل
از هر چیز صمیمانه سپاس��گزاری
محبت دوس��ت عزیزمان
کنیم از ّ
جناب س��ردبیر به خاط��ر درج آن
مفصل در شماره قبل پیوند
مقاله ّ
مجدد ما به «پیوند»
بازگشت
درباره
ّ
و اظهار ش��ادمانی و ش��عف فراوان
ایش��ان در این م��ورد! و بخصوص
چاپ عکس تمام قد شش در
چهار رنگی رتوش ش��ده این حقیر
روی جلد نشریه!!
شما خوانندگان نازنین «پیوند» هم
اگر آنها را ندیده اید نه ما را به
دروغگوئی متّهم کنید و نه اینکه به
دید چشمان خودتان شک کنید و

فکر کنید نیاز به تعویض
شیشهعینکتاندارید!؟
بلکه علّت اصلی آن است
که اصوالً اینگونه مقاالت
و مقوالت را حالل زاده
ها نمی بینند!!؟؟

ُمهره مار

گفت :نفهمیدم چطور شد به پیوند
برگشتی؟
گفتی��م :آخه می دونی پیوند ُمهره
مار داره! لبخند شیطنت آمیزی زد
و گفت:
رحیمی��ان چطور اونه��م ُمهره مار
داره؟
گفتیم :نه نه نه ابداً رحیمیان ُمهره
اژدها داره!!
تا شماره بعد

27

 سال  16شماره  9  920مهر 1388

___ ___ www.paivand.ca

27 PAYVAND: Vol. 16  No.920  Oct. 01, 2009

ایران:روزقدسو...
مقدمه:
>> متن زیر از زبان یک ش��اهد عینی و یکی از ش��رکت کننده ها در
تظاهرات اعتراضی روز قدس س��بز نقل شده اس��ت که به اسم داش آکل
دریکی از ش��بکه های اجتماعی مجازی بن��ام  Friend Feedمطلب می
نویسد« .فرندفید» یا بقول کاربران فارسی زبان آن «فرفر» ،مثل فیس بوک
یک سرویس آنالین است که در آن جمعی از دوستان می توانند بالدرنگ
)(Real-timeتبادل نظر و اطالعات کنند و همزمان به سیستم های مشابه
نیز دسترسی داشته باشند .نکته بسیار جالب و قابل توجه اینکه اکثر کاربران
ایرانی «فرفر» جوانان درون و بیرون ایران هستند ،که از بدو تحوالت بعد
از انتخابات کلیه اخبار و وقایع مربوطه را با جزئیات و تداوم چش��مگیری
پیگیری و تبادل می کنند و بعضاً به بحث می نشینند.
اولین نکته ای که توجه یک مهاجر نسل اول تازه وارد به «فرفر» را جلب
میکند ،زبان ویژه ی محاوره ای جوانان ایران امروز و اصطالحات رایج در این
زبان و فرهنگ است که به گوش ما غریبه و حتی غیر قابل فهم است!
متن زیر ش��اهدی بر این مدعاست و به عمد در آن هیچگونه ویراستاری
انجام نگرفته تا به اصالت -و جذابیت -آن لطمه ای وارد نیاید.
ساعاتی چند بعد از اتمام تظاهرات روز قدس« ،داش آکل» به فرفر آمد تا
مطمئن شود دیگر دوستان سبزاندیش اش نیز سالم به پشت کامپیوترهاشان
برگشته اند.
در خالل این «حاضر»ی زدن ،داش آکل آنچه را در طول روز دیده و شنیده
و حس کرده بود برایمان بازگو کرد -با طنزی شیرین اما گزنده ،با استادی
یک قصه گوی پیر ،و با طراوت و صداقت نسل خودش.

بر گرفته از فرند فید
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با سپاس از افسانه هژبری

>> از س��مت می��دون ولیعصر به
سمت چهاراه طالقانی راه افتادیم که
یهو س��گهای بسیجی حمله کردند
بهمون ،یک بنده خدائی موقع فرار به
عقب خورد زمین که اون سگها هم
ریختن سرش ،د بزن ،تو دفعات قبلی
کسی نمیومد از طرف دفاع کنه ،اما
یهو دیدم یه عده جوون شروع کردن
بهش��ون فحش نام��وس دادن و به
سمتشون حمله کردن ،هیچی جو
مارو هم گرفت رفتیم سمتش��ون،
خالصه س��رتون رو درد نیارم ،طرف
رو کشیدیم بیرون از دستشون ،بعد
آوردیمش بین جمعیت ،حرومزاده
ها با ش��وکر برقی زده بودن سمت
چپ س��ینش ،درست پائین قلبش،
حیوونی داشت بال بال میزد ،رفیقم
م��ی گفت تو اونقد جو گرفته بودت
یکی از همین لباس شخصی هائی
که ماس��ک زده بودن��د و نفوذی تو
جمعیت بودند ،هول دادی تو جوب!
خودم باورم نمیشه .اما دلم سوخت
واس��ه پس��ره ،مثه چی داشت عرق
م��ی ریخ��ت و گریه میک��رد .نکته
جالبش اینه که دیگه جرات نکردند
حمله کنند ،یارو سردستشون دید
هوا پس ،پش��ت بلندگ��و داد میزد،
ایرانی باغیرت ،اتحاد اتحاد ،که ملت
تخمشونمحسابشنمیکردند.
راستی قبل از حمله اون بیشرف ها
میگفتند که خانم رهنورد هم اومده
و بین جمعیت که دیگه ما نفهمیدیم
چی ش��د و کجا بردنش .بعدش به
خاطر کار خطیری ک��ه من کردم،
مجبورشدیمبرگردیمسمتولیعصر،
اما مردم روب��ه روی مرکز کامپیوتر
ایران وایسادن و شعار دادن ،اونا هم
دیگ��ه جرات نکردن��د حمله کنند.
اومدیم سمت ولیعصر ملحق شدیم
به جمعیت چند صدهزار نفری که
از سمت هفت تیر میاومد به سمت
ولیعصر ،جالب بود که نیروی انتظامی
دیگه اجازه نمیداد اون جمعیت بیاد
سمت طالقانی ،ملت رو راهنمائی کرد
به سمت بلوار کشاورز .رسیدیم سر
حجاب که خبر دادند یه عده حمله
کردند به خاتمی و خاتمی رو مجروح
کردن ،البته یکی از این فرمانده های
نیرو انتظامی با بلندگو دستی میگفت
نیروی انتظامی دخالت کرده و اجازه
نداده و نزاش��تن مردم وارد خیابون
بش��ن ،بعدش خبر رسید تو کارگر

اشک آور زدند ،ما رسیدیم سرکارگر،
دیدیم کارگر رو هم بستند و نزاشتن
مردم ب��رن پائین ،جالب��ه که ملت
همونجا نشس��تن و شروع کردن به
شعار دادن ،جمعیت که بیشتر شد،
مجبور ش��دن خیابون رو باز کنند،
اومدیم تو کارگر ،که بارون گرفت .یه
شعار فی البداهه خیلی خوشگل هم
میدادیم با این مضمون که خدا هم از
اینهمه جنایت گریه اش گرفته .بعد
دیگه شعار میدادیم ،نیروی انتظامی
تشکر تشکر ،اونا هم بعضی هاشون
با م��ردم الو میترکوندن ،تو همین
موقعی��ت یک چندباری به س��مت
مردم حمله کردند که مردم یه ذره
ف��رار کردند که با داد بیداد ما که آقا
در نرو ،خانم وایسا ،نترس نگهشون
میداشتیم و شور می دادیم بهشون.
راس��تی بگم ک��ه ما تقریبا جزو
اولین کس��ائی بودیم که به میدون
ولیعصر رسیدیم ،صبح تقریبا ساعت
 9:15بود که رس��یدیم ،بعد به مرور
جمعیت اضافه ش��د بهمون ،براتون
نگفت��م ،دور میدون ولیعصر چند تا
جا درس��ت کرده بودند برای اجرای
زنده سرود و نمیدونم پخش آهنگ
حماس��ی و از اینجور مسخره بازیها.
باورتون نمیش��ه اما هر کدوم از این
پایگاههاشون یه چیزی درحدود ده
بیست تا بلندگوی گنده داشت ،که
کال یکیش به تنهائی می تونس��ت
سیستم شنوائی آدمو نابود کنه .باور
کنین اغراق نمیکنم .من تو هیات ها
ندیدم یه همچین بوق های خ َفنی.
تقریبا ساعت یک ربع به ده بود که
استارت حرکت رو با شعار یاحسین
میرحسین زدیم ،یعنی میخوام بگم
همون چندتا ش��عار کل میدون رو
لرزون��د ،ییهو یه چند ت��ا از این وی
آی پی های مش��کی سپاه اومدن و
شروع کردن به فیلمبرداری( .آهان
راس��تی به محض اینکه از ماش��ین
پیاده شدیم ،یه خانومه بهمون گفت
لباس سبزهاتون درآرین ،چون امروز
فقطفیلمبرداریمیکنند،قرارنیست
برخورد بش��ه ،نمیدونیمم کی بود و
چ��را این حرفو بهمون زد ،اما معلوم
بود دلش به حالمون س��وخته ،حاال
از کجا خبرداش��ت ،الل��ه اعلم .اینه
که لباس��ها رو در همون ابتدا عوض
کردیم .گوش��ی هامونم نبردیم که
نکنه یه وقت بگیرنمون و واس��مون
شر بشه ،فقط یه چند هزار تومن پول
بردیم واسه خالی نبودن جیبمون).
همزمان با اونا اون یارو هم شروع کرد
به خوندن شر و ور از پشت بلندگو،
مثال میگفت م��رگ بر آمریکا ،ملت
میگفتن مرگ بر روسیه ،می گفت
مرگ بر اسرائیل ملت میگفتن مرگ
بر چین .جالبه یه جاش گفت رهبرا،
ملت شروع کردن به شعار دروغگو،
دروغگ��و ،دروغگو .نکت��ه بعد اینکه

تو بلوار که بودی��م صدای خوندن
قطعنامه میاومد ،ولی موقع صحبت
های ا.ن و گوریل ،صداها کال قطع
ش��د ،یعنی دیگه تو محوطه بلوار
صدا نمیومد ،قبل��ش تا هفت تیر
صدا پخش میشد– .
تو بلوار جمعیت موج میزد ،یعنی
میخوام بگ��م راه و جا نبود .تقریبأ
نزدیک های کارگر که رسیدیم یه
آخونده داشت چپ چپ جمعیتو
نگاه میکرد ،من بهش گفتم ،حاج
آقا بگو ماش��الله .دیدم اش��اره کرد
یعنی بیا .رفت��م گفتم جون.
گفت چرا مسخره میکنی ،اصال
چرا باید بگم ماشالله.گفتم من
مسخره نکردم ،دیدم داری نگاه
میکنی ،گفتم بگو ماشالله .به
ما گفتند هرچیز زیبا که دیدی
بگو ماشالله.گفت این جمعیت
سرکار هستند .گفتم سرکاری
ها رو دیشب با اتوبوس آوردن،
این ملت واسه دلشون اومدن،
گفت بروآقا ،برو ،گفتم ش��ما
هم خوش اومدی.دیگه به یه
مکافاتی خودمونو رسوندیم سر
کارگر ،اینقدر شلوغ بودا.ما رسیدیم
کارگر بسته بودند .ملت هم همونجا
سرکارگر نشسته بودن رو زمین.دیگه
یه ذره با اونا شعار دادیم .بعدش رفتیم
که بتونیم از خیابونای اطراف بریم تو
کارگ��ر .البته ملتی که میاومدن باال
میگفتند که دارند ملتو میزنند .مثال
یه بابائی یه پس��ر نوج��وون رو بغل
گرفته بود و آورد ،اونم با ش��وکر زده
بودند تو پهلوی سمت چپش .تقریبا
به اندازه یه کف دس��ت س��یاه شده
بود .مثه ابر بهار گریه میکرد و عرق
میریخت .خالصه یکی پاشو گرفت
باال ،یکی مالش��ش میداد .حیوونی
نمیتونست نفس بکشه .خیلی دلم
واسش سوخت .تا یه بابائی پیدا شد،
گویا دکت��ر بود .خیالمون که راحت
شد ،رفتیم بریم س��مت کارگر ،که
همون موقع با فشار جمعیت نیروی
انتظامی کشید کنار و ملت حرکت
کردند به س��مت پائین کارگر .دیگه
ما ه��م راه افتادیم .تو راه یه خانومه
چادریه ش��روع کرد ،ب��ه یه دختره
منافق گفتن ،که یه خانومه چادریه
دیگه بهش گفت دهنتو ببند ،رهبر
گفته وحدت داشته باشیم .دستشو
گذاشت جلوی دهن زنه و می گفت
یاغیاثالمستغیثین،نمیدونممیعنی
چی .اما مدام گریه میکرد و جمعیتو
که میدی��د این جمله رو میگفت .تا
اینکه مردم شعار دادند یا حجه ابن
الحسن ،ریش��ه ظلمو بکن .که این
خانوم��ه دیگه منفجر ش��د از گریه.
رفیق من میگفت این یارو دیوونست.
میگه رهبر گفته ،بعد میشینه گریه
میکنه .معلوم نیس��ت ک��دوم وریه.
راستی مردم به بسیجیها و اونوریها
که میرسیدن شعار میدادن ما اهل
کوفه نیستیم ،پول بگیریم نایستیم.
تو کارگر یه بابائی داش��ت فرت
و فرت از ملت عکس میگرفت .اومد
نمیدونم چی کار کنه کیفش��و که
درآورد این رفیق هنریه ما داد زد این
بس��یجیه ،بگیرید دوربینشو ،خودم
کارتش��و دیدم ،تو کیفشه .ریختیم
سرش و گفتیم باید دوربینتو بدی.
یه بابائی وساطت کرد ،گفت باشه من
باهاش حرف میزن��م .بیچاره تا دید
ما رفتیم س��متش ،گالب به روتون
شاش��ید به خودش.مثه بید داشت
میلرزید.فک��ر کن��م کارت حافظه
دوربینشو ازش گرفتن و ولش کردن
رفت.اونم مثه ش��صت تیر در رفت.
راس��تی یه چیزی ام��روز فهمیدم.
یعنی مطمئن شدم ،باور کنید خدا از
این بسیجی ها ترسو تر خلق نکرده.
میخوام بگم ،جلوشون که وامیستی،
پا به فرار میزارند .حساب کنید فردا
جنگی بش��ه اینا رو بفرستند جبهه
(ما که نمیریم) میخوام بگم همون
تیرهوائی اول دش��من ،ف��رار کردن
اومدن عقب .یعنی اینقدر ترسواند،

وی��ژه ای که مردمو میزدن ،همه
عربی حرف می��زدن .اونم عربی
با لهجه .یه فرمانده داشتن که
پشتشون میاومد با زبون عربی
بهشون دس��تور میداد که چی کار
کنند .خالص��ه اونجا که دیدیم هوا
پسه ،بدجور دارند مردمو میزنند ،تیز
دبدو ،سمت بهبودی که خبر بدیم آقا
هوا پسه ،مواظب باشید که اینا دارند
از پشت سر میان .دیگه تا رسیدیم
س��ر بهبودی دیدیم مل��ت تقریبا
پخش و پال ش��دن و نیرو انتظامی
هم تصمیم داره دیگه فقط بازداشت
کنه .چون نماز جمعه هم تموم شده
بود ،کل خیابون آزادی هم بس��ته
بود .اینا تصمیم گرفته بودند هرطور
شده راهو باز کنند که
خرج افطاریه این لشکر
شکست خورده ای که
با اتوب��وس آورده بودند
نمون��ه رو گردنش��ون.
دیگ��ه اونج��ا ب��ود که
ما بع��د از استنش��اق
عطر بسیارخوش��بوی
گاز اش��ک آور و دادن
چند ت��ا فحش آبدار به
دیکتاتور بزرگ بسنده
و صحن��ه رو ترک و به
سمت ستاد فرماندهی
خودمان( یعنی منزل ی��ا خوابگاه)
حرکت کردیم و تو راه هم فقط بوق
میزدیم و وی میترکوندیم حتی واسه
دختر چادری سیبیل دارای طرفدار
مموتی .نتیجه اینکه مطئن باشید،
یعنی حتی شک هم داشته باشید که
فاتحه همه اینا خوندست .یعنی امروز
فهمیدن که ملت تا اینا رو درازشون
نکنند ،ول کنشون نیستند.این بود
داستان امروز ما.قصه ما به سر رسید
کالغه به خونش نرسید
راس��تی این��م بگم که دوس��ت
داشتم امروز یه باتوم بخورم ،بیشتر به
این خاطر که قبلیا جاش خوب شده
بود و در ثانی به شدت از هول دادن
و پرت کردن اون بس��یجی نفوذی
حرومزاده به درون جوب احس��اس
عذاب وجدان میکردم ،که با وساطت
دوستان و قول مساعدشان مبنی بر
اینکه خودشان قبول زحمت کرده و
بنده را تنبیه خواهند کرد ،منصرف
ش��دم و این قضیه موکول ش��د به
برنامه بعدی که خواهیم داشت...
من در میان شما باشم یا نباشم،
ل��ذا وصیت میکن��م ،نگذارید ایران
عزیزمان به دست نااهالن و نامحرمان
و جیره خواران و مزدوران و نمک به
حرامان و ع��رب جماعت بیافتد .در
پایان ،با اجازه جمیع دوستان مرخص
و به دیار خواب پرواز میکنم.
________________________
واژه نامه
با م��ردم الو می ترکوندن= به مردم
ابراز عالقه یا محبت میکردن
َخفن= چیز یا شخص خیلی «ضایع»
و بد
وی عشقوالنه می ترکوندن= به هم
عالمت وی (پیروزی) معنی دار می
دادند
مموتی= منظور محم��ود (احمدی
نژاد) است
اتومات میگرخه= سریع میترسه (فرار
رو برقرار ترجیح میده)

روایت روز قـدس سبز

از زبان داشآکل
منتها چون اولش مثه سگ هار حمله
میکنند،مردممیترسند،کافیهمحکم
وایسی جلوشون ،تیز میپرن عقب .اما
نیروی انتظامی ها اینطوری نیستند.
یعنیوامیستنکتکمیخورندامافرار
نمیکنند .خالصه ما دوباره اومدیم تو
جمعیت و رفتیم س��مت انقالب که
دیگه گویا با فشار و مقاومت نیروی
انتظامی از مردم خواس��ته ش��د که
برگردن به سمت همون بلوار ،دیگه
ما تی��ز از خیابون فرصت پیچوندیم
اومدیم سوار ماشین شدیم و رفتیم
ک��ه بریم س��مت آزادی ببینیم چه
خبره .تو راه س��واری ه��ا همه بوق
میزدن ،دختر و پس��ر واسه هم وی
عشقوالنه میترکوندن و بوق ممتد .تا
ماشینو دوباره پارک کردیم اومدیم
سمت آزادی- .
اول��ش خب��ری نبود ،ولی تقریبا
دور و بر یک بود که سر و کله مردم
از سمت انقالب پیدا شد .بازم شعار
میدادن،منتهاایندفعهدیگهمستقیما
به خود مموتی و پسر خامنه ای .یه
هلیکوپتر پلیس هم م��دام از باالی
سر مردم فیلمبرداری میکرد .البته
اولش پلیس تو خیابون نبود .یعنی
بودا منتها همه درج��ه دار بودند ،از
این ضد ش��ورش ها نبودن.باز ملت
شعار میدادن نیروی انتظامی تشکر
تش��کر ،اونا هم حال میکردن .انگار
ب��ه خر تی تاپ داده باش��ی ،در این
حد حال میکردن .تا رسیدیم جلوی
وزارت کار ،ملت ش��عار دادند وزارت
کار اینهمه بیکار.اوجا رو که رد کردیم
تقریبا رس��یدیم س��ر بهبودی ،که
جمعیت بیشتر و بیشتر میشد .البته
نزدیکای زیرگذر تو مسیر بی ار تی،
پلیس ریخته بودند ،که تا رس��یدیم
سر شادمان یکی دو تا گاز اشک آور
و از این دود سفیدا زدند که فقط دود
بود و س��فید ،البته اولیش اینجوری
بود ،بعدیا اشک آور .فکر کردن با اولی
ملت متفرق میش��ن ،دیدن خبری
نش��د ،اصلیها رو زدن .نکته بس��یار

خنده دار و جالب .یکیشون که وسط
جمعیت پلیس ها هم بود اسلحش
گیر کرد و ش��لیک نکرد .دقیقا لوله
رو که سمت زمین آورد و شروع کرد
باهاش ور رفتن ،زیر پای خودش��ون
شلیک شد ،هیچی مثه این جن زده
ها هرکدوم یه طرف میدوئیدن ،دیگه
ملت ترکیدن از خنده .اینو که دیدیم
و یه ذره خندیدیم ،گفتیم برگردیم
س��مت انقالب ببینی��م جمعیت تا
کجا ادامه داره .بیخود نیست میگن
دخترا بیشتر از پسران .من فکر کنم
از طرفدارای موس��وی یه چیزی در
حدود 98درصدشون جوون هستند
و از این نود و هش��ت درصد هم یه
چیزی در حدود شصت در صدشون
خانومهاهستند
تقریب��ا رس��یدیم س��ر خیابون
خوش که دیدی��م نیروهای پلیس
ضد ش��ورش همون باتوم بدس��ت
ها از پشت جمعیت شروع میکنند
به متف��رق کردن مردم به س��مت
خیابونای اطراف و کتک زدن مردم.
دقت کنیدا ،دستگیر نمیکردن ،فقط
با باتوم میزدن ،اونم تو پا و باسن و از
پشت تو کمر بعضا .اما این حرومزاده
های بس��یجی فقط تو سر و صورت
و گردن میزنند ،اونم از پش��ت سر.
این خیلی حرفه ها .یعنی شما هیچ
تسلطی رو خودت نداری.یه جوری
میزننت که ان��گار به خواهر مادرش
تجاوز کردی ،یا ارث باباشو خوردی.
که اونم اگر محکم وایسی جلوش و
گارد بگیری واسش خودش اتومات
میگرخه ،چون از مردانگی فقط هارت
و پ��ورت و اره گوز کردنش��و دارند).
خیلی واسم جالب بود بچه های یگان

همــدردی
نادیای عزیز
فقدان پدر گرامیت

بزرگ خاندان ولی اوغلی

را به تو و مهرداد عزیز و سایر وابستگان تسلیت گفته،
برایتان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
____________________
اعضای تیم بسکتبال ایرانیان مونتریال
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استخدام
آشپــز

به یک نفر آشپز برای
کار در رستوران ایرانی
فورانیازمندیم.
>> تمام وقت <<
514-996-7172
514-768-0747
aug15sep1paidرضامعینی

استخدام

به یک خانم پرانرژی،
برا ی نگهداری از
کودک ،و نیز انجام
کارهای سبک خانگی
در مونتریال
 -پاره وقت --نیازمندیم.
----------------514-466-2929
oct1upعلی خزائی

مترجمرمسی
آرزو حتویلداری
یکتا

عضوجامعهمترجمان
رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری
 ترجمه کلیه اسناد
ومدارک،
 تنظیم دعوتنامه
رسمی و گواهی امضا،
تکمیلفرم هایمهاجرت
و سیتیزن شیپ و ارائه
خدمات مربوط

514-730-7462
514-624-7581

OTTAWA

رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
 رفت:
از مرکزشهر مونتریال:
>>  7صبح <<
 برگشت:
از مرکزشهر اوتاوا
>>  5بعدازظهر <<
 -یک طرفه 20 :دالر -دو طرفه 35 :دالر@abehn082
uottawa.ca
Tel.:(514) 966-4572

حمل و نقل

پارس ماریتایم
Tel: 514-384-5632
www.parscargo.ca

رستوران
برای فروش
و یا اجاره
>>اوکازیون عالی<<
رستوران ایرانی در
ناحیه وردان بفروش
می رسد و یا اجاره داده
میشود؛ لطفا متقاضیان
جدی تماس بگیرند
514-996-7172
514-768-0747
aug15sep1paidرضامعینی

پروژه پژوهشی

دعوت به همکاری در پروژه
پژوهشی پس از جلس ه آخر$100
به مشا پرداخت خواهد شد
حنوه همکاری:
 یادگریی لغات فرانسه بهکمک برنامه کامپیوتری ساده
روزی  15دقیقه:
به مدت  1ماه در منزل
 3 -5ساعت در مرکز حتقیقاتی
دانشگاه مونرتآل (شامل  2جلسه
)MRI
>> شرایط 30 :سال به باال
سطح فرانسه :حد اکثر متوسط
* نداشنت هر نوع خالکوبی

(514) 340-3540
EX.: 4047

@infoL2acq
yahoo.ca

تدریس ریاضیات
و فیزیک کشوری

توس�طمهندس
الکترونی�ک

>> کلیه مقاطع:
College
University
High-Shool
با سابقه  tutoringدر
مدارس مونترال و
تدریس در موسسات
کنکورتهران
*درصورتعدمرضایت
جلسهاولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
متیزکردن محل
کار،خانه

 سرویس نگهداری
از کودکان و سالمندان
عزیز در خانه شما
 تمیزکردنمنازل
مسکونی ،دفاترتجاری،
پنجره
 فرستادن کودکیار
و پرستار به خانه شما،
بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن بطور
هفتگی در خانه شما

(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondeh>>120todec'09UP

محضردارایرانی
مونــا گالبی

اولین محضردار ایرانی
در مونتریال
Chambre des notaires
du Québec

خدمات ما شامل:

وصیتنامه،وکالتنامه،
گواهی امضاء ،امور
مستغالت،
ازدواج و عقد رسمی

در مرکز شهر مونتریال

mona.golabi@gmail.com
www.MonaGolabi.com
Tel.: 514-318-6373

خانم مجرب از
سالمندان و کودکان
شما در تمام مدت
شبانه روز (حتی
ویکندها) نگهداری
میکند:
514-768-9485

به یک نفر برای انجام
کارهایدفتریدرکمپانی
حمل و نقل بصورت
تمام وقت نیازمندیم.

>> آشنایی به زبان های
فرانسوی و انگلیسی،

>> و داشتن گواهینامه
رانندگی ضروری است.

(514) 892-5433
kosrooct01+152009Up

استخدام

به یک نفر راننده برای
کار در امور حمل و نقل
(دلیوری و جابجایی
«پالت») ،با گواهینامه
رانندگیمعمولی،
آشنا به شهر مونتریال و
آشنا به زبان های
فرانسوی و انگلیسی
فورانیازمندیم

(514) 704-7358
saeedoct01+15U

SANGAK PAZ
بهیکنفرنان
سنگکپز
با تجربه برای کار در
تورونتو
 با شرایط عالی
فورانیازمندیم:
(416) 358-7060
(647) 241-8020

کالس های رایگان
فرانســوی
ویژه مهاجرین
Free French
Courses
The Shield of
Athena

تلفن اطالعات و
نامنویسی (خامن کریاکی)

شرکتساختمانی

کیمیـا

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<
بالیسانس
RBQ CCQ
با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان
(514) 934-3192
bagherinov-janUPak

استخدام

رستوران عموجمال
به یک نفر خانم آشپز
برای ک ار در رستوران
فورانیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

WEST ISLAND

اوکازیون عالی

رستوران ایرانی در بلوار
«سن ژان» ،وست آیلند
>> با موقعیت عالی و
>> با کلیه وسائل نو
اجاره داده می شود:
514-952-7344
elegancefromOct01toNov15

تدریس فیـزیک
و شیمی

تدریس دروس فیزیک و
شیمی 4010,4011,4012
 5041,5042,5043به همراه جزوه و نمونه
سواالتامتحاتی
توسط سید مهدی
شهرستانی
smm_sh@yahoo.com
UPdjuly-sep08

Apr15may01

استخدام

برای اجاره

(514) 690-6343

(8117 274 )514

azjune15UP

پرستارساملندان

استخدام

رستوران

تهران :کرج

آپارتماندوخوابه
باگاراژ ،با شرایط عالی،
برای فروش فوری
>> متقاضیان جدی
برای اطالعات بیشتر
لطفا باایمیل زیر تماس
بگیرند:
aleyla@live.ca

قابلتوجهخامنها

فال قهوه
و ورق
توسط شادی
با وقت قبلی

ایام هفته6 :تا 10شب
آخرهفته ها :هر زمان

678-6451

)(514

شریف
ازسپتامبرNikpour:

ارز

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

خدماتکامپیوتر

 آموزش از مبتـدی تا
پیشرفته
 تعمیر و عیب یابی
 نصب انواع ویندوز
 ویروس زدایی و نصب
بهترین آنتی ویروس ها
 طراحی صفحات وب
 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما
 فروش سیستمهای ارتباطی
( تلفن تصویری /معمولی،
اینترنت پر سرعت ،موبایل)

www.expertsystem.
blogfa.com

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

TAILOR
Alteration

بهیکنفرخیاط

با جتربه

کتوشلوارمردانه
نیازمندیم( .نیک)
Tel.: 514-488-4556
5500 Q Mary
H3X 1V6

شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک
514-624-5609
514-889-3243

متــرجم
رضانوشادجمال

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

514-575-7080

ترجمهرمسی
ترجمه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

514-889-8765
Pd:jun08

ماهیفروشی

برایفروش
>>اوکازیون عالی<<
مغازه ماهی فروشی
بسیار فعال در محل
خوب بفروش
ایمان
میرسد.

514-696-1941

Auto
Glass

استخدام

به یک قصاب حرفه ای
نیازمندیم
آشنایی کامل به بریدن،
قطعه کردن گوشت ،و
مارینه کردن آن به روش
ایرانی ضروری است

Looking for professional butcher
Able in cutting and
marinating meat
Iranian style

کامپیوتر خود
را فارسی کنید
اگر می خواهید

MS WORD

کامپیــوتر خود را
فارسیکنید:
بدوننصببرنامهاضافی

514-963-5959

March de poissons et
viandes St Laurent

(514) 369-3474
www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

نصب و فروش

ناسیــونال

انواع شیشه ها و

آینه های همه نوع
اتومبیل

MOBILE

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

1200, de Bleury #9
Montréal,

Québec Tel.:
(514) 523-1047

www.accesasie.com

سالن آرایش

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308 Metro: Guy

X :(514) 937-2888

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
www.
در خدمت ارت

ای بیزنس شما!
ق

__________
	•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10-12 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
	•بند صورت 12 :دالر
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...

>> کالس آموزش آرایشگری

در مدت  3ماه ،با تضمین
_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
توجه :پیوند مسوولیتی در برابر محتوای آگهی های مندرج ندارد.
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آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

صابر جلیل زاده
514-585-6178
fromcot012009UP

استخدام

PIZZA MAKER

به یک نفر پیتزامیکر
باتجربه ،برای کار در
ناحیه  NDGنیازمندیم.
514-266-1355
jalil:oct01+15unpaid

استخدام

PIZZA MAKER
DISH WASHER

به یک نفر پیتزامیکر
باتجربه و دیش واشر،
برای کاردرناحیه الشین
فورانیازمندیم.
آقای جیمی و یا جان

1380 Notre Dame
)Lachine (X 14th

514-364-1011
fromsep15unpaid

استخدام

به یک نفر
 Hairdresserو
Esthetician
برای کار در آرایشگاه
نیازمندیم.
آشنا به زبان های
فرانسوی و انگلیسی
 صندلی و اتاق کرایه
داده می شود
514-813-4947
آرایشگاه سوزان از سپتامبر15

رستوران ایرانی به
چند کمک آشپز
و ویترس فورا
نیازمنداست:
RESTO YAS:
5563UpperLachine

(514) 483-0303

پرستاررمسی
خانم ایرانی،

لیسانسه و کارآزموده،
مسلط به زبان
انگلـیسی
آماده نگهداری از
سالمندان و کودکان

استخدام
برای کار در رستوران
ایرانی فورا نیازمندیم.
(514) 891-6367

Free to Air

کمک آشپز

siamak/mahincartierperse

شیراز
رستوران

514-585-2929
استخدام

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

استخدام

AKHAVAN
FOOD

به یک آشپز درجه یک
ایرانی نیازمند است.
Tel.: 514-334-2380

ARIANA
MOVING

استخدام

514-996-7255

به یک

___ ___ www.paivand.ca

az aug15پروانه واعظ

TV channels

From Iran,
Afghanistan.
Tel.:
514-223-5589
)(Sergei

MOVING
کلیهامـور
حملونقل

استخدام

AKHAVAN
FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

خواننده
بتهــوون
(آقاعباس)

آریانا مووینگ

شادی آفرین
جشن های شما

اسباب کشی

وهرگونهمحلونقلبار
با نازلرتین قیمت
درخدمت مشا
(رضا)
(514) 449-6930

■ دعوتنامه و تصدیق
امضاء
■ ترجمه کلیه اسناد و
مدارک با تضمین تائید
ادارات و سازمان های ایالتی
و فدرال
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486
Fax: 514-745-1136

استخدام
سوپر اخوان

>> جهت شعبات 1و2
در NDGو وست آیلند به
چند نفر Cashierو کارگر
ساده نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:

514-485-4744
514-620-5551

به یک شریک و یک
کارگرباتجربهبرای
فروشگاهموادغذایی
افغانی  -ایرانی در دست
افتتاحدرریوسود
مونتریالنیازمندیم.
Tel.: 514-730-8407

تلفن اطالعات:
514-483-3196

شیراز

رستوران

514-585-2929

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO
رفت و آمد
هرروزه

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بهای باورنکردنی

و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی
>> دلیوری روزانه
آقای قربان:
Montreal:

(514) 887-0432
Toronto:

(647) 822-2529

PARTICIPATE
inCOMMU
NITY

استخدام

به یک خانم و یک آقا،
آشنابهزبانفرانسوی
برایفروشندگیدر
فروشگاه موادغذایی
نیازمندیم.
Tel.: 514-861-5681
مصطفی اکتبر  1و...

احمـد

نوسازی آشپزخانه و حمام
سرامیک ،کفپوش چوبی،
رنگ و نصب کابینت
های آشپزخانه و نصب
کانترتاپ ،نقاشی ،تکمیل
زیرزمین
>> با بهترین کیفیت
>> و قیمت مناسب

Tel.: 514-298-1393
514-265-0973

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

514-825-3170

X 514-996-9692

13 RACHEL

با ما تماس بگیرید.

استخدام
به یک خانم و یک آقا،
آشنابهزبانفرانسوی
برایفروشندگی
در فروشگاه مواد غذایی
فورانیازمندیم.
-----------------------

Tel.: (514) 288-4864
Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682

 درمونرتیال
به بهای مناسب
سرویس عایل
(514) 704-7358
saeedapr-june09

استخدام

به یک آرایشگر

برای کار در سالن
ایرانینیازمندیم.
514-333-7309

Tel.: 514-861-5681

سالن آرایش

سیروس

>>  7روز هفته
514-333-7309
)1731 Oxford (X:Grenet
Ville-St-Laurent

azsept15

پیونددرخدمتشما:

کهریزک...

{>> ادامه از صفحه}5 :

موافق��ت ضمن��ی مردم که ناش��ی
از کین��ه و خش��م آنان ب��ود ،جواز
کشتارهای پرشمار بعدی را به آیت
الله خمینی داد و برگ های سیاهی
به تاریخ ایران افزود.
س��ابقه دورتر تاریخ معاصر نیز نشان
می دهد که "مأمور و معذور" بودن به
عنوانیکدلیلمحکمهپسندازسوی
عامالن جنایت پذیرفته نشده است:
دادگاه نورنبرگ در  20نوامبر ،1945
کمتر از هفت ماه پس از تسلیم بدون
شرطآلماننازی،برایمحاکمه 22تن
از کارگ��زاران و پایوران بلندپایه رایش
س ّوم که موجب کشته شدن بیش از
 50میلیون نفر ش��ده بودند ،در شهر
نورنبرگآلمانتشکیلشد.
پی��ش از تش��کیل دادگاه آدول��ف
هیتلر ،هیملر رییس اس.اس و یوزف

گوبل��ز وزیر تبلیغات ن��ازی ،قبل از
دستگیری خودکش��ی کرده بودند.
راب��رت لی ،رییس جبه��ه کار نازی
پس از دستگیری خود را حلق آویز
کرد و هرمان گورینگ معاون هیتلر
هم پس از برگ��زاری دادگاه و پیش
از اجرای حک��م اعدامش با خوردن
سیانور خودکشی کرد.
هش��ت قاضی امریکایی ،انگلیسی،
روسی و فرانسوی قضاوت دادگاه را به
عهده داشتند و ریاست دادستان ها
با رابرت اچ .جکسون بود .دادستانی
کیفرخواس��تی ش��امل بیش از 50
میلیون صفحه س��ند ،هزاران حلقه
فیلم و دهها ش��اهد ب��ه دادگاه ارائه
کرد.
وکالی مدافع متهمان پایه و مبنای
دف��اع را بر "مأمور و مع��ذور" بودن
موکالن خود و اطاعت از دستور مافوق

یعنی همان چیزی گذاش��ته بودند
محمدعلی جعفری به آن
که سردار ّ
امید بسته است .ا ّما دادگاه درمورد
هیچیک از متهمان این اس��تدالل
را نپذیرفت و در نتیجه هش��ت نفر
از متهمان ،به جرم ارتکاب جنایات
جنگی و جنایت علیه بشریت به اعدام
محکوم شدند ،یک نفر به حبس ابد
محکوم شد 11 ،نفر به زندان های تا
 20سال محکومیت یافتند و  2نفر
نیز تبرئه شدند .از هشت نفری که
به اعدام محکوم شدند 6 ،نفر کسانی
بودند که در جنایت و کشتار دست
داشتند و البته آن جنایات را نیز به
دس��تور مافوق یعنی آدولف هیتلر
مرتکب ش��ده بودند و دو نفر دیگر
یک��ی وزی��ر امور خارج��ه هیتلر –
همتای منوچهر متکی – و دیگری
ناشر روزنامه ارگان نازی ها – همتای
حسین شریعتمداری مدیر روزنامه
کیهان ولی فقیه – بودند!
در هر دو مورد یاد شده در باال ،بویژه
در مورد انقالب  1357به دلیل کینه
توزی افراطی آیت الله خمینی ،عیار



Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

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

مجری مراسم
عقد ایرانی

لوئیزداداش زاده

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

شانـــس اول را به
آنها بدهید!

جای شما در این صفحه
خالی است!

داروخانه
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توجه:پیوندمسوولیتی
در برابــر محتوای
آگهیهای مندرج ندارد.

انتقام جویی بر میل طبیعی بشر به
اجرای عدالت می چربید .درس��ت
است که انتقام جویی نیز خود نوعی
اجرای عدالت است ،ا ّما این نوع اجرای
عدالت بیشتر متعلّق به انسان بدوی و
فرهنگ قبیله ای است و با فرهنگ
مدرن که برای حیات انس��ان ارزش
قائل اس��ت و کش��تن انسان ،حتی
قاتل و جنایتکار ،را جایز نمی شمارد
نسبتی ندارد.
خوش��بختانه در چند ماه گذشته،
برغم رفتار وحشیانه و تحریک آمیز
حکومت ،م��ردم ایران با رفتار متین
متم��دن خود دنیا را به ش��گفتی
و
ّ
واداش��تند .این رفت��ار پرهیزگر از
خش��ونت ،آنهم در برابر خش��ونت
سهمگینی که آدمخواران ولی فقیه
اعم��ال می کنند ،ای��ن نوید را می
دهد ک��ه در دگرگونی بنیادینی که
بی تردید در راه است ،شاهد رفتاری
متفاوت با کشت و کشتارهای کینه
توزان��ه پ��س از  22بهم��ن 1357
باشیم.

داشتم فکر می کردم که اکنون که
جامعه ایران به این حد از خردگرایی،
مسالمت جویی و پرهیز از خشونت
و کینه ت��وزی رس��یده ،چه خوب
می ش��د اگر محاکمه آمر و عامالن
قتل و تج��اوز و ش��کنجه فرزندان
ش��ریف و نازنی��ن ای��ران ،در محل
همین بازداشتگاه – یا شکنجه گاه
و تجاوزگاه – کهریزک برگزارمی شد
تا هم متهمان در محل وقوع جنایت
و شکنجه و تجاوز محاکمه شوند و
هم نام کهریزک در ردیف آشویتس و
داخائو در جریان برگزاری محاکمات،
توجه بس��یاری را در
ک��ه بی تردید ّ
سراس��ر دنیا بر خواهد انگیخت ،در
ذهن مردم دنیا ثبت می شد.
فراتر از این ،با پیوستن ایران به شمار
کش��ورهایی که مجازات غیرانسانی
اع��دام را لغو ک��رده اند ،م��ی توان
کهریزک را بصورت یک زندان نمونه
برای قاتالن و تجاوزگران و شکنجه
کنن��دگان در آورد تا ب��ا انجام کار

MONTRÉAL QC H3X 2H9

514-996-9692
Fax:514-422-8996
Email:
Paivand@videotron.ca

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•
•

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

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

•
•

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

کوتاه زیباتر است

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

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران گیالن ،عموجمال،
شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،یو-ان-سات،
اتوکلیفتون ،فتوشاپ ،المیزان ،نور ،آذین،
صادق ،پاسیفیک ،پارس تورز ،خضر ،و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،سوپر بولمیچ ،
عمروتراول ،ماهی ایمان و...
ریوسود :کوه نور ،وطن ،مراکزفرهنگی و...
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

کبک سیتی و اوتاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر
فروشگاه هایایرانی

تورونتو:
کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر

Distributed Free

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

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------س��ازنده آن را بص��ورت یک جاذبه
گردشگری در آورند تا موجب اعجاب
و شگفتی گردشگران خارجی شود.
بازهم فرات��ر از این ،می توان با بهره
گیری از نیروی مجرم��ان زندانی و
بازگردان��دن پول های��ی که غارت و
چپاول کرده اند ،کهریزک را بصورت
شهری کویری و نمونه ای از آبادانی
و سازندگی کویر ساخت و در معرض
تماشای دنیا به عنوان نماد خردگرایی
تمدن ایران و ایرانی گذاشت.
و ّ
به این ایده بیاندیشید:
برگزاری دادگاه آمر و عامالن
جنایتکار در کهریزک!
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بازار امالک...
مراحل
خرید
ملک ()2
امیر سام

در دو ش��ماره گذش��ته
 5مرحل��ه خری��د ملک ذکر
شد که عبارت بودند ازانتخاب
مش��اورامالک ،پیش تائیدی��ه وام
بانک��ی ،بازدید از خان��ه ها ،انتخاب
خانه پیش��نهاد خری��د و مذاکره بر
سر قیمت .و اینک به  5مرحله باقی
مانده می پردازیم.
 .6بازرسی فنی ملک و
برداشنت شرایط:
پیش��نهاد خرید معم��والً می تواند
شامل شرایطی از سوی خریدار اعم
از تهیه وام ،بازرسی فنی ملک،خرید
به شرط فروش ملک فعلی و  ...باشد.
اگ��ر در طی پیش��نهاد اولیه خرید،
بازرس��ی فنی ملک یکی از شروط
اولیه ش��ما بوده باشد مهم است که
این امر طی موع��د مقرر در قرارداد
ب��ه انجام برس��د .یک��ی از وظایف
مشاور امالک این است که از انجام
تمام موارد و ش��روط ذکر ش��ده در
قرارداد طی مدت درخواس��ت شده،
اطمینان حاصل کند( .اکیداً توصیه
می کنم که این ش��رط را در هنگام
خری��د بگذارید.در انتخ��اب بازرس
روی قیمت وسواس به خرج ندهید.
از بازرس��ی استفاده کنید که حتماً
دارای جواز تأیید شده و رسمی این

کار باشد و در آخر بازرسی هم نسخه
ای از گزارش بازرس��ی را به صورت
مکتوب بخواهید.حتماً نظر مش��اور
امالک تان را در انتخاب بازرس فنی
جویا شوید).

 .7انتخاب محضر:
در پی��دا ک��ردن محضر
مناس��ب نیز می توانید
از کم��ک مش��اورتان
اس��تفاده کنید چرا که
بنا به مقتضیات شغلی،
مش��اورین ام�لاک ب��ا
محضرداران ارتباط نزدیکی دارند و
می توانند بهترین از لحاظ کیفیت
و مناسب ترین از لحاظ قیمت را به
شما معرفی کنند.
 .8آخرین بازدید:
بعضی از قراردادهای خرید به خریدار
ای��ن امکان را میدهد که قبل از روز
محضر یکبار دیگر از ملک بازدید به
عمل آورد (اغلب قراردادهای خرید
خانه نوس��از) .یکی از فواید این کار
این می باشد که می توانید از برطرف
ش��دن نقایصی که بنا به ق��رارداد،
فروشنده ملزم به رفع آنها می باشد
اطمینان حاصل نمایید.
 .9روز محضر:
در ای��ن روز مالکیت ملک به ش��ما
انتقال یافته و ش��ما به طور رسمی
و قانون��ی مالک ملک مورد نظر می
ش��وید .تمام مخ��ارج و هزینه های
ملک مذک��ور اع��م از پرداخت وام،
مالیات شهرداری و مدرسه و...از این
روز به عهده ش��ما می باشد .در این
روز بع��د از ارائه توضیحات توس��ط
محضردار درباره مفاد سند مالکیت

AMIR SAM
AFFILIATED REAL ESTATE AGENT

و قرارداد وام ،از ش��ما خواس��ته می
ش��ود تا این مدارک را امضا کنید(.
در این روز کمرویی را کنار بگذارید)
اگر موردی را خوب متوجه نشدید،
از مشاورتان یا محضردار بخواهید که
برایتان دوباره توضیح بدهد ،مطمئن
باشید با کمال میل این کار را انجام
خواهند داد.
در روز محضر پ��ول پیش پرداخت
ملک را به صورت چک بانکی تایید
شده به محضردار داده و تمام هزینه
ه��ا را ،از جمل��ه هزینه محضر (که
بستگی به نوع ملک ،قیمت ملک و
داشتن یا نداشتن وام دارد) پرداخت
می نمایید.

 .10اسباب کشی:
آخرین و مش��کل تری��ن مرحله در
خرید ملک می باش��د ولی با کمی
برنام��ه ریزی از قب��ل ،همه چیز به
خوبی انجام خواهد شد.
به محض مطمئن شدن از روز تحویل
ملک ،قرارهایتان را با شرکت حمل
و نقل بگذارید و این امر را به تعویق
نیاندازید .حد اقل به  2یا  3کمپانی
تلفن و قیمتها را مقایسه کنید (.اگر
خودتان قادر به انجام اسباب کشی
هس��تید ،کامی��ون را از قب��ل رزرو
نمایید) .حتماً  30روز قبل از اسباب
کشی تغییر آدرس تان را به بانک و
شرکتهایی که از آنها کردیت (اعتبار)
دارید اطالع دهید .برای تغییر تلفن
و هی��درو کب��ک و 15 ...روز قبل از
اسباب کشی اقدام نمایید.
به امید شادی و تندرستی
امیر سام
 25سپتامبر2009
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کانادا
گردآوری و ترجمه از :کامی منفرد

خود را برای آزمایش
تابعیت آماده منایید ()3

مواردی مهم که هر کانادایی
باید به آن آگاهی داشته باشد.

 در براب��ر قوانین کانادا ،آیا زبان
انگلیسی و فرانس��وی در یک سطح
می باشد؟
به هر کانادائی حق داده ش��ده است
که در محاکمه کانادا ،شاکی یا مدعی
علیه به زبانی که مس��لط هس��تند ،
محاکمهشوند.

 کدامین استان در کانادا ،بیشترین
مردم دو زبانه را در خود دارد؟
اکثر مردم اس��تان کبک به دو زبان
انگلیسی و فرانسوی آشنائی دارند.

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

Cell.: 514-702-2309
________________________
CENTURY 21 IMMOPLUS
1980 NOTRE DAME OUEST
MONTREAL ,QC.
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

 کدام اس��تان در کانادا رسما دو
زبانه می باشد؟
طب��ق قوانی��ن اس��تان NEW
 ، BRUNSWICKاین اس��تان تنها
اس��تانی اس��ت که هر دو زبان را به
رسمیت می شناسد.
 س��رود ملی کانادا چه نغمه ای
دارد؟

!O CANADA

سعید
حجاریان
آزاد شد

سعید حجاریان عضو «مستعفی»
جبهه مش��ارکت که در حوادث
پس از انتخابات دستگیر و زندانی
شده بود ،آزاد شد.
سهراب سلیمانی رئیس اداره کل
سازمان زندانهای استان تهران
در گفتگو ب��ا خبرنگار مهر ،خبر
آزادی س��عید حجاریان را تائید
کرده است.
جزئیات بیشتری از نحوه و چگونگی
آزادی این فعال سیاس��ی منتشر
نشده است.
س��عید حجاریان که از او به عنوان
نظریهپ��رداز اصالحطلبی در ایران
ی��اد میش��ود ۲۶ ،خ��رداد ماه در
جریان اعتراضها به نتیجه انتخابات
بازداشت شد.

وی در سال  ۱۳۷۹زمانی که عضو
شورای شهر تهران بود ،در خیابان
بهشت از سوی سعید عسگر مورد
س��وءقصد قرار گرفت و س�لامت
جسمی خود را از دست داد.
خان��واده و پزش��ک معال��ج آقای
حجاریان ،بارها نس��بت به وخامت
سالمت جس��میاش ابزار نگرانی

کرده و خواس��تار تحت مراقبت
بودن او از سوی یک تیم پزشکی
شده بودند.
دادگاه
چهارمی��ن
در
بازداشتش��دگان اخی��ر ،متنی
منتس��ب ب��ه س��عید حجاریان
خوانده ش��د ک��ه وی در آن ،از
عضویت در ح��زب اصالحطلب
جبهه مشارکت «اس��تعفا» و از
مردم «عذرخواهی» کرده بود.
آقای حجاریان در کیفرخواست
دادستانی تهران ،به «اقدام علیه
امنی��ت ملی ،جع��ل و تقلب در
انتخابات ،ارتباط با عوامل بیگانه،
تخری��ب دولت قانونی ،همکاری
با شبکههای انگلیسی و فارسی
ضدانقالب ،توهین به رهبر معظم
انق�لاب و مس��ئوالن نظام» متهم
شدهاست.
بسیاری از اعضای حزب مشارکت
کهپسازانتخاباتریاستجمهوری
بازداشت شدهاند ،همچنان در زندان
به سر میبرند.

کنسرتموسیقیجوادوجمشیدداوری
>> بزودی درمونتریال

 پایتخ��ت کان��ادا در کج��ا قرار
دارد؟
شهر اوتاوا پایتخت کانادا میباشد.

دو زبان رسمی کانادا کدامند؟دو زبان انگلیسی و فرانسوی دو زبان
رسمی کانادا می باشد.
 کدام س��ند قانون��ی از دو زبان
رسمی کانادائیان حمایت می نماید؟
قانون اساسی ،که منشور حق و آزادی
های مردم کانادا می باشد و مواد 16
 23، 18، 17،این دو زبان را حمایت
می کند.

 پرچم کانادا به چه زبانی شباهت
دارد؟
این پرچم ش��بیه توتم پول (ستون=
پول) بومیان کلمبیا میباشد.
س��تون توتم ،عالمت یکی از قبایل
بومی میباش��د و پرچم ه��ر ملتی،
عالم��ت و رمز اع�لای آن ملت می
باشد.
 مش��خصات پرچ��م کان��ادا
چیست؟
ابعاد پرچم کانادا دو به یک می باشد.
طول پرچم به چهار قسمت مساوی
تقسیم شده ،دو قسمت وسط سفید
است و رنگ دو طرف آن سرخ میباشد
و در میان قس��مت سفید رنگ ،یک
برگ درخت افرا ،به رنگ سرخ نشان
داده ش��ده است ،ساقه برگ در میان
قسمت سفید نمایان است.
 دو س��طر اول س��رود مل��ی
چیست؟
O CANADA ، OUR HOME
AND OUR
NATIVE LAND.
PATRIOT LOVE IN ALL
THY
SONS TRUE COMMAND.

قرار دارد.
 کان��ادا دارای چن��د اس��تان و
سرزمین تابع میباشد؟
کانادا دارای  10استان و سه منطقه
میباشد.

 کدام سند قانونی ،چند فرهنگی
بودن کانادائیان را رسمیت می دهد؟
THE
CANADIANMULTICUL
TURALISM
ACT

 بیشترین مردم فرانسوی زبان در
کدام نقطه کشور سکونت دارند؟
در استان کبک ،بیشترین جمعیت را
فرانسویان تشکیل می دهند.

امیرسام

Immigration-CANADA

 ن��ام کانادا از کجا آورده ش��ده
است؟
این نام از زب��ان بومیان کانادا گرفته
ش��ده که ب��ه معنی آبادی یا ش��هر
میباشد.
 کدام ی��ک از حیوانات ،عالمت
رسمی کانادا می باشد؟
سگ آبی یا سد س��از ()BEAVER
حیوانی اس��ت که برای کانادا به الگو
گرفته شده است.
 برجی که در مرکز ساختمانهای
پارلمان کانادا موجود اس��ت ،چه نام
دارد؟
ای��ن ب��رج را ب��ه نام ب��رج صلح می
شناسند.
 ک��دام هنر منحص��ر به فردی
را بومیان اولیه کان��ادا ،در غرب رواج
دادند؟
آنها نقش��ه های توتم را که روی تیر
های بلند کنده ان��د ،در غرب ترویج
دادند ( توتم :معموال نقش یا مجسمه
حیوانی اس��ت که نزد بومیان بسیار
محت��رم میباش��د و آن را رمز قبیله
خود م��ی نامند؛ بعضی از این قبایل
حیوانات را پرس��تش میکنند که با
ساختن مجس��مه و پیکر تراشی از
آنها ،که ترکیب موجودی است از یک
موجود طبیعی و یک موجود تخیلی،
که پیکر ت��راش این نقش ها را روی
یک چوب عمودی ترسیم میکند که
آن را در گوشه ای از زمین خودشان
ق��رار میدهند .این عم��ود را به زبان
انگلیسی  POLE TOTEMمیگویند
که نمونه ای از آن را در میدان وسیع
مقابل پارلمان کلمبیا در شهر ونکوور
میتوانیدبیابید.
 چ��را منطقه ش��مالی را گاهی
سرزمین آفتاب نیمه شب میگویند؟
زیرا این منطقه بسیار به قطب شمال
نزدیک میباشد و در قطب معموال 6
ماه شب و  6ماه روز است.
در ایکوالی��ت  IQUALITپایتخ��ت
نون��اووت  NUNAVUTطول روزها
در تابستان به  18ساعت میرسد.
 برحسب قوانین کانادا ،چه منطقه
جدیدی در شمال کانادا درست شد؟
نام این منطقه نوناووت میباش��د که
به زب��ان بومی ،س��رزمین ما ،معنی
میشود.
 جمعیت کانادا چقدر است؟
طبق آخرین آمار برآورد شده در سال
 2006جمعیت کانادا از  33میلیون
نفر تجاوز میکند.
 کدامین س��ه اقیانوس ،کانادا را
احاطه نموده اند ؟
در ش��رق کانادا اقیان��وس آتالنتیک
 ATLANTICو در ش��مال آن
اقیانوس منجمد شمالی ARCTIC
و در غرب اقیان��وس آرام PACIFIC

 استان ها و سرزمین های تابع و
پایتخت آنها در کجا قرار دارند؟
NEW
نیوفلن��د
اس��تان
 FOUNDLANDشهر سنت جانز
. ST . JOHN ،S
استان جزیره پرنس ادوارد PRINCE
EDWARDISLANDشهرشارلوت
تاون .CHARLOTTOWN
استاننوااسکوشیاNOVASCOTIA
شهر هالیفکس . HALIFAX
اس��تان نیوبرانزوی��ک NEW
 BRUNSWICKشهر فردریکتون
. FREDERICTON
استان کبک  QUEBECشهر کبک
. QUEBEC CITY
اس��تان اونتاریو  ONTARIOش��هر
تورنتو . TORONTO
استان مانتیوبا  MANITOBAشهر
وینی پگ . WINNIPEG
اس��تان ساس��کچوان SASKA
 TCHEWANش��هر ریجاین��ا
. REGINA
اس��تان آلبرتا  ALBERTAش��هر
ادمونتون . EDMONTON
اس��تان بریتیش کلمبیا BRITISH
 COLUMBIAش��هر ویکتوری��ا
. VICTORIA
و مناطق  ،تابع ش��مالی از ش��رق به
غرب :
نوناووت NUNAVUTشهر ایکوالیت
. IQUALIT
ش��مل غرب��ی NORTHWEST
 TERRITORYش��هر یلونای��ف
. YELLOWKNIFE
ی��وکان YUKON TERRITORY
ه��ورس
وای��ت
ش��هر
.WHITEHORES
 مناطق پنجگانه کانادا کدامند؟
کانائ��ا را به پنج منطق��ه :آتالنتیک
مرک��زی
،ATLANTIC
 ،CENTRALپرایری ،PRAIRIES
غرب��ی  WESTERNو ش��مالی
 NORTHERNتقسیم نموده اند.
 بزرگتری��ن اس��تان کانادا کدام
است؟
منطقه نوناووت ،قریب به  2میلیون
کیلو متر مربع مس��احت دارد  ،ولی
چ��ون ای��ن منطقه زیر نظ��ر دولت
مرکزی اداره میشود ،نمی شود آن را
استان محسوب کرد و میباید بعد از
آن ،استان کبک را در نظر گرفت که
بیشتر از یک میلیون و سیصد کیلومتر
مربع ( )1، 356 ، 790مساحت دارد
و پهناورترین استان در کانادا میباشد.
 مس��احت کوچکترین اس��تان
کانادا چه مقدار میباشد؟
استان جزیره پرنس ادوارد PRINCE
 EDWARD ISLANDکوچکترین
استان در کانادا میباشد که مساحت
آن پنج هزار و ششصد کیلو متر مربع
میباشد.
 منطقه شرقی یا آتالنتیک شامل
کدام استان ها میشود؟
اس��تان های نیوفلند ،پرنس ادوارد،
نوااسکوشیا و نیوبرونزویک در مناطق
شرقی یا آتالنتیک کانادا قراردارند.
ادامه دارد
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کتاب...
«مناد
گمشده»

در روز اول
رکورد شکست

آخرین کتاب «دن براون» با نام «نماد
گمش��ده» به گفته ناش��ر او و کتاب
فروشان ،رکورد فروش کتاب در یک
روز را شکست.
به گ��زارش رویترز« ،ن��اپ دبلدی»،
ناش��ر این کتاب که از ش��اخههای
«رندوم هاوس» است ،اعالم کرد در
روز نخست عرضه این کتاب در کتاب
فروشیهای آمریکا ،کانادا و انگلستان،
بی��ش از یک میلیون نس��خه از این
کتاب به فروش رسید.

این ناشر تاکید کرد که با این فروش
رکورد تاریخی فروش کتاب در یک
روز شکسته شده است.
آمازون بزرگترین فروشنده اینترنتی
کتاب در جه��ان نیز ای��ن کتاب را
بر مبن��ای پیش س��فارشهایی که
داده ش��ده بود ،پرفروشترین کتاب
بزرگساالن در روز نخست
انتش��ار در ط��ول تاریخ
خواند.
ناش��ران امیدوارند که با
انتش��ار این کتاب که در
چاپ نخس��ت  5میلیون
نس��خه آن منتشر شده،
جان تازهای به بازار کتاب
دمیده شود .این در حالی
ل اخیر
اس��ت که در س��ا 
بازار ف��روش  25میلیارد
دالری کت��اب ب��ا رکود
بیسابقهای روبه رو شده
و بیش��تر خوانندگان به
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صورت آنالی��ن خرید میکنند یا به
سراغ کتابهای الکترونیکی میروند.
«نم��اد گمش��ده» که  6س��ال پس
از کتاب پرف��روش «رمز داوینچی»
منتش��ر ش��ده ،همچنان ماجراهای
پروفس��ور رابرت لنگ��دان را تعقیب
میکند که این بار در پی یافتن اسرار
مخفی لژ فراماسونری
در واشنگتن است.
«دن براون» با کتاب
پیشین خود ،فروشی
 80میلیون نسحهای
را تجرب��ه کرد .فیلم
اقتباسی از آن کتاب با
شرکت «تام هنکس»
نیز با فروش بیش از
 758میلی��ون دالر
روبه رو شد .

و آژان��س بین الملل��ی انرژی
هشدار تند اوباما...
اتم��ی" خواند و گف��ت که
تحقیقاتیاز احمدی نژاد:
آژانس انتظار دارد
کامل ،سختگیرانه و دقیق را چیزی برای پنهان کردن
{>> ادامه از صفحه}3 :
در مورد این تأسیسات آغاز کند.
نداریم
او ب��ا اش��اره به دیدار می��ان ایران و آقای سارکوزی گفت" :در مذاکرات محمود احمدی ن��ژاد که تنها چند
گ��روه  ۵+۱گفت" :ایران باید در این ژنو باید همه چیز در نظر گرفته شود .دقیقه قب��ل از آغاز این گفتگوها به
مالقات آماده همکاری کامل و جامع نمی توانیم به رهب��ران ایران اجازه سواالت هفته نامه تایمز پاسخ میداد،
ب��ا آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی دهیم در حالی که تأسیسات هسته در جواب به این سوال که اگر ایران به
برای برداشتن گام های
ای این کشور در حال کار پنهان کاری متهم شود چه پاسخی
محکم در جهت ایجاد
است ،زمان بخرند".
دارد ،تاکی��د کرد که ای��ران چیزی
اعتماد و ش��فافیت در
او گفت ایران تا ماه دسامبر برای پنهان کردن ندارد و از همتای
مورد برنامه اتمی اش
فرص��ت دارد که فعالیت آمریکای��ی خود خواس��ت مرتکب"
باشد".
های هسته ایش را متوقف اشتباهات بزرگ" نشود.
عین
در
اوبام��ا
آق��ای
کند و در غیر این صورت در همین حال عل��ی اکبر صالحی،
ح��ال تأکی��د کرد که
با تحریم های بیشتری رو رییس س��ازمان انرژی اتمی ایران با
پیش��نهادات تشویقی
شد.
خواهد
رو
به
انتشار بیانیه ای از ایجاد "تاسيسات
که گروه  ۵+۱به ایران
نخس��ت
براون،
گوردون
کارخانه نيمه صنعتی غنی س��ازی
ارائ��ه ک��رده ب��ود ،در
این
در
هم
بریتانی��ا
وزیر
سوخت هس��ته ای" به عنوان یک"
صورت التزام ایران به
"س��طح
گف��ت:
جلس��ه
گام موفق جدید" خبر داد و گفت در
تعهدات بین المللی و
و
ایران
دول��ت
فریبکاری
ایجاد این تاسیسات که در چارچوب
قطعنامه های سازمان
گمان
ما
آنچه
گستردگی
مق��ررات آژانس فعالیت خواهد کرد
ملل ،همچنان معتبر
تعهدات
نقض
کنی��م
می
تمام جوانب الزم رعایت شده است.
خواهد بود.
بین
آق��ای صالح��ی ،روز
باش��د
المللی
"ایران جامعه جهانی س��ه ش��نبه گذشته
سخنان سارکوزی و براون
به حدی است
نی��ز خب��ر داده ب��ود
ای
ورطه
به
را
جمهوری
نیکال س��ارکوزی ،رئیس
جهان
تمام
که
که نس��ل جدیدی از
آقای
از
پس
فرانسه هم که بالفاصله
و
به��ت
در
را
خطرناک می کشاند" .سانتریفوژها در ایران
هشدار
دیگر
اوباما س��خن گفت ،بار
برده
فرو
خشم
در دست ساخت است
داد ک��ه "ایران جامع��ه جهانی را به است".
که به گفته وی ،قدرت
ورطه ای خطرناک می کشاند".
نخس��ت وزیر بریتانیا دولت ایران را جداکنندگی به مراتب باالتری نسبت
او آشکار شدن وجود تأسیسات غنی به"فریبکاری های زنجیره ای" متهم به سانتریفوژهای قبلی دارد.
سازی اعالم نشده در ایران را "نقض کرد و گفت جهان آماده اعمال تحریم
________________
آشکار قطعنامه های شورای امنیت های بیشتر علیه ایران است.


کاروان حـج متتع

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

SOLD
Westmount: $798,000 Ideally located
in the heart of Westmount, renovated
lower duplex, 2+2 bdrms, 3 baths, 1
garage, wood fireplace, a/c.

Town of Mount Royal: $502,500
Charming, sun-filled, detached
2-bdrm cottage

FOR REN

T

Outremont: Semi-det. Cottage.
Wonderful open concept home,
totally recently redone 4+1
bdrms, 3+1 baths

Sanctuaire: $398,000. Small
penthouse with panoramic view in
prestigious building, pool, sauna,
sportive center.

Nun’s Island: $318,000. 1 bdrm
condo in Verrière VI. Very sunny,
indoor pool, A/C.

Beaconsfield: $469,000 Immaculate
home, 3+1 bdrms, 3 ½ baths, fireplace

آمسانامریکایشمالی

اولین کاروان مستقل زیارت خانه خدا از کانادا و آمریکا
بدون وابستگی به هیچ ارگان  ،دولت یا گروه سیاسی و بدون ملحق شدن به کاروان دیگر در عربستان سعودی

روز حرکت جمعه /12نوامبر 2009 /و
برگشت پنجشنبه  /30نوامبر2009 /

در مدینه در هتل پنج ستاره کنار بارگاه ملکوتی پیامبر بزرگوار و در مکه دربهترین هتل بلدینگ در
منطقه عزیزیه که حمام و توالت در هر اتاق آن وجود دارد
غذاهای شرقی در  3وعده به صورت بوفه باز و نوشیدنی و میوه  24ساعت

هزینه سفر (  ) 6800دالر کانادا برای هر نفر

Morin Heights: $868,000. Large
distinguished property built by a renowned architect. 4 bdrms, 3 ½ baths,
wood fireplace, pool, panoramic view.

Ville St-Laurent: $1 398,000
4-bdrms, 3+2 baths detached cottage,
gas fireplace, pool, A/C, 2 garages.

مریم خالقی
Cell: (514) 983-5415

>> شامل بلیط هواپیما ،محل اسکان ،غذا ،ایاب و ذهاب در عربستان،
مخارج ویزا ،چکهای مطوف ،احرام ،سیم کارت موبایل و گوسفند قربانی
پانزده مرکز اسالمی عمده در کانادا و آمریکا با جمعی از روحانیون این کاروان را همراهی میکنند

_________________________
Maryam Khaleghi

مرکز اسالمی ایرانیان

ProFusion Realty RF
Couriter Immobilier Agréé
Enterprise independante et autonome

>> تلفن های تماس )514( 2471732 – )514( 6061383 – )514( 3661509
 – )450( 6387078 – )514( 3645075فکس )450( 6384507

)210 St-Jacques (Lachine
www.iranianislamiccenter.com

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد

بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب

D
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½
½

جوادایراخنواه

Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD
MONTRÉAL QC H3X 2H9

____________________
5655 Sherbrooke W.

Tel.: 514-996-9692

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

½

عینک فرهت
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

½

P

½ گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله
جات ،ترشیجات ،مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج
باسماتی ،میوه جات خشک
½ حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان و
پاکستانپذیرفتهمیشود.
½ انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا در اندازه
های مختلف
انواع کارت تلفن
½ CDو  DVDافغانی تازه...

www.paivand.ca

Fax:514-422-8996
Vancouver: (604) 921-IRAN; R. Mahjouri

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: 514-481-0671

Email: Paivand@videotron.ca

دکتر ریموند رضایی

ارزیابی رایگان

>>

پزشک خانواده
ختنه کودکان >> تا  6ماهه

بدون وقت قبلی

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

H4A 1W6

تهیه وام مسکن

___________________

www.circumcisionmontreal.com

Parvaneh ZANDI

>> Montreal >> Brossard:

Ramier Realty

Tel.: (450) 676-9550
کنسرت بزرگ گروه دف نوازان مشتاق
شنبه  3اکتبر

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

پروانه زندی

NDG,

4689 Papineau
Tel.: (514) 521-5555

7601 Boul Tashchereau
Tel.: (450) 462-0863

>> Pierrefonds >> Greenfield Park:

Tel.: 514-683-8686

12,774 Boul Gouin,
Tel.: 514-684-8460

3200 Boul Tashchereau
Tel.: (450) 672-5577

Cell.: (514) 909-4765
______________________
Audio Video Quebec
46 Saint-Jean-Baptiste Blvd
Chateauguay, QC J6K 3A4
Tel.: (450) 691-8801
Fax: (450) 691-4086
www.audiovideoquebec.com
______________________

_______________________
W Wمناینده پاناسونیک و سونی در «ریوسود»
W Wآدیوویدئوکبک ،بزرگترین فروشنده پاناسونیک
در سراسر کبک
W Wگنجینه ای از بهترین و برترین سیستم های صوتی
W Wتصویری ،دوربین فیلمبرداری و...
W Wنصب حرفه ای بر اساس نیاز شما
_______________________

حراج بزرگ آدیوویدئوکبک (به تعداد حمدود) while quantities last

”SAMSUNG 40
LN40A450
720p LCD
HDTV - Regular Price $999
Our Price

>> $799

Yamaha
RX-V363
5.1-Channel
Home Theater Receiver
)(Black
Regular Price $899
Our Price

>> $699

وست آیلند

بامشاورفارسیزبان

Panasonic Viera
TC-37LZ85
1080p LCD HDTV
Regular Price $1,199
Our Price

زماسیب

NDG

انار خوشمزه و آبدار رسید
پلوپزامرپیال:خمصوصتهدیگایرانی
 متام اتوماتیک رسید

15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

>> $1,699

>> $999

بهولیموشیرینعالی

>> West Island:

TH50PZ80U:
plasma 1080p
Regular Price $1,999
Our Price

مساور 3و 4لیرتی،متاماتوماتیکرسید

(در سایزهای ،12،10،8و 20کاپ)

خربزه شیرین مشهدی رسید

www.akhavanfood.com

برجن مرغوب
جهان:
>> سفید

(4کیلویی)

.99

11

.99

برجن مرغوب
Adora

 10پوندی

برجن مرغوب
>> سیال

(سفید)

4کیلویی

10

.99

11

