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درآستانه دور دوم مذاکرات جدید ایران و5+1

مذاکرات  11کشور
کلیدی برای همآهنگی
حتریم ها علیه ایران

هفت��ه آینده دور دیگ��ری از مذاکرات هی��ات نمایندگی
جمهوری اسالمی و نمایندگان  5+1آغاز خواهد شد .این
مذاکرات در پایتخت اطریش "وین" قرار است انجام شود و
محور اصلی آن فعالیت اتمی ایران است.
پیش از این اجالس ،نمایندگان  7کش��ور بزرگ سرمایه
داری جهان ،با حضور نمایندگانی از عربستان عودی ،امارات
متحده عربی ،استرالیا و کره جنوبی در واشنگتن با یکدیگر
دیدار و مذاکره کردن��د .این مذاکرات با هدف همآهنگی
برای تحریم های اعالم شده علیه ایران و تحریم احتمالی
فروش بنزین به ایران ارزیابی شده است.
کشورهای یاد شده خریدار بالغ بر  ۶۰در صد از نفت خام
صادراتی ایران و تأمینکننده بیش از  ۷۰درصد از نیازهای
وارداتی ایران ،از جمله  ۵۰درصد از مجموع بنزین وارداتی
ایران هستند.
ایران به خدمات بانکی و بیمه اتکائی این کشورها نیازمند
است ،درعین حال که این کشورها بارانداز واردات به ایران
نیز محسوب می شوند.
به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال  ۱۱کشور
شرکتکننده در جلسه واشنگتن پیرامون محورهای زیر
برای فشار علیه ایران بحث کرده اند.
{>> ادامه در صفحه}6 :

>> 8

حسین انصاری

نگاهیدیگر
بهرنــدانه
سراییهای
حافظ >> 16

امیرسام:
خانه شما>> 30

ع.ا .شادپور

به هنگام بعدازظهر جماع نكنید!

>> 25

مهدی اصالنی و ایرج مصداقی

GESTION FINANCIERE EXACTE

در مونتریال و South shore

همایون خامتی

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, NDG

West Island:
•15760
boul Pierrefonds

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

Tel.: 514-620-5551
NDG:

•6170 Sherbrooke W.

Tel.: 514-485-4744

دکتر شریف نائینی
جراح دندانپزشک

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

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

2178 Ste-Catherine W.

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

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

مشاور امالک و مستغالت

Bur.: (514) 364-3315

>> 9

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

زماسیب

Cell: (514)827-6364

سیر نزولی محبوبیت
حزب
لیبرال

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

 ص2 :

در مونتریال >>  18اکتبر  ص26 :

صرافی  5ستاره

فیروز همتیان

>> ليلی پانزده ساله بود که
برای اولني بار هرويني کشيد!

ساالنه 800تن مواد
خمدر درایران مصرف
میشود >> 6

یک چهارم جمعیت جهان مسلمان است >>15

دکترانصاری
---پزشکی22 >> ...

دخرتان خانه خورشید

مردن شاپرکا  /کشنت قاصدکا …
ساملرگ فروغی14 >> :

>> 19

کبک/کانادا9:>> :

 ص14 :

جایگاه سبزدر رنگنی کمان!>> 5

آنفلوآنزای خوكی و
راههای مقابله با آن

شهبازخنعی

«بعد از اذان صبح ،بهنود
شجاعی به پای چوبه دار
رفت و مادر و پدر مقتول
چهارپایهای را که برای
اعدام در نظر گرفته بودند
از زیر پای بهنود کشیدند...

برای دنیا هیچ چیز
مهم تر از خلع سالح امتی جهانی نیست!

 ص27 :

>> 5:

بهنودشجــاعی
اعدام شد

>> 10

«سانسور یک داستان
عاشقانهی ایرانی»:
شهریارمندنیپور

سبز...

مدیریتمالی

هاکی یعنی
کانادین!!
و مونترال
یعنی شهر
هاکی!!

چرا اوباما
مستحق
جایزه
صلح نوبل
است؟!

پس از  ۵بار رهایی؛

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

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

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
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دخرتان خانه خورشید
جمله اشپيگل ،برگردان از االهه بقراط

>> ليلی پانزده ساله
بود که برای اولني بار
هرويني کشيد!

بـزودی در مونتـریـال
>> جزئیات در شماره آینده

«خانه خورشيد» در کوچه
پسکوچههای تهران پنهان
شده است .نه تابلويی هست که
راهش را نشان دهد و نه نامی بر
در ورودی آن نصب شده است.
همسايهها فکر میکنند آنجا يک
محل خيرات شام و ناهار برای
فقراست .پردهای از منجوقهای
رنگارنگ شيشهای که از در
آويزان است ،دخترهايی را که
به سرعت از آن رد میشوند ،در
پس خود پنهان میکند.
صبح خيلی زود است .ليلی ۲۲
ساله که آرايش غليظی دارد با يک روسری سرخ
در حياط چمباتمه زده است .استعمال مواد
مخدر حلقههای زشتی زير چشمانش رسم کرده،
گونههايش افتاده و دندانهايش پوسيده است .با
انگشتان لرزان پشت هم سيگار میکشد و سعی
میکند چيزی ببافد :عروسکهای بافتنی برای
اينکه پولی هم در بياورد .ولی بافتن آسان نيست
و به جايش میتواند سرگذشتش را تعريف کند.
ليلی پانزده ساله بود که برای اولين بار هرويين
کشيد .او عاشق يک مرد ُس ّنی شد و با او از
خانه فرار کرد .مرد نيز مانند او معتاد بود و پس
از مدتی ترکش کرد .سه سال تمام هرويين
بزرگترين عشق ليلی بود و برای اينکه بتواند ان
را تهيه کند ،به خودفروشی پرداخت .مردان او را
به وسيله تلفن همراه در خانهشان و يا در اتومبيل
سفارش میدادند و البته کسی نبايد از اين جريان
بو میبرد .ليلی زندگی خطرناکی در پيش گرفته
بود چرا که زنان در ايران بايد پارسا و خداترس
باشند .اگر مواد مخدر استفاده کنند ،به زندان
میافتند و اگر خودشان مواد مخدر داشته باشند،
به دار آويخته میشوند.
ولی حتی در جمهوری اسالمی نيز به تدريج
تابوها فرو میپاشند .معتادان تا چند سال پيش
جنايتکار به شمار میرفتند .ولی يکی از آيتاللهها
متادون را مستحب اعالم کرد .امروز دختران
نيز مواد مخدر میکشند و تزريق میکنند .آنها
جنايتکار شناخته نمیشوند ،بلکه بيمار محسوب
میگردند.
«خانه خورشيد» يک پروژه آزمايشی و يکی از
نخستين محلهايی است که برای زنان معتاد
به وجود امد و اگرچه از سوی حکومت تحمل
میشود ،ليکن بودجه خود را از کمکهای مالی
مردم تأمين میکند .از دو سال پيش ،صدها زن
معتاد در اينجا متادون ،کاندوم با مزه توت فرنگی،
يک وعده غذای گرم و سرانجام کمی درک
متقابل دريافت میکنند.
محلهای که «خانه خورشيد» در آن قرار دارد،
واقع در جنوب شهر فقيرنشين تهران است .جايی
که در عين حال بزرگترين محل داد و ستدد مواد
مخدر در يک کشور اسالمی است .هيچ جای
ديگر مانند اينجا نمیتوان «جنس» و مواد مخدر
را به اين آسانی و به اين ارزانی به دست آورد.
مواد مخدر را قاچاقچيان وارد میکنند ،و شوهران
يا برادران با پولی که از خودفروشی دختران تهيه
میشود ،میخرند .قيمتش چند است؟
ليلیمیگويد:
«کمتر از يک پاکت سيگار .يک گرم سه
دالر ،يک پُک پنجاه سنت».
جنس از کجا میآيد؟ ليلی سمت شرق را
نشان میدهد:
«از آنجا ،از افغانستان».
جنسی که دختران میکشند از آن سوی مرزهای
سبز با قاطر و موتورسيکلت و از طريق راههای
زيرزمينی میآيد .نود درصد ترياک جهان در
افغانستان توليد میگردد و نيمی از آن از طريق
مرزهای ايران قاچاق میشود .اين مسير يکی از
راههای اصلی قاچاق مواد مخدر به اروپاست.
در هيچ کشوری مانند ايران اين همه معتاد
وجود ندارد .از جمعيت  ۷۲ميليون نفری
اين کشور ،يک ميليون و دويست هزار
نفر معتاد هستند .اين ادعای دولت است.
سازمان ملل اما شمار آنها را دست کم سه
ميليون نفر تخمين میزند.
سی سال پس از انقالب اسالمی ،اين يک رکورد
غمانگيز است .گفته میشود تنها حدود ده درصد
از معتادان زن هستند ولی به سرعت بر شمار آنها
افزوده میشود.
به دليل افزايش شمار معتادان و به دليل سود
غرب در مبارزه با مواد مخدر ،ايران به شدت اين

مبارزه را پيش میبرد .ساالنه دو هزار و پانصد تن
ترياک قاچاق از مرزهای ايران وارد میشود که
معموال يک سوم آن ضبط و سوزانده میشود.
يعنی بيش از هر کشور ديگر .سياست مبارزه با
مواد مخدر دولت احمدینژاد موفقيتآميز ارزيابی
میگردد و اين تنها مورديست که دولت وی در
غرب مورد تحسين قرار میگيرد.
ايران تالش میکند نشان بدهد تا چه اندازه عليه
مواد مخدر مبارزه میکند .کمی پيش از برگذاری
اختالفبرانگيز انتخابات رياست جمهوری ۲۲
خرداد ،زمانی که هنوز ژورناليستهای خارجی در
کشور تحمل میشدند ،نماينده دولت به همراه
خبرنگاران با هلیکوپتر به استان بلوچستان و به
يک منطقه شديدا تحت حفاظ در مرز افغانستان
و پاکستان پرواز کرد .خبرنگاران بايد میديدند
که چگونه واحدهای ويژه با سگهای تربيتشده
در پناه يک ديوار بتونی ششصد کيلومتری که
برای جلوگيری از قاچاق مواد مخدر کشيده
شده است ،کشيک میدهند .گروه همسرايان
دختران شهيدان سرودی در رثای پدرانشان که
در خدمت نيروهای انتظامی و در مبارزه با مواد
مخدر کشته شدند ،میخوانند.
يک فرمانده در سخنرانیاش يادآور میشود که
آنها «به خاطر غرب هم کشته شدند» و يک
روحانی وعده میدهد« :ما در جنگ عليه اين
دزدها که جوانان ما را فاسد میکنند ،پيروز
خواهيم شد».
اما دختران «خانه خورشيد» میدانند برای مبارزه
با اعتياد ،جنگ با قاچاقچيان به تنهايی کافی
نيست .آنها میگويند به اين دليل مواد مخدر
استفاده میکنند که يک زندگی دوگانه آنها را
بيمار کرده است:
آنها در يک رژيم خودکامه بزرگ شدهاند .تنها
امور ممنوعه ،سرکوب ،منع جنسی و بيکاری را
میشناسند.
آنها میگويند :از ديوار و شعار کاری ساخته
نيست .میگويند :تا زمانی که شرايط زندگی ما
تغييری نکند ،ما مواد مخدر میکشيم و تزريق
میکنيم.
هنگام ظهر ،يک خانم دکتر متادون در ليوانهای
کوچک میريزد .دخترها آن را هورت میکشند،
بد و بيراه میگويند ،بافتنی میبافند و سيگار
میکشند .بعد نوبت پلو با کنسرو ماهی تُن است.
همزمان يک همکار زن با نمايش اساليد به
دختران درباره مبارزه با ايدز و پيشگيریهای به
هنگام عمل جنسی آموزش میدهد و توضيح
میدهد که مواد مخدر شيميايی مانند شيشه و
اکستزی چه هستند و چه پيامدهای ويرانگری
دارند.
پس از نماز ظهر ،ليلی از ميان پشتههای آشغال
و کانالهای مسدود فاضالب با گامهای سنگين
به سوی پارک میرود .در پارکها ،معتادانی که
هنوز آمپول در بازو دارند ،و با چشمهای چرخيده
در حدقه روی زمين افتادهاند .در کنارشان،
کودکان بازی میکنند.
ليلی آمپولهای خونی را درون يک سطل
پالستيک میاندازد .او از يک سال پيش پاک،
و پنج ماهه باردار است .ليلی تحمل ديدن
چشمهای کودکان را در کنار معتادانی که به
روی زمين افتادهاند ،ندارد.
آرزوی ليلی برای آيندهاش اين است که در
شکمش يک پسر در حال رشد باشد و او که قبال
به مواد مخدر معتاد بود ،بتواند روزی يک مسابقه
فوتبال را در استاديوم بزرگ تهران تماشا کند .در
ايران فقط مردان اجازه دارند مسابقات فوتبال را
تماشاکنند.
منبع :مجله اشپيگل شماره -۴۲
 ۱۲اکتبر - ۲۰۰۹صفحه ۱۱۴
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جمهوری اسالمی " :خشم خدا"...
محالت تازه
مراجع تقلید قم
به دولت ایران

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی تلویحا
وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد را به
لجبازی با علما و مخالفت با احکام اس�لام
متهم کرده است.
آقای صافی گلپایگانی روز  ۱۲اکتبر در دیدار
گروه��ی از نمایندگان
روحانی مجل��س
ایران "نصیحت
گفته است" :می آیند در
قم که مرکز تشیع است ،علمای
اعالم می کنند که برای
دین
بعضی استان ها استاندار
زن منصوب می کنیم .را قدر
مگر می خواهید با قرآن
و پیامبر جنگ کنید که بدانید!"
چنین خالف شرع می
گویید"؟
به نظر می رس��د که اش��اره آق��ای صافی
گلپایگانی به سخنان روز  8اکتبر مصطفی
محمد نجار ،وزیر کش��ور ایران است که در
جمع خبرن��گاران در قم از احتمال انتصاب
استاندار زن برای بعضی استان ها خبر داده

بود.
بحث انتصاب زنان به سمت استانداری پس
از آن مطرح شد که مراجع قم به حضور سه
زن در فهرس��ت اعضای پیشنهادی کابینه
دولت دهم که توس��ط آقای احمدی نژاد به
مجلس ارائه شده بود ،مخالفت کردند.
اکنون آقای صافی گلپایگانی با اشاره تلویحی
به س��خنان وزیر کشور گفته است" :با چه
کس�ی می خواهید لجبازی کنید؟ آیا
با احکام خدا و مس�لمات دین مخالف
هستید"؟
او هشدار داده است که اگر کسانی بخواهند
بدون توجه به نظرات علما عمل کنند،
"با خش�م خداوند و قهر م�ردم روبرو
خواهند شد".
آقای صافی گلپایگانی گفته است:
"م��ا ذره ای کوتاه نمی آییم ،البته ما در راه
انجام وظیفه شکست نمی خوریم ،چون ما
مأمور به ابالغ احکام هستیم".
به نظر می رس��د این س��خنان آقای صافی
گلپایگانی که سایت رسمی او متن آن را به
تازگی منتشر کرده است ،از جمله تندترین
حمالت از سوی مراجع نزدیک به حکومت
ایران علیه دولت این کشور باشد.
محمدتقی رهبر ،رئیس فراکسیون روحانیان
مجلس که در دیدار نمایندگان با آقای صافی
گلپایگانی حضور داشته ،گفته است که آقای
احمدی نژاد هنوز به نامه ای که آقای صافی

گلپایگانی به او نوشته پاسخ نداده است.
در همین حال آیت الله ناصر مکارم شیرازی،
از دیگ��ر مراجع تقلید در قم هم در دیدار با
همان گروه از نمایندگان روحانی مجلس با
انتقاد از عملکرد دول��ت آقای احمدی نژاد
گفته است:
"ما نمی دانیم با برخی موارد که در دولت رخ
داده است ،چطور باید رابطه علما و دولت را
حفظ کنیم".
بروز تنش های تازه میان دولت آقای احمدی
ن��ژاد و مراجع نزدیک به حکومت در قم در
شرایطی رخ می دهد که آیت الله علی خامنه
ای ،رهبر جمهوری اس�لامی ایران در دیدار
اعضای کابینه جدید به آنها توصیه کرده بود
که "نصیحت" علمای دین را "قدر" بدانند.
پیش تر مراجع منتقدی همچون آیت الله
حسینعلی منتظری ،آیت الله یوسف صانعی،
آیت الله عبدالکریم موس��وی اردبیلی ،آیت
الله علی محمد دستغیب شیرازی و آیت الله
بیات زنجانی به تندی از عملکرد دولت ،نحوه
برگ��زاری انتخابات و
برخ��ورد با معترضان
در ح��وادث پ��س از
انتخابات انتقاد کرده
و برخی از آنها دولت
جدید آقای احمدی
ن��ژاد را "نامش��روع"
خوانده بودند.

استخدام

کمپانی معتبر تولید فروش محصوالت Cosmeceuticalپوست
و زیبایی در کبک برای تکمیل کاپدر نمایندگی فروش خود در
استان کبک که محصوالت آن در فروشگاه های
Jean Coutu, Pharmaprix, Familiprix, Uniprix,
Brunet & Proxim
بفروش می رسد ،با ارائه حقوق و مزایای مکفی به  3نفر نماینده
فروش با بیش از  3س��ال تجربه و س��ابقه قوی فروش محصوالت پوستی و زیبایی که
تسلط کامل به زبان فرانسوی داشته و دارای گواهینامه معتبر رانندگی باشند ،نیازمند
است.
عالقمندان می توانند نمونه آخرین رزومه و اطالعات خود را به نش��انی اینترنتی و یا
شماره فکس زیر ارسال دارند:
______________________________________________
توجه :با س��پاس فراوان از همه متقاضیان و ارس��ال کنندگان رزومه ،به دلیل کثرت
متقاضیان ،تنها با کسانی که تجربه و مدارک آنان مناسبترین تشخیص داده شود ،تماس
گرفته خواهد شد.

Tel.: 514-777-3604

نسرین عین الهی
مشاور امالک:

>>

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

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

1010 de Sérigny, Suite 300
Longueuil, PQ J4K 5G7

Cell.: 514-606-5626

Cell.: 514-967-5743
مسکونی و جتاری

Regional Office MONTREAL:

درخدمت هموطنان گرامی

مینو
اسالمی
مشاور امالک در سراسر مونتریال

Behrooz Aghababakhani
>> مشاور وام مسکن

سرورصدر

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

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط
بهروزآقاباباخانی

خدمات حسابداری و دفترداری
SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING
ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
--------------------------Email:
loyale.accounting@gmail.com

Email: guitab@rogers.com
Fax: 905-239-2845

cell: (514) 839-7978

Fax: 450-646-1627

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

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

شیخ صاحل سیبویه

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

جعفر پناهی نیز ممنوعاخلروج شد
جعفر پناهی ،فیلمساز صاحبنام
ایرانی که برای عقد قرارداد فیلم
جدی��دش عازم پاری��س بود در
فرودگاه ایران ممنوعالخروج شد.
کارگ��ردان فیلمه��ای معروفی
چون بادکنک س��فید ،آفساید،
طالی سرخ ،دایره و آینه ضمن
ممنوعالخروج ش��دن به دادگاه
انقالب و نهاد ریاست جمهوری
احضار شدهاست.
وی که قصد مسافرت از فرودگاه
بینالمللی ام��ام خمینی تهران
را داش��ت بدون هیچ توضیحی
ممنوعالخروجشد.

جعفرپناهی

جعفر پناهی ،که از جنبش موسوم به
جنبش سبز و دیدگاههای معترضان
انتخاباتی حمای��ت میکند پیش از
این در حالی که برای گذاش��تن گل
بر مزار جانباختگان رویدادهای اخیر
به بهشت زهرا رفته بود بازداشت و به
مکان نامعلومی منتقل شدهبود.
مهناز محمدی و رخساره قائممقامی
دو فیلمس��از دیگر بازداشتشده در
همین جریان بودند.
جعفر پناهی از شناختهش��دهترین
کارگردانان ایرانی در س��طح جهان
اس��ت و اکثر فیلمهای او که بیشتر،
بیانگر مس��ائل اجتماعی ایران است

از سوی جمهوری اسالمی لغو جواز
نمایش شدهاند.
این هفته همچنین محمد سیفزاده
وکیلدادگستریکهقصدمسافرتبه
خارج از ایران را داشت ،ممنوعالخروج
شد.
محمد سیفزاده عضو «شورای عالی
نظارت کانون مدافعان حقوق بشر»
و دبیر «کمیته انتخابات آزاد ،سالم و
عادالنه» است.
ب��ه گ��زارش روزنامه اعتم��اد آقای
س��یفزاده با اع�لام این خبر گفت:
در حالی که کارت پروازم را گرفته و
در حال سوار شدن به هواپیما بودم،
یک مامور امنیتی گذرنامه مرا گرفت

و گفت شما از سوی معاونت امنیت
دادس��رای انق�لاب ممنوعالخروج
هستید .وی افزود؛ این در حالی است
که من هیچ پروندهای در دادس��رای
انقالب ندارم».
محم��د س��یفزاده ،روز دوش��نبه
 ۴خ��رداد  ۱۳۸۸نی��ز ب��ر اس��اس
احضاری��های که از س��وی ش��عبه
امنیت دادگاه انقالب تهران دریافت
کردهبود به دادگاه احضار شدهبود.
تا کنون ش��مار زیادی از معترضان
انتخاباتی در ایران ممنوعالخروج شده
و بیش از صد بازیگر سرشناس ایرانی
ممنوعالتصویرشدهاند.

>> 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.
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جایگاه سبزدر
رنگنی کمان!
_________________

ایران:درراهآزادی...
شهباز خنعی
snak1@live.ca

همهء سازمان های اطالعاتی  -امنیتی دنیا
کم و بیش ساختار مش��ابهی دارند .این امر
در مورد بزرگترین و قدرتمندترین آنها مانند
امریکا – که بودجه س��ازمان های اطالعاتی
امنیت��ی اش مع��ادل کل بودجهء چندینکش��ور کوچک اس��ت – ت��ا کوچکترین و
فقیرترین کشورها صادق است .این ساختار به
بدن انسان شبیه است که از مرکز فرماندهی
مغز ،دس��تگاه های گردش خ��ون ،گوارش،
حواس پنجگانه ،سلسلهء اعصاب و اندام های
حرکتی تشکیل می شود.

شعر...

همان گونه که در افراد
گوناگون برخی از اندام
ها بنابر پیش��ه و حرفه
ف��رد رش��د بیش��تری
از دیگ��ر ان��دام ها می
یابند (مث ً
ال عضالت در
دارن��دگان حرفه های
بدنی ،یا مغز در دانش��مندان) ،در س��ازمان
های اطالعاتی -امنیتی نیز ،بسته به ساختار
و ماهی��ت حکومت ،برخی از اندام ها رش��د
بیشتری می یابند.
ب��ه عنوان نمون��ه :تا پیش از  11س��پتامبر
 ،2001دس��تگاه امنیت داخل��ی در امریکا
وضعیتی عادی داشت ا ّما پس از آن رویداد،
این بخش از سازمان های اطالعاتی -امنیتی
امریکا رشدی مافوق عادی یافت.
نمونهء دیگر کشور کوچک تونس در شمال
افریقاست.دراینکشورکهبرچسبجمهوری
بر خود دارد ا ّما یک دیکتاتور بنام «بن علی» بر
آن حکم می راند ،دستگاه اطالعاتی -امنیتی
چنان رشد نامتناسبی بافته که گفته می شود
از هر  5نفر جمعیت آن ،یکنفر عضو پیوسته
یا وابسته پلیس امنیت داخلی است.

آ آآ آ مشتی
ماشااهلل!!

در حکومت در حال زوال آخوندی -سپاهی
نیز این رش��د نامتناسب اندام ها در دستگاه
اطالعاتی-امنیتی به چشم می خورد.
نخستین عدم تناسب این است که دستگاه
فرماندهی ،یعنی مغز آن ،با الگوبرداری از رأس
حکومت ،به جای بهره گیری از دانش و تف ّکر
و تعقّل برای تصمیم س��ازی ،بر پایهء حیله
گری و تزویر عمل می کند و به همین خاطر
مقرر شده وزیر اطالعات و امنیت باید
است که ّ
حتماً یک آخوند مجتهد باشد .اندام دیگری
که رشد نامتناسب یافته و بخش عمده ای از
بودجه آنرا می بلعد ،دست ،یا ابزار سرکوب،
است .حوزهء عملکرد این اندام تنها محدود به
قلمروی حکومت نیست و کشورهای دیگر،
بویژه کشورهای محل اقامت ایرانیان تبعیدی
و مهاجر را نیز پوشش می دهد .در سه دههء
گذشته ،این دست دراز جنایتکار هرگز از سر
کسانی که از ظلم و جنایت آخوندها گریخته
اند کوتاه نشده و به دفعات امنیت را از زندگی
آنان سلب نموده و حتی در بیش از صد مورد
کس��انی را که در زمینه مخالفت با حکومت
آخوندی ف ّعالیت می کرده اند ترور نموده و به
قتل رسانده است.

آآآآ مشتی ماشاالله
آآآآ حقه ای والله
حقه ای والله می کشی باال
مال و مناال می کنی حاشا
بارت می لنگه االغه لنگه
شیشه و سنگه مشتی ماشاالله
آآآآ مشتی ماشاالله
آآآآ حقه ای والله
دستات که روشه خون که بجوشه
خلق بخروشه داره تماشا
حاضر و غایب صادق و کاذب
شحنه و نایب جملگی رسوا
آآآآ مشتی ماشاالله
آآآآ حقه ای والله
حق پیشه رنجه مار سر گنجه
پنجه به پنجه گشنه و دارا
اونکه بیداره دستاش به کاره
حقو می گیره آخر دعوا
آآآآ مشتی ماشاالله
آآآآ حقه ای والله

روز هشتم مهرماه ،تارنمای
ایران ب ب ب گزارش��ی از
یک مق��ام وزارت اطالعات
حکومت اسالمی که اخیرا به
اروپا پناهنده شده را منتشر
نمود.
در این گزارش افش��اگرانه،
مق��ام مزبور اع�لام کرد که
در معاونت های ده گان��هء وزارت اطالعات،
واحدهایی وجود دارند که مأموریتشان ایجاد
هسته های تحت کنترل در درون اپوزیسیون
خارج از کشور است.
این ش��خص در تعریف وظایف این هس��ته
های تبلیغاتی (و عملیاتی) در خارج از کشور
گفت:
«اینه�ا افراد ،گ�روه ها و رس�انه هایی
هس�تند که از طرف وزارت (اطالعات)
م�ورد پش�تیبانی محتوای�ی ،مال�ی و
تدارکاتی قرار می گیرند تا بر علیه یکی
از جناح ها یا ش�خصیت های حکومت
اسالمی تبلیغ کنند ...رسانه ها باید خط
دیکته و توافق ش�ده را پیش برند و در
انتخاب موضوعات ،اخبار ،مطالب ،افراد،
توجه
برنامه سازان به مسیر تعیین شده ّ
کنند».

جوانان سازمان دهنده
جنبش سبز در خارج از کشور
گویی لکنت زبان دارند!
______________

>>

>>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

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

در باال نوشتم که دو اندام مغز و دست دستگاه
اطالعاتی -امنیتی رشدی نامتناسب با دیگر
اندام ها یافته اند .این را نیز توضیح دادم که
مغز به دلیل الزام به قرار گرفتن یک آخوند
در رأس آن ،بجای تعقّل و تدبیر بیش��تر به
حیله گری و تزویر گرایش دارد .این گرایش
را به خوب��ی می توان در روند تنگ و تنگتر
شدن مداوم حلقه خودی و غیرخودی دید.
{>> ادامه در صفحه}30 :

نازگل فالح طوسی

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

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

این مقام امنیتی س��ابق در مورد دس��تگاه
های متولّی تأمین هزینه های این ش��بکه
اطالعاتی-امنیتیگفت:
«پر ک��ردن صحنه تبلیغاتی و رس��انه های
خارج از کشور یک کار هماهنگ میان وزارت
(اطالعات) و وزارت خارجه و نیز چند سازمان
دولتی دیگر مانند سازمان تبلیغات (اسالمی)
اس��ت .بودج��ه آن از طری��ق چندین منبع
از جمله دفتر ول��ی فقیه و نیز بودجهء ویژه
ای که ظاهراً برادر رفسنجانی اداره می کند
تأمین می ش��ود .چندین رابط در لندن کار
توزیع این بودج��ه را در اروپا به عهده دارند
و ی��ک رابط در امارات نیز برخی دیگر از این
افراد و رسانه ها را مورد حمایت مالی قرار می
دهد .در دبی در پوشش یک شرکت تجاری
این کارها صورت می پذیرد».

>> در وست آیلند <<

آموزشگاهرانندگیآریا
مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

عمل ندارند پاسخ می دهد .روشن می شود
که چرا در حالی که دختران و پسران شجاع و
بی پروای درون ایران در تظاهرات شعارهای:
"مرگ بر دیکتات��ور" " ،اس��تقالل ،آزادی،
جمهوری ایرانی" و "بسیج جنایت می کند،
رهبر حمایت می کند" سر می دهند ،جوانان
سازمان دهنده جنبش سبز در خارج از کشور
گویی لکنت زبان دارن��د و انواع باید و نباید
و ممنوعیت ها را به کسانی که بخواهند در
تظاهرات آنان شرکت کنند تحمیل نموده و
به جای آن که با جذب همه نیروهای مخالف
موجب تشکیل جبهه ای گسترده شوند ،با
زدن انواع برچس��ب ها باع��ث ایجاد نفاق و
تشتّت و تفرقه در میان مخالفان می شوند!

NOTAIRE-NOTARY

Cell.: (514) 573-9128
	•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

ه��ای ایرانیان مقیم هر کش��ور
استفاده می شود .مأموریت هایی
مانند تلفن زدن به رسانه ها نیز با
آنهاست .هر چند زوج دانشجوی
بورسیه تحت نظر یک مسئول اداره می شود
که معموال با سفارت و یا مستقیم با تهران در
ارتباط است».

دخالت در روند ف ّعالیت های سیاسی خارج
از کش��ور به همین حد ،یعن��ی خط دادن و
تعیین مسیر برنامه های رسانه های وابسته
محدود نمی شود:
«ما از طریق برخ��ی افراد که با ما همکاری
دارند ،جمع کثیری از ایرانیان خارج از کشور
را تحت اختیار داریم ...از دانشجویان بورسیه
حداکثر استفاده می شود ،آنها در هر سفر به خواندن این گزارش به این پرس��ش که چرا
ایران جلس��ات ویژه دارند و تخلیه اطالعاتی سازمان دهندگان و برگزارکنندگان جنبش
شده و توجیه می شوند .عالوه بر این گزارش س��بز در خارج از کشور دس��تکم به اندازهء
ماهانه و یا اگر الزم باش��د گزارش ویژه باید هواداران آن در داخل ایران آزادی و استقالل
بدهند .از همس��ران
دانشجویان بورسیه
(همچنین همسران
مأموران سیاس��ی و
کادر دیپلماتی��ک)
برای نفوذ به خانواده
تنها محضردار فارسی زبان

اسفندیارباهری
مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری
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برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییرنام
½ ½ تاییدامضا
و بسیاری دیگر

فتو شاپ

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225
با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

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

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

6

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  23  924مهر 1388

حمل و نقل پارس ماریتایم

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

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

www.parscargo.ca
مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

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

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
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
>> پخـــش وسیع <<

چرا تنها مونتریال؟! آبونه مان گسترده،
پخش ایمیلی وسیع ،وب سایت قدرمتند

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!
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ایران...

افزایشتصادفاتمرگباردرآستانهتعطیالتآخرهفتهدرایران

خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی
از قول یک مقام این کش��ور در امور
حمل و نقل خبر داده است که طی
ی��ک روز گذش��ته ( 14اکتبر) و در
آستانه تعطیالت آخر هفته در ایران،
 ۹۹فقره تصادف جاده ای رخ داده و
 ۱۷نفر بر اثر آن کشته شده اند.
حس��ین علیش��اهی ،رئیس مرکز
کنترل ترافیک ایران ،گفته است که
 ۱۵فقره تصادف ب��ه علت واژگونی
خودروها ۲۸ ،فقره به دلیل انحراف
به چپ نابه جا و همچنین بی توجی
راننده به جلو رخ داده است.
پلی��س راهنمای��ی و رانندگی ایران
گزارش داده بود که در سال گذشته
خورش��یدی  ۲۳ه��زار نف��ر در اثر

تصادفات رانندگی جان باخته و  ۲۸۰اند.
به گفته کارشناس��ان حمل و نقل،
هزار نفر مجروح شده اند.
پیش��تر رئیس پلی��س راهنمایی و ج��اده ه��ای ای��ران ناامن اس��ت و
رانندگی نیروی انتظامی گفته بود که خودروه��ای تولیدی از ایمنی کافی
در س��ال  ۱۳۷۸روزانه  ۶۴نفر ،و هر برخوردار نیس��تند و این مشکالت
باعث شده تا آمار تصادفات در
ساعت سه نفر جان خود
را در حوادث رانندگی از ساالنه بیشتر ایران همچنان باال باشد.
از 23
گزارش های رسمی حاکی از
دست داده اند.
هزار نفر
آن است که س��االنه بیش از
بنابر آمار پلیس در سال
گذشته در اثر تصادفات در حوادث  ۴۰۰ه��زار تص��ادف در ایران
 ۲۸۰هزار نفر مجروح رانندگی در روی می دهد و از این نظر ،این
کشور را در ردیف اول حوادث
ش��ده ان��د .بر اس��اس
آمارهای رسمی ،سال ایران جان مرگبار ج��اده ای جهان قرار
گذشته روزانه  ۷۶۰نفر می سپارند داده است.
و در هر ساعت  ۳۱نفر
بر اثر تصادفات در ایران مصدوم شده

ارسال امواج پارازیت؛ عامل جدید
نگرانی در ایران

بی بی سی :در جریان ناآرامی های
بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست
جمهوری ای��ران ،دولت و مقامهای
رده ب��االی ایران بارها ش��بکه های
تلویزیونی ماهواره ای را در دامن زدن
به اعتراضات موثر و مقصر دانستند.
از این رو برخی شبکه های تلویزیونی
ماهواره ای از جمله تلویزیون بخش
فارسی بیبیسی با اختالل در امواج
ارسالی خود مواجه شدند ،اما انتشار
گزارش هایی از تشدید ارسال امواج
پارازیت در ماه های اخیر اعتراضاتی
را به دنبال داشته است.
نائب رئیس کمیسیون بهداشت در
مجل��س در تازه ترین اظهار نظر در
این مورد با اظهار تاسف از استفاه از
این امواج گفت که این امواج "برای
سالمت تهرانی ها نگران کننده است
و گ��زارش ه��ا و تحقیقات حکایت
از خطرن��اک بودن ای��ن پارازیت ها
دارد".
اس��تفاده از این پارازیت ها انتقادات
مختلفی را از سوی دیگر نمایندگان
مجلس ،پزشکان و کارشناسان نیز به
همراه داشت.
یک متخصص مغز و اعصاب در ایران

معتقد اس��ت این امواج اثرات کوتاه
مدت و بلند م��دت بر افراد به جای
می گذارد.
او م��ی گوید :ای��ن امواج ب��ر روی
جمعیت اث��رات کوت��اه مدت مثل
سردرد یا حالت تهوع و استفراغ دارد.
اثرات بلند مدتی نیز بر افراد مسن و
سنین پایین تر می گذارد .در افراد
مس��ن باعث آریتمی قلبی یا توقف
قلب ش��ود .در نوزادان و بچه ها در
دراز مدت مشکالت جسمانی ایجاد
کند و آنها را مستعد به سرطان خون
می کند.
نمایندگان مجلس شرکت مخابرات
ایران را متهم به ارسال پارازیت های
ماهواره ای کردند.
برخی از گزارشهای غیر رسمی یکی
از شرکت های "تحت کنترل نیروی
سپاه پاسداران" را مسئول انتشار این
پارازیت ها قلمداد کرده اند؛ هیچکدام
از ش��رکت های تحت کنترل سپاه
پاسداران ایران تا کنون (پنجشنبه
 15اکتبر) در این باره واکنشی نشان
نداده اند و چنین ادعایی را تایید یا
تکذیب نکرده اند.
"دو نوع پارازیت در ایران"

کارش��ناس تکنولوژی در سرویس
جهانی بیبیس��ی معتقد است در
ایران از "دو نوع پارازیت" اس��تفاده
می شود.
او میگوید" :نخستین دور پارازیتها
در زمان انتخابات از ماهواره فرستاده
می شد و تنها می توانست ماهواره ها
را مختل کند و اثری بر دیگر وسایل
نداش��ت .اما بعد ازآن دومین گروه
سیگنالها ارسال ش��د .این پارازیت
ها از ساختمان ها و دکل های بلند
فرستاده می شود و قدرت آن بسیار
زیاد اس��ت و می تواند بر بسیاری از
ماهواره و دیگر موارد تاثیر گذارد".
اثرات جسمی و روحی این پارازیت
ها بارها توسط پزشکان گوشزد شده
است.
دست اندرکاران امر معقتدند هنوز
این سئوال بدون پاسخ مانده که این
پارازیت ها با چه مجوزی و از سوی
چه نهادی ارس��ال می ش��ود و چرا
کس��ی حتی پاسخگوی نمایندگان
مجلس نیز نیست.

ساالنه  800تن مواد خمدر درایران
مصرفمیشود

ف��ارس :جانش��ین معاون ش��ورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
مازندران گفت :هر ساله حدود 800
تن مواد مخدر وارد ش��ده در كشور
استفاده میشود.
پرویز ش��عبانی ظه��ر  13اکتبر در
جلس��ه كمیته پیش��گیری شورای
هماهنگی استان مازندران افزود:
هر ساله معادل  3هزار تن مواد مخدر
در كشور افغانستان تولید میشود كه
پس از ورود به كش��ور یك س��وم آن

توسط نیروی انتظامی كشف ،حدود
 800تن در داخل كشور مصرف شده
و بقیه نیز از كشور ترانزیت میشود.
وی افزود :حدود  37درصد از طالق
در جامعه ناش��ی از گرایش به مواد
مخدر اس��ت ،بس��یاری از مس��ایل
اجتماعی مانند س��رقتها ،مفاسد،
اشاعه بسیاری از داروها و روانگردانها
به مواد مخدر برمیگردد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر استان ،مدیریت در كشفیات

مواد مخدر را مهم دانست و افزود:
وضعیت مواد مخدر از حالت سنتی
ب��ه صنعتی تبدی��ل ش��ده و امروز
روانگردانها خطری است كه جامعه
را مورد تهدید قرار داده است.
شعبانی ادامه داد :اس��تفاده از مواد
مخدری به نام شیشه سبب شده این
ذهنیت القا شود كه دارای خطرات
كمتر و از كیفیت باالتری برخوردار
است.

حتریم ایران :ادامه از روی جلد...
 محدودی��ت ف��روش فرآوردههاینفتی (بنزین و گازوئیل)
 فل��ج س��اختن سیس��تم بانکی ومب��ادالت پولی خارج��ی (حتی به
قیمت تحریم بانک مرکزی ایران)،
 اخالل در اعمال بیمههای اتکائی،(معامله محمولههای نفت خام ایران
و خرید کاالهای وارداتی با توسل به
این بیمهها انجام میگیرد)،
 محدودیت کش��تیرانی خارجی وبرخورداری از خدمات بندری،
 -محدودی��ت مس��افرت ب��ه خارج

مسئوالن سیاسی و نظامی ایران ،در
ابعادی بسیار گس��تردهتر از شرایط
کنونی
ژاپن روزانه حدود  ۵۰۰هزار بشکه
و چین حدود  ۴۰۰هزار بشکه نفت
خام از ایران خریداری می کنند ،اما
علیرغم این مناسبات نفتی ،عربستان
س��عودی همچنان بزرگترین طرف
معامله نفتی با این دو کشور است و
در صورت مختل شدن صادرات نفت
ایران ،عربستان می تواند با افزایش
حجم صادرات نفت خود ،جای خالی

نف��ت ایران را ب��رای چین و ژاپن پر
کند.
امارات با حجم صادرات س��االنه بالغ
بر  ۱۲میلیارد دالر ،که بخش مهمی
از آن بنزین است ،بزرگترین بارانداز
واردات ب��ه ایران اس��ت و به همین
دلیل حضور نمایندگان این کشور در
مذاکرات  11جانبه واشنگتن دارای
اهمیت اس��تراتژیک برای تش��دید
تحریم ها علیه ایران است.
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آژانس مسافرتی

جهان ...

یک ششم مجعیت دنیا گرسنه هستند
گزارش جدید سازمان ملل متحد
نش�ان می دهد که بیش از یک
میلیارد نفر از مردم جهان ،یعنی
یک ششم جمعیت دنیا گرسنه
هستند.
س��ازمان خوار و بار جهانی و برنامه
جهانی غذا در گزارش س��االنه خود
می گوین��د بحران جهانی اقتصادی
باعث افزایش تعداد افرادی شده که
به سوء تغذیه مبتال هستند.
بحران جهانی اقتصادی باعث افزایش
قیمت م��واد غذایی و کاهش درآمد
مردم شده است.
گ��زارش دو نه��اد غذایی س��ازمان
ملل خاطرنشان می کند که بحران
اقتص��ادی باع��ث کاه��ش کمک
های خارجی و س��رمایه گذاری در
کشورهای فقیرتر شده است.
این گزارش خاطرنشان می کند که
کاهش تعداد افراد گرسنه در جهان
نیازمند تالش های گس��ترده بین
المللی است.
این گزارش در آس��تانه روز جهانی
غ��ذا که جمع��ه  16اکتبر اس��ت،

منتشر شده است.
گزارش س��ازمان خوار و بار جهانی
و برنامه جهانی غذا خاطرنشان می
کند که هیچ کشوری از این مساله در
امان نیست و کشورهای فقیر و فقرا
بیشترین لطمه را می بینند.
فائو می گوید منطقه آسیا و اقیانوسیه
بیشترین میزان گرسنگان را در خود
جای داده اس��ت .طبق آم��ار642 ،
میلیون نفر در ای��ن منطقه و 265
میلیون نیز در منطقه آفریقای سیاه
از گرسنگی در رنجند.
به علت گستردگی بحران اقتصادی،
راه حل های س��نتی مانند کاهش
ارزش پ��ول و انتقال پول از س��وی
کارگران مهاجر نی��ز کمکی نکرده

است.
چندی پیش سازمان ملل هشدار داد
که برای جلوگی��ری از بروز قحطی،
تولی��د مواد غذایی ط��ی چند دهه
آینده باید هفتاد درصد افزایش یابد.
سازمان خوار و بار جهانی (فائو)
در گ�زارش خ�ود در دس�امبر
سال  2008اعالم کرده بود بهای
باالت�ر برای م�واد غذایی منجر
به گرس�نگی میلیون ها نفر می
شود.
فائ��و در گزارش خ��ود گفته بود که
برای میلیون ها نفر در کشورهای در
حال توسعه ،داشتن حداقل خوراک
روزان��ه ب��رای بهره داش��تن از یک
زندگی سالم و پویا ،یک رویای دست
نیافتنیاست.
به گفته این سازمان ،هدف برنامه
توس��عه هزاره س��ازمان ملل برای
به نصف رساندن شمار افراد دچار
سوء تغذیه تا س��ال  ،2015بیش
از هر زمان دیگری دست نیافتنی
است.
به گفته فائو هر سال به میزان افراد
گرسنه در جهان افزوده می شود.

دوبی تالش دارد قاچاق انسان را متوقف کند
دوبی برای مقابله با قاچاق انسان واحد
ضربت ویژه تشکیل داده است.
ای��ن گروه از دادس��تان ه��ای زن،
روانشناس��ان و جامع��ه شناس��ان
تشکیل شده است .هدف از تشکیل
این گروه حمایت از قربانیان قاچاق
انسان بوده است.
ادعا ش��ده است که در دوبی و سایر
ش��یخ نش��ین هایی که کل امارات
متحده عربی را تشکیل می دهند،
روس��پیگری و کار اجباری گسترده
است.
امارات متحده عربی مورد ش��ماتت
بین المللی بوده است که برای پاسخ
دادن ب��ه این ادعاها ب��ه قدر کافی
تالش نکرده است.
در س��ال  2006قان��ون ضد قاچاق

انسان در امارات متحده عربی وضع الگ��وی جمعیتی در دوبی بس��یار
ش��د اما نتیجه این قانون چشمگیر متغیر اس��ت  -کمتر از  10درصد از
نبوده است و برای نمونه سال گذشته جمعیت این ش��یخ نشین ،شهروند
فقط بیست پرونده به دادگاه ارجاع امارات هستند.
این در حالی است که صدها هزار
داده شد.
گزارش��گر بی بی سی در دوبی کارگر مهاجر هر س��اله وارد و از
دوبی میگوی��د در ارتباط جمعیتی این کشور خارج می شوند.
با اجرای دقیق این قانون متغیر بس��یاری از آنها زنان آسیایی یا
آفریقایی تبارن��د که قصد دارند
تردیدهایی وجود دارد.
سازمانهایبینالمللی دارد مستخدم خانگی باشند .اما هنگام
ورود برخ��ی از آنها در موقعیت
می گویند هر چند که
امارات متحده به لحاظ اقتصادی های��ی قرار می گیرند ک��ه باید کار
پیش�رفت زیادی کرده اس�ت ،اجباری کنند یا روسپی شوند.
ب�رای حل مش�کالت اجتماعی پلیس و مددکاران اجتماعی تشکیل
که ت�ا حدودی ناش�ی از همین گروه ضربت ویژه ای توسط دادستان
رشد ناگهانی اقتصادی بوده ،کار کل دوبی را گامی مثبت خوانده اند.

چندانی نکرده است.

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی
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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
Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA (reg
7575 TRANS-CANADA
HWAY, SUITE 500
ST-LAURENT, QC H4T 1V6

Tel.: 514-652-4887

فرمهای مالیات
 تنظیم )Personal Inco(me Tax
 personal tax preparation,
برای ایرانیان تازه مهاجرت  Corporate tax preparation,
کانادا برای سال
 Payroll Services,
ده به
 QST, GST, WCB,
نمو رایگان می باشد.
ل
 Incorporation Services,
اوهزینه حسابداری
 Business advisory,
ه()Bookkeeping
 Business plans,
ماهیان
رکت ها از  50دالر
 General Business
ش
management

www.ZandConsulting.com

Fax: 450-937-3654

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

انواع خورش ها
انواع کباب های خوشمزه
ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی
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م
ع
ه
و
ش
ن
به:

موزیک زن

رضا امیری

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

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

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

ت  9شب

5905 Upper-Lachine

>>

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD

Kirkland, QC H9H 3B5
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____________________
Pièces d'Autos NDG

فرنازمعتمدی

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

Vendome:
Bus 105

بامدیریت
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مونتریال :هاکی..
!Go HABS Go
حسینصمیمی

بازیکنان سه رنگ پوش تیم هاکی
کانادی��ن مونترال فص��ل جدید را
بسیار آرام و با نتایج بسیار ضعیف از
پنج بازی و دور از خانه آغاز نمودندو
اینک همه در انتظار بازی افتتاحیه
پنج شنیه شب در سانتر
مولسونمیباشند.
تی��م کانادی��ن ب��ا
داش��تن باالتری��ن
تعداد بازیکن��ان آزاد
که میتوانس��تند با
هر تیمی که مایل
بودند قرارداد امضاء
کنند ،بزرگترین خانه تکانی را در
سطح لیگ هاکی داشت و بسیاری
از س��تارگان پرآوازه و با نام و نشان
ب��ا ترک مونت��رال جای خ��ود را یه
جوانترهای جویای نام سپردند.
س��ر مربی جدی��د تیم آق��ای ژاک
مارتن (مربی معروف سابق تیمهائی
چون س��ناتورز و پانترز) نیز روش و
استیل خودش را که تماما و کامال با
فلسفه و تفکر سنتی و نحوه بازی تیم
مونترالی متفاوت است با خود آورده
و سعی دارد تا با چرخش بازیکنانی
با روشهای متفاوت بازی ،که از چهار
گوش��ه لیگ خریداری ش��ده و به
مونترال آورده ش��ده اند ،فرمولهای
برنده را شناس��ایی و با جفت کردن
آنه��ا از این مجموعه تیم��ی برنده
بسازد.

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
نتایج ضعیف
بازیه��ای دور
از خانه ،گلهای
فراوان داده ش��ده
به حریفان و گلهای بسیار
اندک بدست آمده گواه آن است که
بازیکنان برای آش��نا شدن با استیل
یکدیگر و شناس��ایی روش سرمربی
و پیاده کردن روش بازی او به زمان
بیشتری نیاز دارند و ژاک مارتین هم
با علم به این مسایل سعی دارد این
زمان به حداقل رسیده ،تیم به شرایط
ایده آل دست یافته و طرفداران تیم
ه��م در این فاصله صب��ر و حوصله
بیشتری از خود نشان دهند.
متاسفانه از دس��ت دادن دو مدافع
اصلی تی��م ،آندره م��ارکاف و رایان
اوبرایان در دو بازی نخست به دلیل
مصدومیت و آنهم به مدت چهار ماه،
ضربه عمده ای به برنامه س��رمربی
تیم بوده و فشار زیادی به باقیمانده
مدافع��ان وارد آورده و تی��م را در

شرایطی قرارداده که قابلیت پذیرش
هیچ مصدومیت جدید را نداش��ته
باشد.
نتایج بس��یار ضعیف گاری پرایس
دروازه بان جوان و گرانقیمت تیم نیز
مزید بر علت بوده و گواه آن است که
وی با روزهای اوجش بس��یار فاصله
داشته و اگر نتواند تمرکز فکری خود
را بازیابد ،تیم با مش��کل اساس��ی و
بزرگتری روبرو خواهد بود.
اما هاکی یعن��ی کانادین و مونترال
یعنی شهر هاکی(!) شکی نیست که
تیم شهرمان با داش��تن طرفدارانی
اینجنین وفادار و عالقمند از دشواریها
گذش��ته و در این یکصدمین سال
زندگیش در اوج س��رمای زمستان
گرمای دلپذیر پی��روزی را برایمان
به ارمغان خواهد آورد وهمه با هم و
یکصدا فریاد خواهیم زد:
!!Go HABS Go

سال  ،2008تعداد مهاجران ایرانی،
 6000نفر ،امارات 4700 ،نفر
برغم بیش از  70میلیون جمعیت،
ایران با اعزام  6،000مهاجر به کانادا
در س��ال گذشته ،رتبه نهم را از بین
 10کشور اصلی حائز شده است.
این در حالی ست که کشور امارات با
کمتر از  5میلیون جمعیت ،توانست
با  4،700نفر در جایگاه یازدهم قرار
گیرد.
از مجموع  247،243مهاجر پذیرفته
شده در سال گذشته ،چین ،همچنان
رتبه اول را دارا است ،اما رقم مربوطه
از 42هزاز نفر در سال  ،2005به 29
هزار نفر رسیده است.
ش��مار مهاجران هندی و پاکستانی
هم که معموال رده های دوم و سوم
را تش��کیل می دادند ،کاهش یافته
است.
مهاجران هن��دی از  33هزار نفر در
سال  ،2005به  24،500نفر رسیده
و پاکستانی ها هم از  13،500نفر به
تنها 8هزار نفر تقلیل یافته و به رتبه

ششم تنزل یافته است.
اما تعداد مهاجران آمریکا ،انگلیس،
فیلیپین،کره  ،فرانسه و ایران افزایش
یافته است.
در س��ال گذش��ته 61،300 ،نفر به
ص��ورت مهاج��ر و  21،860نفر از
طریق پناهندگی وارد کانادا شده اند.
گزارشادارهآمارهمچنینحاکیست،
از تعداد تازه واردینی که به یکی از دو
زبان انگلیسی یا فرانسه سخن نمی
گویند ،به ش��کل قابل مالحظه ای
کاسته شده است.
تنه��ا 28درصد آنها ب��ه زبان غیر از
انگلیسی و فرانسه صحبت می کنند.
در حال��ی که رقم مذکور در س��ال
 46 ،2002درصد بوده است.
اکثر کس��انی که به ص��ورت مهاجر
اقتص��ادی و متخصص پذیرفته می
شوند ،عالقمند به زبان های رسمی
کان��ادا هس��تند ،اما این آم��ار برای
پناهندگان کمتر است.

یک کارش��ناس معتقد است ،رشد
توانمندی ت��ازه واردین نس��بت به
مکالمه زبان بدنبال س��ختگیریهای
انج��ام ش��ده در این رابطه از س��ال
 2002تاکنون بوده است.
در س��ال گذشته به اندازه یک و نیم
برابر مهاجر دائ��م ،ویزای موقت نیز
صادر ش��ده است .ش��مار کارگران
موقت کانادا در س��ال  ،2008حدود
 363،500نف��ر بوده که نس��بت به
سال قبل از آن 63هزار نفر افزایش
داشته است.
ی��ک عض��و  ،NDPدلی��ل کاهش
مهاجران آسیای شرقی و جنوبی را،
رشد اقتصادی آن کشورها دانست و
افزود ،افزایش کارگران موقت نگران
کننده است؛ کانادا نیازمند مهاجران
دائ��م و خان��واده های آنهاس��ت تا
زیربنای زندگی خود را در این کشور
بنا نهند( .ایرانتو)

پس از برائت ،عادل شارکوئی به دولت کانادا:
عذرخواهی کافی است!

 ۱۴اکتبر
ایرانت��و :ب��ار دیگر ت�لاش مقامات
دولت فدرال کان��ادا برای ایراد اتهام
تروریستی به یک شهروند دیگر این
کشور با شکست مواجه شد.
دادگاه فدرال کانادا "عادل شارکویی"،
شهروند مراکشی تبار این کشور را که
از سال  2003تاکنون تحت بازداشت
و کنترل مقام های امنیتی کشور بود،
رس��ما از تمامی اتهامات وارده تبرئه
کرد.
وی که معلم و پدر سه فرزند است،
به اتهام ارتباط با القاعده تحت پیگرد
قرار گرفته بود.
وزیر امور امنیت عمومی ،با اذعان به
شکست در وارد کردن اتهامات مورد

نظر اظهار داشت" :به هر حال وظیفه
ما اطمینان حاصل کردن از ایمنی و
امنیت شهروندان است".
چارکویی به خبرن��گاران گفت :وی
مدت شش سال منتظر آزادی رسمی
خود بود و هم اکنون کابوس هایش
پایان یافته است.
وی پی��ش از ای��ن و در س��پتامبر
گذشته ،اجازه یافته بود ،مچ بند پای
خود را که از س��ال  2005تاکنون،
برای رهگیری او توسط پلیس نصب
شده بود ،از خود جدا کند.
ش��ارکویی به همراه چهار نفر دیگر
از انتاریو ،به نام های محمد حرکت،
محم��ود ج��اب الله ،محم��د ذکی
محجوب و حس��ن المرئی به دالیل

امنیتی ،محکوم به ترک کانادا شده
بودند .اما تقریبا در همه موارد ،دولت
کانادا نتوانسته ادعاهای خود را اثبات
نماید.
در حال حاضر ش��ارکویی به خاطر
شش سال ،بازداش��ت یا تحت نظر
بودن بی اس��اس ،بدنبال ش��کایت
از مقام��ات دولتی بوده و خواس��تار
عذرخواهی رسمی و دریافت غرامت
است.
اضافه می ش��ود در چندین پرونده
مش��ابه ،دولت مجبور ش��ده است
میلیونه��ا دالر بابت اع��اده حیثیت
زندانیان  ،از محل مالیات پرداختی
مردم ،به آنان غرامت پرداخت کند.

برای آگاهی
نیاز بیشتر در مورد کلیه
با م های مسافرتی خود
شاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

>>امیر
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8Phone: 514-38
1588 Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

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

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

 2009صادر شد ،سه قاضی دادگاه
تجدیدنظر اعالم کردند که دادگاه
بدوی کامال حق داش��ته در مورد
محکومیت نیما مظاهری تصمیم
بگیرد و تعلیق مجازات او بجا نبوده
و او باید دریابد که جامعه جرمی را
که او مرتکب شده تقبیح می کند.
دادگاه [در حک��م خود] می افزاید
ک��ه قاضی دادگاه ب��دوی در حکم
خود مبنی بر اینکه نیما مظاهری
واقعیت را انکار م��ی کرده و بنظر
نمی آمده که حرمتی برای دستگاه
قضایی قائل باشد ،کامال محق بوده
زیرا او حکم دادگاه در مورد خود را
مسخره توصیف کرده است.
نیما مظاهری در ژوئن  2007برای
دزدیدن حدود  20تابلو نقّاشی به
ارزش تقریبی هش��تاد هزار دالر از
یک بانوی  78س��اله خیلی بیمار،
بس��تری و بخصوص آسیب پذیر

مقصر شناخته شد.
ّ
او به شش ماه زندان همراه با دوسال
تحت نظر بودن محکوم شد ولی در
انتظار صدور رأی دادگاه تجدیدنظر
به زندان نرفت.
نیما مظاهری پی��ش از این نیز در
درخواست خود برای تجدیدنظر در
حکم محکومی��ت اش ناکام مانده
بود.
_______________
عکس :نیما مظاهری ،همسر میریام
بدار ،دارنده مدال المپیک

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

دردادگاه جتدیدنظر

نیما مظاهری
حتمل  6ماه
به ّ
زندان حمکوم
شد.

پرس کانادا (پی یر سنت آرنو)
 7اکتبر 2009

نیما مظاهری ،همسر دارنده مدال
المپیک میری��ام ب��دار ،در دادگاه
تجدید نظر بخاطر دزدی و پنهان
تحمل شش ماه
کردن آثار هنری به ّ
زندان محکومیت قطعی یافت.
در حکم��ی ک��ه در روز  7اکتب��ر

Iranian Business Directory
ساده و
کارآ،
ارزان...

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

&

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 45دالر در سال

BARG www.paivand.ca

ZAR

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
Paivand@videotron.ca

آموزش موسیقی :جواد داوری
کالس های:

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

Tel.:514-567-4789
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها

سیر نزولی محبوبیت حزب لیبرال کانادا
______
علی اشرف
شــادپور

_______

حزب لیبرال کانادا هنوز بحران ناشی
از ع��دم موفقیت در س��اقط کردن
دولت هارپر را پش��ت سر نگذاشته
بود که دچار یک بحران داخلی شد.
ناموفق بودن لیبرالها در ساقط کردن
دولت به این دلیل بود که دو حزب
نیو دموکرات و بلوک کبکوا به کمک
هارپ��ر رفتند و ب��ا رای اعتماد خود
دولت را از س��رنگونی نجات دادند.
الزم به یادآوری اس��ت ک��ه این دو
حزب شریکان ائتالف ناموفقی بودند
که س��ال گذش��ته برای جانشینی
دولت هارپر تشکیل شده بود.
اما بحران فعلی حزب لیبرال داخلی
اس��ت و عل��ت آن اختالف بر س��ر
تعیین کاندیدا برای ناحیه انتخاباتی
اوترمون اس��ت .نماین��ده این حوزه
انتخاباتی در پارلمان فدرال ،تا قبل
از انتخابات س��ال  ،2008دست کم
به مدت  11سال از حزب لیبرال بود.
سال گذشته نمایندگی این حوزه از
دست حزب لیبرال خارج و در اختیار
حزب نیو دموکرات قرار گرفت.
اکنون که حزب لیبرال خود را برای

انتخابات آینده آماده می
کند ،می کوش��د سنگر
قدیم��ی لیب��رال ه��ا را
دوباره تسخیر کند .آقای
دنیس کودر ،که مسئول
شاخه کبکی حزب لیبرال
بود ،یک نفر خانم مونترالی با
ن��ام  Nathalie le Prohonرا به
عنوان کاندیدای اوترمون در نظر
گرفته بود.
از س��وی دیگر یکی از وزرای سابق
دادگس��تری ،به نام مارتن کوشون،
در مب��ارزه درون حزبی موفق ش��د
نظر مواف��ق اعضای موث��ر را بخود
جلب کرده و ب��رای آن حوزه اعالم
کاندیداتوریکند.
آقای ایگناتیف قبال پذیرفته بود که
با کاندیدا شدن منتخب دنیس کودر
موافقت کند .اما با پیش آمدن وضع
جدید و بعد از دو هفته مناقش��ات
بیهوده ،باالخره کاندیدا شدن مارتن
کوشون برای اوترمون را پذیرفت.
این جری��ان دنیس کودر ،به حق یا
ناحق ،خوش نیامد و از مس��ئولیت
ش��اخه کبکی حزب لیب��رال کناره
گیری ک��رده و در را ب��ه روی خود
بس��ت و در مجامع حزبی بعد از آن
هم شرکت نکرد.
به نوش��ته الپ��رس  26س��پتامبر،
اعتراض دنیس کودر به کاندیداتوری

ماریا
کُـتنه

مشاور مهاجرت به کانادا
مارتن کوشون تنها به نحوه تصمیم
گیری در این باره خالصه نمی شود،
بلکه آقای کودر به بازگش��ت آقای
کوش��ون به صحنه سیاسی مخالف
استف زیرا هر دو نفر داعیه رهبری
حزب لیبرال در آینده را در سر می
پرورانند.
به هرحال ،این مناقشه باعث تضعیف
نقش رهبری ایگناتیف شده و بدتر از
آن احتمال دوپاره شدن حزب لیبرال
را نیز پیش آورده اس��ت .ولی هر دو
مرد ،ایگناتیف و ک��ودر ،در رفتار و
گفتار خود می کوش��ند شکاف را از
این که هست ژرفتر نکنند.
اما این دو بحران اثرات مخرب خود
را نه تنه��ا در درون حزب ،بلکه در
{>> ادامه در صفحه}27 :

باید به مهارت مهاجرین در زبان
اهمیت بیشرتی داده شود

_____________________

ب��ه کان��ادا و پایی��ن رفتن
مدتهاست که حاصبنظران
در م��ورد مهاجرین متوجه با توجه به اینکه کانادا هر ساله یک میانگین س��ن آنان موجب
خواهد شد ش��رایط منافع
یک نکته اساس��ی شده
اند چهارم میلیون مهاجر می پذیرد،
اقتصادی آنان بهتر شود ،که
و آن اینس��ت که اگ��ر تازه
مهاجرانی که از مهارت زبانی
این به نفع همه ماست.
واردین نتوانند کار و ش��غل
متناسب با تمایل و تخصص کمتری برخوردارند ،هم از پیشرفت گرچه گزارش اخیر به اعداد
و ارقام اش��اره ای نمی کند،
خود پیدا کنند ،اقتصاد کشور
از این بابت آس��یب خواهد اقتصادی باز می مانند و هم باعث ول��ی ب��ه هر ح��ال موجب
دی��د .کاوش ها نش��ان می ازبین رفنت بعضی مشاغل می شوند .خواهد شد که مدیران امور
مهاجرت به میزان تسلط به
دهد ک��ه یکی از علل اصلی
_________________
زبان انگلیس��ی یا فرانسوی
ناکامی بعضی مهاجرین در
متقاضی��ان مهاجرت تاکید
شغل یابی عدم توانائی آنان
بیشتریبگذارند.
از
یکی
نوش��تن
در تکلم ،خواندن و
کانادا ،یعنی انگلیسی احزاب سیاسی از
در حال حاضر ،برای انتخاب مهاجر
زبانهای اداری
سیستم امتیازدهی اعمال می شود.
است.
یا فرانسوی
اینکهضدمهاجر
برابر این سیستم ،هر فرد متقاضی از
س��رمقاله گازت چهارم اکتبر به این
قلمداد شوند،
 100امتیاز دست کم باید  67امتیاز
موض��وع اختصاص یافته اس��ت که
بگیرد تا تقاضایش قبول شود.
عنوان ب��اال را دارد .در س��رمقاله از
وحشت دارند!
این رقم ش��امل میزان تحصیالت،
قول یکی از اقتصاددانان نامدار نقل
توانائی در زبان اداری ،تجربه کاری در
شده است مهاجرینی که نمی توانند
منظور خ��ود را به یک��ی از دو زبان و فن��ی کمتری نیاز دارند ازبین می زمینه هائی که متقاضی می خواهد
کار بکند و همچنین سن متقاضی
انگلیسی یا فرانس��وی بیان کنند و روند.
حتی از خواندن و نوشتن نیز عاجزند به این ترتیب ،میزان باالی بیکاری است.
موجب می شوند که هر ساله کانادا از یک س��و میزان  ،تقاض��ای ولفر در این سیستم ،امتیاز تسلط به زبان
انگلیسی یا فرانسوی  24است.
بیلیون ها دالر از نظر اقتصادی عقب اجتماعی را باال می برد،
و از س��وی دیگر باعث فقر بیش��تر گزارش پیش��نهاد می کند که این
بماند.
سیستم باید عوض شود و امتیازات
نویس��نده مقاله معتقد است که اگر مهاجرانی از این دست می شود.
احزاب سیاسی استعداد رسیدن به گزارش تاکید می کند گرایش تازه بیش��تری ب��ه زب��ان و همچنین به
یک اجماع را در این زمینه داش��ته واردین ب��ه اقامت در مجموعه های تحصیالت و پایین بودن سن منظور
باش��ند ،می توان راه حلی برای این فرهنگی –اگر آنها را «گتو» نخوانیم -گردد .زیرا ،چرا باید کانادا به کسانی
ک��ه نمی توانند زب��ان ما را صحبت
وضعیت را بدتر می کند.
معضل پیدا کرد.
با توجه به اینکه کانادا هر ساله یک کنند اجازه آمدن به کانادا بدهد؟ در
اینک بخش هائی از متن مقاله:
نتیجه مطالعه اقتصاددان یاد شده که چهارم میلیون مهاجر می پذیرد ،با حالی که در دنیا کم نیستند کسانی
با عنوان  TDاز آن یاد شده است و به سیاس��ت فعلی نمیتوان ب��رای این که انگلیسی یا فرانسوی را حرف می
تایید نایب رئیس یک گروه بانکی هم مسائل راه حل های آسان پیدا کرد .زنند و می خواهند به کانادا بیایند.
رسیده است از یک آمار تکان دهنده گزارش برنامه س��وادآموزی دولت را مقاله با این پاراگراف پایان می یابد:
هم مورد توجه قرار داده و می گوید «متاسفانه ورود به موضوع مهاجرت
خبر می دهد.
طبق این بررسی نرخ استخدام برای ای��ن کار نیازمند پول و پش��تیبانی مانن��د ورود به زمی��ن مین گذاری
کس��انی که س��واد زبان اداری آنان کارفرمایان است .حتی پیشنهاد می شده اس��ت .احزاب سیاسی از ترس
ضعیف اس��ت  20درص��د کمتر از کند که کارفرمایان باید تعلیم زبان اینکه ضد مهاجر قلمداد ش��وند به
این موضوع زیاد نزدیک نمی شوند.
سایرین است به این ترتیب فرصت برای پرسنل خود را بعهده بگیرند.
گزارش دیگری منتش��ر ش��ده که موضوع مهاجرت هنگامی به صورت
های فراوانی از دست می رود.
مهاجرانی که از مهارت زبانی کمتری موضوع را قدری ژرفتر کاویده است .قابل قبول فیصله پیدا خواهد کرد که
برخوردارند از پیشرفت اقتصادی باز موسسه ای که  C.D.HOWنامیده احزاب سیاسی کانادا در این باره به
یک اجتماع برسند» .
م��ی مانند و این درحالی اس��ت که می شود می گوید:
شغل هائی که به مهارت های زبانی باال رفتن سطح معلومات تازه واردین

CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
-----------------------------------------

Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

www.mariacottone.ca

>>

توجه
ی پنجمین بار اوائل
ش�وقی فراوان و ب�را
رم کامی منفرد که
با
س
ماه نوامبر به همراهی هم ار س�فر را بسته و
له ب
با من همکاری دارند ،کو زان شما راهی ایران
دن و خدمت به عزی
برای دی
می باشیم.
بخواهید که جهت
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.

با تعیین وقت قبلی
___________________
980 St-Antoine W.
Suite 308
Montreal, Quebec H3C 1A8

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

thanksgiving day

صـدها هزار گرسنه در کانادا

شمار مراجعین به بانک های غذا ،
هر ماه  %20رشد داشته است.

روز ش��کرگزاری یا thanksgiving
بطور سنتی ،یک آخر هفته بزرگ
برای توزیع غذا در کانادا بوده است.
اما امسال به دنبال افزایش بیکاری
یا کم شدن س��اعات کاری خیلی
از شاغلین ،گردانندگان این برنامه
اذعان کرده اند که در به در بدنبال
اهداکننده غذا هستند.
"انجمن بان��ک های غذای انتاریو"
گزارشی را منتش��ر کرد که در آن
اعالم شده ،طی سال گذشته ،شمار
مراجعین به بانک های غذا ،هر ماه
 20درصد رشد داشته است.
از ای��ن رو هزینه عملی��ات اجرای
انجمن نیز  84درصد افزایش یافت.
"آدام اسپنس" دبیر اجرایی انجمن
در گف��ت و گ��و ب��ا  CTVبا اعالم
اینکه دست کم  350،000نفر تنها
در اس��تان انتاریو به بانک های غذا

مراجعه می کنند ،افزود":
به دلیل عدم اه��دای مواد
غذای��ی از س��وی م��ردم،
هم اکنون ما با مش��کالت
شدیدی مواجه هستیم".
از س�پتامبر گذش�ته ،تع�داد
 192،000نفر کار خود را از دست
داده اند.
همچنین یک کارخانه تولید مواد
غذایی به قدمت  80سال در شهر
لن��دن انتاریو تعطیل ش��ده و این
موضوع ضربه س��ختی بر بانک ها
وارد ک��رده اس��ت.چرا که کارخانه
مذکور س��االنه ح��دود 350،000
پاون��د انواع تولیدات خ��ود را به ما
هدیه می کرد.

سایر استان ها

بانک های غذا در سایر استان ها نیز
وضعیت اسفناکی دارند.
در مقایسه با اکتبر سال  ،2008هم
اکنون بیش از  420،000کانادایی
بیکار هستند و در مجموع  1.5نفر
به دنبال کار می گردند.

آنهائی که موفق به یافتن کار نمی
ش��وند ،مجبور به مراجعه به بانک
های غذا می شوند.
بر مبنای آخرین آمار منتشره ،در
سطح کشوری 20 ،درصد بر تعداد
نیازمن��دان غذا افزوده ش��ده و هم
اکنون همه ماهه حدود 700،000
نفر به بانک ها مراجعه می کنند که
بیش از یک سوم آنها را افراد زیر 18
سال تشکیل می دهند.
بانک های غذا ،در مقابل این حجم
از مراجعه غافلگیر شده اند.
اضافه می شود ،با اینکه دولت برای
مدت کوتاهی به کسانی که شغل
خود را از دس��ت م��ی دهند ،بیمه
بیکاری پرداخت می کند ،اما کسانی
که نتوانند پس از آن دوره ،مجددا،
کاری پیدا کنند ،به مشتریان بانک
غذا تبدیل می شوند( .ایرانتو)

افزایش ارزش دالر کانادا ،بدنبال رشد بهای نفت
و طال و سقوط دالر آمریکا
خبرهای کانادا

 ۱۳اکتبر
ب��ا کاه��ش ارزش دالر آمری��کا و
افزای��ش تقاضا برای نفت و س��ایر
کااله��ا ،ارزش دالر کان��ادا باز هم
افزایش یافته و به  97سنت آمریکا
رسید.
کارشناس��ان پیش بینی کرده اند،
در صورت ادامه روند فعلی ،تا پایان

سال ،ارزش دالر دو کشور ،یکسان
خواهد شد.
دالر قدرتمند کانادایی که همانند
شمش��یر دو لبه عمل م��ی کند،
ضمن اینکه توان اقتصادی کشور را
باال می برد ،اما تأثیر ناخوشایندی بر
صادرات کشور می گذارد.
در سال  ،2007و به دنبال باال رفتن
ارزش دالر کانادا نسبت به آمریکا،
ضربه سختی بر صنایع خودروسازی

این کشور ،که عمده محصوالت آن
صادراتی است ،وارد آمد.
به��ای طال با افزایش قابل توجه به
 1،062دالر در ه��ر اونس و ارزش
ی��ورو نیز ب��ه  1.48دالر رس��یده
است.
همچنین بهای نف��ت پس از یک
دوره اف��ت و خی��زف توانس��ت به
مرز  75دالر در هر بش��که برس��د.
(ایرانتو)
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مونتریال...

چرا اوباما
مستحق
جایزه
صلح نوبل
است؟!
حمید دباشی

برای آینده بهتر را بدهند».
بزرگتری��ن دلی��ل کمیته
نروژی ،تعهد رئیس جمهور
آمری��کا ب��ه برگزی��دن راه
دیپلماسی در مقابل جنگ
اس��ت و از هم��ه مه��م تر
جسارت داشتن در ابراز
این این ایده خیالی
رهانی��دن جهان
از آن ت��رس
بینهای��ت ک��ه
جهان بش��ری از
زمان هیروش��یما
با آن دست و پنجه
نرم می کند.

برای دنیا هیچ چیز مهم تر از
 :CNNپرزیدن��ت اوبام��ا ب��ا خلع سالح امتی جهانی نیست!
ش��نیدن خبر دریاف��ت جایزه
صلح نوبل ،2009اتفاقی که یک
بار در زندگی آدم می افتد ،از خواب در گزارش ها آمده است که زمانی
برخاست .خوشحالی و غروری که از که اوباما می خواست نطق تاریخی
شنیدن این خبر به او دست داد ،اگر اش را درب��اره خل��ع س�لاح اتمی
از شنیدن خبر پیروزی در انتخابات در س��ازمان مل��ل ای��راد کند ،خبر
ریاست جمهوری سال  2009در  4س��ایت غنی سازی اورانیوم ایران به
نوامبر بیش��تر نبود ،به همان اندازه او و رئی��س جمهور فرانس��ه ،نیکال
سارکوزی و نخست وزیر انگلستان،
بود.
او ریاس��ت جمه��وری را با تالش و گوردن براون رسید.
سرس��ختی بدس��ت آورده است ،از همچنین گفته می شود که همتایان
همه مهم تر و قدرت کالم خدادادی اروپائی اش می خواس��تند که او در
اش و دید وس��یعش درمورد کشور هنگام سخنرانی بصورت فوری این
پر از مشکالتی بود که در عرصه های خبر را اعالم کند ،اما او مقاومت می
کند و می گوید که می خواهد ابتدا
جهانی بدنام شده بود.
انتخاب شدن او و نشاطی که در میان سخنرانی اش را بکند.
میلیونها نف��ر از طرفدارانش بوجود ای��ن تفاوت بین یک سیاس��تمدار
آمد ،رهایی آمریکایی ها از هش��ت معمولی و یک دولتمرد رویاگرا است:
سال پر از مشکل بود که حتی نمی قبل از اعلام موضوعی نا امید
توانستند خودشان را در کشورشان کننده ،جدولی از امید ترس�یم
باز شناس��ند .حاال او بخاطر تقسیم می کند.
دی��دگاه های آزادیخوان��ه اش برای برای مردم دنیا ،بعنوان یک استراتژی
جهانی که به همان اندازه پر مشکل مهم هیچ چیز مهم تر از خلع سالح
و بدنام اس��ت ،یک جایزه افتخاری اتمی جهانی نیست ،جایی که هیچ
کش��وری حق تولید س�لاح فاجعه
برده است.
کمیته جایزه صلح نوبل ،هنگام اعالم سازی را ندارد .ما بشدت وارد موضوع
جایزه گفت« :افراد کمی مثل اوباما ترس سالح های اتمی که با زندگی
توانس��ته اند توجه جهان را به خود ظریف ما در این دنیای بی دوام گره
جلب کنند و به مردم کشورشان امید خورده است ،عجین شده ایم و تحت

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

حسابداری

تاثیر آن قرار گرفته ایم.
اوباما در تنها فرصت تاریخی
که بدست آورده بود ،فوریت این
موضوع را مطرح کرد .او هم مثل
بقیه سیاستمداران رویاگرا که به
رویاهای نا ممکن فکر می کنند،
مورد تمسخر تحقیر کنندگانش
قرار گرفت.
اما طرفداران جوان��ش ورود او را به
کاخ سفید خوش آمد گفتند و به او
وعده دادند که در قسمت درست و
پیروز تاریخ ایستاده است.
فوری ترین چالش�ی که رئیس
جمه�ور ب�ا آن مواجه اس�ت،
بلندپروازی های اتمی جمهوری
اسالمی ایران است.
رئیس جمهور آمریکا با بردن جایزه
نوبل ،یک همتای ایرانی دارد که از
هر رئیس جمهور و رهبری مهم تر
است.
شیرین عبادی که همین جایزه را
در س��ال  2003برنده ش��ده است.
او بعنوان یک زن ایرانی مس��لمان و
شجاع و فعال خستگی ناپذیر حقوق
بشر ،حرف های زیادی برای همتایش
دارد و می تواند در اسلو ،واشنگتن یا
تهران اطالعات الزم درباره ایران رابه
او بدهد و این نشانه امید است برای
نزدیکی بین دو ملت که باید با تعهد
کامل نسبت به حرمت ظریف انسانی
ما صورت بگیرد.
 10اکتبر

•

_________________

منشی گری اداری
آغاز کسب و کار
همین امروز متاس بگیرید:

مناینده زن جملس كویت :مشا منی توانید زنی را
جمبور كنید حجاب بپوشد،اینجا ایران نیست!
دیل��ی تلگراف چاپ لندن نوش��ت:
دو نماین��ده زن مجل��س كویت با
نامهای روال دشتی و اصیل االوادی با
خودداری از رعایت حجاب در طول
برگ��زاری یكی از جلس��ات مجلس
كوی��ت ،جنب��ش اس�لامگرای این
كشور را به چالش كشیدهاند .این دو
نماینده در میان  4نماینده زن قرار
دارند كه در ماه می برای نخستین بار
در تاریخ كویت وارد مجلس ملی این
كشور شدند.

مدرسه دهخدا

www.dehkhodaschool.com

سخنرانی

>> پیــرامون
نتخابات شهرداری،
ا
کیم گامری

Cym Gomery
(دختر قاضی گامری)
ی حزب پروژه مونرآل
کاندیدا
projet montrea
l
یه NDG-LOYOLA
در ناح

شنبه  17اکتبر

زمان:
حل مدرسه دهخدا
م
در
هر
زظ
 4بعدا
عد از سخنرانی کوتاه،
از ساعت  3تا ن ایرانی خواهد آمد و ب
هم میهنا
ن پاسخ خواهد گفت.
به دیدار به پرسش های حاضری
به امید دیدار

شهریه رایگان!

اقدام این دو نماینده در عدم رعایت
حجاب ،موجبات خشم نمایندگان
اس�لامگرای مجلس كویت را فراهم
آورده است .آنها بر این عقیدهاند كه
دو نماینده مذكور ،شریعت و یا قانون
اس�لام را با این كار مورد بیحرمتی
قرار میدهند.
زمانی كه این دو نماینده به صورت
بیحج��اب وارد مجلس ملی كویت
ش��دند ،س��ه نماینده اس�لامگرای
مجلس به س��رعت مراتب اعتراض

خود را نس��بت به اق��دام آنها ابراز
داشتند.
این در حالی اس��ت كه روال دشتی
در مصاحبه با روزنامه انگلیسی زبان
تلگراف میگوید :شما نمیتوانید زنی
را ك��ه در حال رفتن به بازار و یا كار
اس��ت مجبور كنید حجاب بپوشد.
اینجا ایران نیست!
_________________

قابل
توجه فارسی زبان
افغ
انی ،تاجیک و...
مدرسه
فا
ر
س
ی
د
ه
خ
دا
را
از
آن خود ب
دانید و از خدمات
ما بهرهمند شوید:

>>> شنبه ها :ساعت 1تا 5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 
سال حتصیلی2009-2010

نامنویسی ادامه دارد
>> در محل مدرسه
------------------

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

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

•
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انتشارات زاگرس برگزار می کند:

معرفی کتاب

سحــر

«انقالب خمینی و انقالب حسینی»

دهقان

رمان

دکترعزتمصلینژاد

تینافرشادگهر

>> س�حر دهق�ان ،رقصنده
ی است که پس از به پایان
ایران 
رسانیدن تحصیالت هنری خود
در فرانس��ه به ادامه تحصیل در
مقطع کارشناسی ارشد در کالیفرنیا
پرداخ��ت .اوهم اکنون با ش��اهرخ
مشکین قلم و نکیسا به فعالیت خود
ادامه میدهد.
هنر دوستان مونتریالی با اجراهای او
درهفتههای پیش توسط برنامهای
همت گروه سخن آزاد برگزار
که به ّ
شده بود آشنا شدند.
ام��ا این بار س��حر در فضایی کامال

تاریخ :شنبه  24اکتبر 2009

متف��اوت از همه صحن��ه های قبل
ظاهرشد .این بار او طنین آزادی را با
هنر خود در مقابل ساختمان سازمان
ملل فریاد میزد .سحر دهقان در این
امت��داد دو برنام��ه اجرا ک��رد .او در
فضای باز در زمان تظاهرات ایرانیان
در نیویورک با رقصی به نام "ستیز
برای آزادی" به روی صحنه رفت .در
مورد رقص خود میگوید:

انجمن مهندسان و آرشیتکت های ایرانی کبک

سخنرانی

گسترش فن آوری های اینترنتی :نگاهی به آینده

سخنران» مهندس کامران قا ضیان

مشاور عالی در شبکه عملیاتی TATA COMMUNICATIONS
زمان :چها رشنبه  21اکتبر از ساعت  19تا 21
شبکه های اینترنتی تاکنون رشد "نما ئی" ( )exponentialداشته است
و پایداری این رش��د فن آوری های ارتباط��ی را با چالش های بزرگی روبرو
خواهد کرد .در این سخنرانی ضمن بررسی عمیق این رشد سعی بر این است
که امکانات انتقال فن آوری و بخصوص انتقال نوری را مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهیم.
کامران قا ضیان :فارغ اتحصیل مهندسی برق از پلی تکنیک مونترال است.
وی فعالیت حرفه ای خود را با بخش سیستم های نوری نورتل آغاز کرد و اینک
بعنوان مش��اور عالی در شبکه عملیاتی TATA COMMUNICATIONS
کار می کند .مکان:

Centre Communautaire St-Raymond
)5600, rue Upper Lachine, (West of Girouard
Métro: Vendôme

"زیر یک چادر سیاه میجنگیدم و هم
زمان میچرخیدم و در آخر چادر را
پاره میکنم و به روی زمین پرتاب
میکنم و مش��ت خود را به هوا بلند
میکنم .این کار همراه با موس��یقی
جامه دران اثر حسین علیزاده اجرا
شد ،با شنیدن این موسیقی در زیر
آن چادر واقعا به من حالت خفقان
دست میدهد" .
اجرای دیگر س��حر در چهارچوب
برنام��ه crime againt humanity
 in iranب��ود ،که با ش��عر" آیههای
زمینی" سروده فروغ فرخزاد و اجرای
س��وزی ضیایی پرداخته شده بود و
در کلیس��ای ریورس��اید riverside
 churchنیویورک اجرا شد.
او در باره این کار خود میگوید:
"داستان رقص زن جوان شورشگری
اس��ت که به او تجاوز ش��ده ،کتک
خورده و بس��تگان خود را از دست
داده است .این رقص برای من بسیار
ی بود چون در آن سالن مارتین
با معن 
لوتر کینگ هم سخنرانی صلح خود
را کرده بود".
اوتاکیدمیکندکهکارهایشهمیشه
بازگو کننده دردی و یا حامل پیامی
برای آزادیست و می افزاید:
"گرچ��ه در ای��ران زندگی نمیکنم،
اما دلم کن��ار مردم ایران ،بخصوص
جوانان و زنان آن است!"
ما هم ب��رای او آرزوی بهترین ها را
داریم...

زبان انگلیسی و فرانسوی خود را تقویت کنید

کالس های انگلیسی :صبح ها
کالس های فرانسوی :عصرها

تلفن اطالعات و نامنویسی:

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

ای شیخ خرد باخته ی دشمن انسان
شالق نزن بر تن بیمار و نحیفم
شالق نزن بر تن هم دین خود ای مرد
من هم چوتو بیچاره این دین حنیفم
از چیست گناهم که مسلمان شده ام من
از دست تو و دین تو من خوار و خفیفم
امروز اگر خم شده ی دست تو هستم
در معرفت و علم و ادب بر تو حریفم
پیش ازتوکه غارت بکنی کشور من را
دانی که من از پشته ی زرتشت شریفم
از زشتی کار توجهان حیرت محض است
اسالم چه میخواهد از این جان ضعیفم
ای شیخ بد اندیش بکن گور خودت گم
از میهن ویران شده و خاک نظیفم
ای غول بیابانی بیرحم و مروت
شالق نزن بر بدن زار و ظریفم
شالق نزن بر تن بیمار و نحیفم

سیاوش لشگری

شالق نزن!
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آیاچیزیبهعنوان
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زندگیپسازمرگ وجوددارد؟
"
"
کتاب

مق��دس م��ی فرماید:
"انسان که از زن زائیده
می شود ،قلیل االیّام و پر از زحمات
است .مثل گل می روید و بریده می
شود ،و مثل سایه می گریزد و نمی
ماند ....اگر َمرد بمیرد ،بار دیگر زنده
شود؟"
(ایوب .)14 ، 2 - 1:14
به مانند ایوب ،این سؤال تقریباً ذهن
همۀ ما را به خود مشغول کرده است
 .واقعاً پ��س از مرگ چه اتفاقی می
افتد؟
آیا به همین سادگی از بین خواهیم
رفت و دیگر وجود نخواهیم داشت؟
آی��ا پس از َمرگ ب��ه زمین خواهیم
برگش��ت تا به اهداف شخصی عالی
تری برسیم؟
آیا پس از َمرگ ،همه به یک جا می
روند و یا اینکه افراد مختلف به مکان
های متفاوت منتقل خواهند شد؟
آیا واقعاً چیزی به نام بهشت و جهنم
وجود دارد ،و ی��ا اینکه همۀ این ها
تو ّهمات ذهنی هستند؟

جاودانی و بس��یار پر جالل توصیف
می نماید:
"بلکه چنانکه مکتوب است:
"چیزهائ��ی را که چش��می ندید و
گوش��ی نش��نید و به خاطر انسانی
خطور نکرد ،یعن��ی آنچه خدا برای
هیا کرده است"
دوستداران خود ُم ّ
(اول قرنتیان .)9:2
عیسی مسیح ،خدای ُم َج ّسم ،به این
جهان خاکی آمد تا حیات جاودانی را
همچون یک هدیه به انسان ببخشد.
"و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما
مجروح و به سبب گناهان ما کوفته
گردید ،و تأدیب س�لامتی ما بر وی
آمد ،و از زخمهای او ما شفا یافتیم"
(اشعیا .)5:53

عیسی مسیح ،با فدا کردن جان خود،
مجازات��ی را که ما الیق آن بودیم بر
خود گرفت.
او پس از س��ه روز ،با قیام روحانی و
جسمانی خویش از قبر ،پیروزی خود
را بر مرگ ثابت نم��ود .پس از قیام
از مردگان ،عیس��ی مسیح مدت 40
روز بر زمین ماند ،و قبل از صعود به
بهشت ابدی توسط هزاران نفر دیده
شد.
رومیان  25:4می گوید" :که به سبب
گناهان ما تسلیم گردید و به سبب
عادل شدن ما برخیزانیده شد".

که از ُمردگان برخاست ،چونست که
بعضی از شما می گویند که قیامت
ُمردگان نیس��ت؟ اما اگر ُمردگان را
قیامت نیست ،مسیح نیز برنخاسته
است"
(اول قرنتیان  12:15ـ .)13

مسیح نوبر کسانی است که به جهت
زندگی آینده خواهند برخاست .آدم،
او که همۀ ما از نسل وی می باشیم،
گناه کرد .گناه او مرگ جس��می را
برای همۀ آدمیان به ارمغان آورد .اما
همۀ آنانی که توسط ایمان به مسیح
به فرزندخواندگ��ی در خانوادۀ الهی
خوانده شده اند ،وارث زندگی جدید
خواهند شد.
(اول قرنتیان 20:15ـ)22
همچنانکه خ��دا بدن مس��یح را از
ُمردگان برخیزانید ،بدن های ما نیز به
هنگام بازگشت مسیح از قبر خواهند
برخاست.
(اول قرنتیان )14:6
باید توجه داشت که اگر چه در نهایت
همۀ ما برخیزانیده خواهیم شد ،ولی
همه به بهشت نخواهند رفت .آنچه
تعیین می کند شما پس از مرگ به
بهش��ت خواهید رفت و یا به جهنم،
انتخابی است که حین حیات خود بر
زمین اتخاذ می کنید.
کتابمقدس می گوید:
"و چنانکه م��ردم را یک بار ُمردن و
قرر است"
بعد از آن جزا یافتن ُم ّ
(عبرانیان .)27:9
آنان��ی که ع��ادل کرده ش��ده اند به
آس��مان خواهند رفت تا وارد حیات
ابدی شوند .اما همۀ بی ایمانان ،برای
مج��ازات ابدی به جهنم فرس��تاده
خواهند شد.
(متی )46:25

قیام مس��یح از مرگ واقعه ای است
کتابمقدس نه فق��ط حیات پس از که برای اثبات َس��ندیّت آن مدارک
مرگ را تأئید می کن��د ،بلکه آن را زیادی موجود می باشند.
پولس رسول از افراد محتلف دعوت
نمود تا با استفاده از شهود عینی،
اعتبار این واقعه را مورد پرس��ش
قرار دهند .ولی هیچکس نتوانست
ِص ّحت قیام مس��یح را ر ّد کند .بر
مبنای قیام مسیح ،که اساس ایمان
مسیحی اس��ت ،ما نیز از مردگان
جهنم نیز ،مانند بهشت ،یک تو ّهم و
خواهیمبرخاست.
یا تجسم ِصرف نیست؛ بلکه مکانی
برخی از مس��یحیان اولیه به این اس��ت واقعی .آنجا جائی اس��ت که
اشخاص غیر عادل (بی ایمان) خشم
حقیقت ایمان نداشتند.
پولس آنها را بدینصورت نصیحت و غضب ابدی خدا را تجربه خواهند
کرد .در جهنم ،گناهکاران متحمل
می کند:
"لیکن اگر به مسیح وعظ می شود شکنجۀ جس��می و عذاب روحی و

ش جالل عادل
کشی

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

روان��ی خواهند بود ،و
وجدانشان از خجالت،
ش��رم ،افس��وس ،و
حقارت رن��ج خواهد
برد.
ماهیت
توضیح
جهت
ّ
جهن��م ،کتابمقدس
از اس��امی مختلف��ی
استفاده می کند:
هاویه که چاهی است
بی انتها (لوق��ا 31:8
؛ مکاش��فه  ،)1:9و
دریاچ��ۀ آت��ش ک��ه
ساکنان آن شب و روز
در آتش آن عذاب می
کشند
(مکاشفه .)10:20
در جهنم گریه و فشار دندان خواهد
بود.
اینها نش��انی اس��ت از رنجیدگی و
غضب ش��دید (مت��ی  .)42:13آنجا
جائی است که " ...کِرم ایشان نمیرد
و آتش خاموشی نیابد"
(مرقس .)48:9
نکتۀ مهم این است که هر چند خدا
می فرماید:
"م��ن از ُم��ردن َمرد ش��ریر خوش
نیستم .بلکه (خوش هستم) که شریر
از طریق خود بازگش��ت نموده ،زنده
ماند" (حزقیال  ،)11:33ولی ،به زور،
ما را مجبور نمی س��ازد او را اطاعت
کنیم .اگر ما اختیار می کنیم که او
را رد نمائیم ،او آنچه را ما طلبیدیم به
ما می دهد .و آن ،چیزی نیست جز
دوری ابدی از خدا.

فرمود:
" ...من قیامت و حیات هس��تم .هر
که به من ایمان آورد ،اگر ُمرده باشد،
زنده گردد .و هر که زنده بُ َود و به من
ایمان آورد ،تا به ابد نخواهد ُمرد"....
(یوحنا 25:11ـ.)26
حی��ات ابدی ،به عن��وان یک هدیه،
در دس��ترس همه می باشد .اما تنها
کس��انی قادر به دریافت آن هستند
که خویشتن و امیال دنیوی خود را
انکار کرده ،و خود را همچون قربانی
به خدا تسلیم کنند.
"آنکه به پس��ر ایمان آورده باش��د،
حیات جاودانی دارد و آنکه به پس��ر
ایمان نی��اورد حیات را نخواهد دید،
بلکه غضب خدا بر او می ماند".
(یوحنا .)36:3
فرصت توبه به هیچکس پس از َمرگ
داده نخواهد ش��د .فرصت ما پس از
َمرگ ،تنها برای رویاروئی با خداست.
او ما را دعوت می کند تا امروز با محبت
و ایمان بس��وی او آئیم .اگر ما ایمان
آوریم که مرگ عیسی مسیح جریمۀ
طغیان گناه آلود ما را پرداخت نمود،
نه فقط صاحب یک زندگی بامعنی و
پربرکت بر روی زمین خواهیم شد،
بلکه حیات جاودانی در حضور مسیح
نیز برای ما تضمین می شود.

زندگی زمینی ما یک امتحان است؛ و
در واقع تعئین کننده و تدارک بینندۀ
آیندۀ ابدی ماست .برای ایمانداران،
این آین��ده عبارت اس��ت از زندگی
ابدی در حضور خدا.
پس سؤال مهم این است:
"من چگونه م��ی توانم یک ایماندار
محسوب شوم تا این حیات ابدی را
دریافت کنم؟"
در پاسخ باید گفت که فقط یک راه
وج��ود دارد؛ و آن ایمان و اعتماد به
عیسی مسیح ،پسر خداست .عیسی



هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال
)(Metro: Mont Royal

Mont Royal
Mont
Royal



ST-DENIS

)
514-999-5168

Montreal

405 Marie-Anne E

Mary Anne

خداوند محبت است

هر شنبه

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

5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

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

اجنمندوستدارانزرتشت

«مناشـــوم»
Ottawa Persian Radio

www.paivand.ca

تیراژگسترده

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

) 514-996-9692

اجنمن ادبی مونترال
(514) 651-7955

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

بنیاد سخن آزاد

Advertise with us

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

بیایید جشن های ملی
را پاس بداریم

اجنمندوستدارانزرتشت
انجمن دوستداران زرتشت تاریخ برگزاری
جشن های ملی را به آگاهی هم میهنان گرامی میرساند:

	• جشن یلدا (زادشب مهر)		:
			
	•جشن سده:
	• جشن چهارشنبه سوری		:
	• جشن نوروز و زاد روز زرتشت		:
			
	• سیزده بدر:
			
	•جشنتیرگان:
	• جشنمهرگان			:

شنبه  19دسامبر 2009
شنبه  23ژانویه 2010
سه شنبه 16مارچ 2010
شنبه  27مارچ 2010
یکشنبه  4آوریل 2010
یکشنبه  28جون 2010
شنبه  3اکتبر2010

همچنین از سازمان ها و انجمن های دانشجوئی و فرهنگی که مایلند در
برگزاری این جشن ها با ما همکاری و یا همیاری نمایند ،دعوت می شود به ما
بپیوندند تا با یاری یکدیگر گوشه ای از فرهنگ ایران را ،که مجموعه ایست
از آداب و رسوم آن که در ذهنیت ما نهادینه شده را به نسل آیند شناسانده
و انتقال دهیم.
______________________________
در این راستا مهر ورزیده با روابط عمومی انجمن پیوند بگیرید.
)514( 865 -7146
)514( 325-3012

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

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

>> گرافیک عالی

داروخـانه
ساعات کار :عصر

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

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

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

(514) 731-1443

www.cafelitt.ca

رادیو همصدا اتاوا

اجنمن دفاع از حقوق بشر
ایران -مونترال

www.ajpq.qc.ca
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سودبیشازانتظاربانکهایآمریکا

دو بانک اصلی وال اس��تریت مرکز
بورس آمریکا در گزارش مالی س��ه
ماهه سوم خود سودی بیش از پیش
بینی تحلیلگران اقتصادی داشته اند.
س��ود گلدم��ن س��کس از ژوئیه تا
سپتامبر گذشته  3/19میلیارد دالر
بوده که چهار برابر مدت مش��ابه در
سال  2008است.
ای��ن بانک بی��ش از  5میلیارد دالر
ب��رای پرداخت حق��وق و پاداش به
کارکنان خود در س��ه ماهه س��وم
تخصیص داده بطوریکه هر کارمند
بطور متوسط  172هزار دالر دریافت
خواهد کرد.
سود سیتی گروپ نیز در این مدت
 101میلیون دالر افزایش یافته است
که بسیار کمتر از گلدمن سکس و
حاکی از ادامه تاثیرات مخرب رکود
مالی اخیر بر روی عملیات بانکی آن
است.
بر خالف گلدمن سکس که بیشتر

متمرکز بر سرمایه گذاری های بانکی
و تجاری اس��ت ،س��یتی گروپ وام
های زیادی به مصرف کنندگان داده
و به همین دلیلی صدمات زیادی در
طی رکود اخیر متحمل شد.
س��یتی گروپ در س��ه ماهه مشابه
سوم سال گذشته  2/82میلیارد دالر
متضرر شد.
اما سود این بانک در سه ماهه سوم
سال جاری بسیار کمتر از سه ماهه
گذشته بود که بالغ بر  4/82میلیارد
دالر می شد.
س��ی و چهارصد از س��یتی گروپ
متعلق ب��ه دولت آمریکاس��ت و از
هنگام بروز بح��ران مالی ،بانک یاد
ش��ده بیش از  100میلیارد دالر از
دارایی خود را از دست داده است.
با انتشار گزارش سود غیرقابل انتظار
ای��ن دو بانک ارزش س��هام آنها نه
فقط باال نرفت بلکه کاهش نیز یافت
زیرا به اندازه سود شگفت انگیز جی

تپشدیجیتال

پی مورگان چیس که روز گذش��ته
موجب افزایش شاخص داو جونز به
 10هزار واحد شد نبود.
گلدمن سکس اعالم کرده با وجود
چالش های جدی که متوجه اقتصاد
جهانی است ،در مجموع نشانه هایی
حاک��ی از بهبود ش��رایط و ثبات به
چشم می خورد.
س��ود این بانک طی نه ماه نخست
س��ال جاری به  16/7میلیارد دالر
بالغ می شود.
رالف سیلوا تحلیلگر مالی تاورگروپ
ب��ه بی بی س��ی نی��وز م��ی گوید:
"گلدمن همواره بیشترین پاداش را
به کارکنان خود پرداخته زیرا سرانه
حقوق آنها از همه بیشتر است".
گلدمن سکس وام اضطراری که در
ژوئیه گذشته از دولت آمریکا دریافت
کرد را پرداخت کرده است.

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
وب
تهیه
و
طراحی
½
½
عه ای
ن
ف
یس ا
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
با خطا ز لباس
ش
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
زیبا د یهای
ر تپش
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½

 ---سرویس دی.جی ---
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ایران و حقوق بشر...

نهادآمریکایی:حقوقبشرخبشجداییناپذیر
مذا کرات با ایران باشد
هیالری کلینتون مح��ور مذاکرات
ب��ا ای��ران را مناقش��ه اتم��ی م��ی
داندکمیس��یون آزادی بین المللی
ادیان وابس��ته به وزارت امور خارجه
آمریکا ،از هیالری کلینتون وزیر امور
خارجه این کش��ور درخواست کرده
است که موضوع حقوق بشر در ایران
را به طور ج��دی در مذاکرات گروه
 5+1با ایران مطرح کند.
گروه  5+1متش��کل از پنج کش��ور
عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل
متحد و آلمان یکم اکتبر در شهر ژنو
سوئیس با ایران مذاکره کردند.
وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرده
که محور این مذاکرات برنامه اتمی
ایران بوده است.
کمیسیون آزادی بین المللی ادیان
روز  14اکتب��ر از هیالری کلینتون
خواس��ت که ایران را ب��ه خاطر آن
چه این نهاد ،س��ابقه شرم آور ایران
در زمینه حقوق بشر توصیف کرد،
پاسخگو بداند.
ایران اتهام نقض حقوق بش��ر را رد
می کند.

بهنود شجاعی
اعدام شد

بهنود شجاعی که به دلیل ارتکاب قتل
در سن نوجوانی مجرم شناخته شده بود ،در
زندان اوین تهران توسط اولیاء دم اعدام شد.
ای��ن اتفاق در حال��ی رخ داد که پیش از این
آقای شجاعی پنج بار برای اجرای حکم اعدام
به قرنطینه زندان منتقل شده بود و هر بار به
دالیلی اجرای حکم به تأخیر افتاده بود.
به گزارش کمیته گزارش��گران حقوق بش��ر،
خانوادههای سهراب اعرابی و ندا آقاسلطان ،دو
تن از جان باختگان حوادث اعتراضی اخیر ،به
همراه جمعی از فعاالن حقوق بشر روز اجرای
حکم در برابر زندان اوین تهران حضور یافتند.
آنها خواستار لغو اعدام بهنود شجاعی بودند.
بهنود ش��جاعی در سال  ،۱۳۸۴هنگامی که
هفده س��ال سن داشت در یک نزاع شخصی
در یک��ی از پارکهای تهران ،فردی را به قتل
رساند.

صدای
فریدون،
خسته تر از
همیشه…

۱۳مهر؛ سالگرد
جاودانگی فریدون
فروغی،
خسرو صادقی بروجنی

صدای زخمی فریدون را خسته تر از
همیشه  ،خس��ته تر از آن زمان که
در کافه فی��روزه با فرهاد بود در کار
ش��املو وگلسرخی و …  ،در کافه ای
در جزیره کیش شنیدیم  .صدایی که
یادآور رنجهای گذشتگان بود.
صدایی گرم و شفاف .آوازی که واقعاً
از روی احس��اس به نوا در می آمد،
گویی که در عین خواندن سروده می
شد .
صدای بغض آلودی که گاهی صدای

وباما می
را ا
شیرین عبادی :چ را بفشرد
وری
خواهد دست کش حقوق بشر
خودش
که به گفته می کند.
را نقض

حقوق بش��ر
ایران:سابقه
هم��ه م��ردم
ای��ن در حالیس��ت که
ش��یرین عبادی ،برنده شرم آوردرزمینه ایران را نشان دهد
و بر تعهدات بین
جایزه صلح نوبل و
فعال حقوق بشر!
المللی ای��ران در
حقوق بشر نیز آمریکا و
زمین��ه احترام به
غرب را به نادیده گرفتن
وضع حقوق بشر در ایران متهم کرده آزادی های دینی تاکید کند".
لئونارد لئو ،رئیس این کمیس��یون
است.
ش��یرین عب��ادی در مصاحب��ه با دولتی ،در این نامه که در وب سایت
خبرگزاری رویتر این سوال را مطرح کمیسیون او منتشر شده می نویسد،
کرده اس��ت ک��ه چرا ب��اراک اوباما ،آمری��کا در ژنو در مورد برخی موارد
رئیس جمه��وری آمریکا ،قصد دارد حقوق بش��ر با ای��ران گفتگوهایی
دست کشوری را بفشرد که به گفته داشته است.
اما او خواهان این ش��ده اس��ت که
او حقوق بشر را نقض می کند.
دولت آمری��کا بارها تاکید کرده که آمری��کا در مورد موض��وع وضعیت
نگ��ران وضع حقوق بش��ر ب��ه ویژه ش��هروندان ایالت متحده که توسط
پس از انتخابات  22خرداد اس��ت و ایران دستگیر ش��ده اند ،فراتر برود
از "آرمان های مشروع" مردم ایران و حقوق بش��ر مردم ایران را بخش
حمایت می کند ،ام��ا در مذاکرات جدایی ناپذیر گفتگوها با ایران بکند.
جاری بر مناقشه اتمی ایران تمرکز ایران اتهام تبعیض علیه اقلیت های
دینی در این کشور را رد می کند.
کرده است.
کمیسیون آزادی بین المللی ادیان در با این وجود ،کمیس�یون آزادی
نامه اش به هیالری کلینتون نوشته بینالمللیادیاندرموردوضعیت
اس��ت" :آمریکا باید در گفتگوهای اقلی�ت ه�ای دینی-مذهبی از
جاری با ایران حمایت اس��توارش از جمله مسلمانان صوفی مذهب،

پس از  ۵بار
رهایی از مرگ؛

وکالی بهنود ش��جاعی در دادگاه اس��تدالل
کردند که موکل آنها مرتکب قتل غیرعمد
شده و بهجای اعدام ،مجازات پرداخت دیه را
مستحقمیدانستند.
اما دادستان این ادعا را رد کرد و گفت بهنود
ش��جاعی به مقتول حمله ک��رده و با ضربات
متعدد او را از پای درآوردهاست.
محم��د مصطفای��ی ،یک��ی از وکالی بهنود
شجاعی در گفتگو با رادیو بیبیسی در مورد
نحوه اعدام بهنود گفت:
«بع�د از اذان صبح ،بهنود ش�جاعی به
پای چوب�ه دار رفت و مادر و پدر مقتول

هق هق گریه خفه شده را می توان
در آن حس کرد ،صدای کس��ی جز
فروغی نمی توانست باشد  .ملودیهای
بسیار رس��ا که با ما حرف می زنند
و گاه گ��داری به س��وزناکی صدای
آوازخوان متمایل می شود و پنجه در
خاط��رات و آرزوهای ما می اندازد و
ترانه هایی س��اده که برای هر کسی
نمودی در دنیای خارج می یابد.
فروغ��ی در اوایل دهه  ۵۰بواس��طه
صدای بم و در عین حال خوش نشین
خود به سرعت از طریق برنامه های
رادی��و و تلویزیون به عنوان خواننده
ای با س��بک فرهاد معرفی ش��د و
مانند سایر خواننده ها در سینما نیز
به به خوانندگ��ی پرداخت .فریدون
فروغی وقتی ش��روع به آواز خواندن
کرد که اوضاع و احوال جامعه منتظر
همچنین صدایی و بغضی بود.
س��الهای انق�لاب در راه بود و بغض
فروخورده و مشتی گره کرده .صدای
دلنش��ین وی هم شور یک اعتراض
شدید را داشت و هم اندوه یک ملت
را.
«فری��اد رس » تران��ه ای اس��ت که
در س��ال  ۱۳۵۲متولد شد ،سروده
ای از «فرهاد ش��یبانی» با موسیقی
«اس��فندیار منفردزاده»؛ «آدمک»
و «پروانه ی من» با موس��یقی تورج
ش��عبانخانی را ب��رای فیل��م آدمک
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یهودیان ،بهائیان و مس�یحیان
اونجلیکال ابراز نگرانی کرد.
این نهاد به وزیر امور خارجه آمریکا
توصیه کرده است که برای مسدود
کردن دارای��ی های مقام های ایران
که به گفته این نه��اد ناقض جدی
آزادی های دینی هستند اقدام کند.
مقام های جمهوری اسالمی ایران که
بارها نقض حقوق بشر در این کشور
را رد کرده اند می گویند براس��اس
قانون و موازین اسالمی با اقلیت ها
و مخالفان رفتار می کنند.
کمیسیون آزادی بین المللی ادیان در
گزارش های ساالنه خود بارها ایران
را از ردیف کشورهایی اعالم کرده که
بطور سیستماتیک آزادی های دینی
شهروندان را نقض می کند.
ای��ران می گوید که قانون اساس��ی
ایران داش��تن هر عقیده ای را برای
افراد آزاد می داند ،اما در ایران بدون
استثنا با هر گروهی که امنیت ملی
کش��ور را به خطر بیاندازد برخورد
خواهد کرد.

>> قابل توجه

پزشکان و متخصصین
دعوت به همکاری

Clinique Medico-Esthetique MIRA

Brossard

 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

چهارپای�های را که برای اع�دام در نظر
گرفته بودند از زیر پای بهنود کشیدند و
بهنود از دنیا رفت».
محمد مصطفایی افزود« :متأسفانه علیرغم
اعتراضهایی که ما به ماهیت حکم و اجرای
آن داشتیم و اینکه ما پیشتر توانسته بودیم
رضایت اولیای دم را بگیریم و ش��هودی هم
بودند که ش��هادت بدهند ،ولی هیچکدام از
اعتراضها و شکایتهای ما به جایی نرسید».
آقای مصطفایی مس��ئله تغییر نظر اولیاء دم
را در استفتائی از آیتالله مکارم شیرازی نیز
مطرح کرده بود که این مرجع تقلید در پاسخ
اعالم کرد« :هرگاه شهود معتبر شهادت دهند
ک��ه آنها عفو کردهاند بازگش��ت آنها اثری
ندارد».
اتحادیه اروپا پیش از این با صدور بیانیهای از
مقامات قضائی ایران خواسته بود در مجازات
این جوان تخفیف قائل شوند.
در بیانیه اتحادی��ه اروپا آمده بود که مجازات
م��رگ این نوج��وان در تناقض ب��ا تعهدات
و وظای��ف جمهوریاس�لامی بهویژه پیمان
بینالمللیحقوق مدنیو سیاسیوکنوانسیون
حقوق کودکان اس��ت که ه��ر دو به وضوح
اع��دام افراد صغیر و یا محکومیت افرادی که
در سن نوجوانی مرتکب جرم شدهاند را منع
میکند.

ساخته خسرو هریتاش خواند و بعد
«فتنه چکمه پوش» را برای فیلمی
بهمین نام از همایون بهادران.
فروغ��ی در ط��ی دوره هنری خود
هیچگاه تن به ابتذال نداد و همواره
نوعی خاص از متانت و اصالت را در
آثارش می توان تعقیب کرد.
بعد از انق�لاب ،ترانه مع��روف «یار
دبس��تانی من» را در فیلم «از فریاد
تا ترور» را به اجرا گذاشت و کم کم
در عرصه عمومی حضوری کمرنگ
پی��دا کرد و اجازه انتش��ار آثارش به
او داده نش��د و این در حالی بود که
دعوتنامه های بس��یاری از آن س��و
برایش فرستاده می شد و تشویق به
اجرای کنسرت می گشت اما فروغی
عاشق بود :
«نفسم این خاکه /
خون گرمم پاکه /
واسه رفتن دیگه دیره /
تن من اینجا اسیره /
خاک اینجا چه عزیزه»
س��اخت فیلمی  ۴۲دقیقه ای بنام
«قریه من» توس��ط «مهران زینت
بخش» که به معرف��ی فریدون می
پ��ردازد به س��وگنامه ای در هجرت
او بدل گش��ت ،چرا که فیلم برداری
آن از  ۲۰مهر ماه س��ال  ۸۰یعنی از
شب هفتم فریدون شروع شد و نهایتاً

به روستای قرقرک منتهی شد ،چرا
که فریدون قرقرک را خیلی دوست
داش��ت و اغلب به آنجا سر می زد و
همیشه ترانه «قریه» را می خواند:
«رویاه�ای م�ن قری�ه ایس�ت
قدیمی/
تو مشتی سایه ،
اما صمیمی …»
فیلم «قریه م��ن» در اکران عمومی
خود در چند فرهنگسرا در تهران با
اس��تقبال خوبی برخوردار شد  .این
فیلم در واقع یک نوع سفرنامه است.
سفری به روستای قرقرک و آرامگاه
فریدون فروغی ص��دای جاودانه ی
موس��یقی ملی ای��ران و از آنجا هم
بازگش��ت به گذشته که سرگذشت
زندگی و کار فریدون از زبان خانواده
و اطرافیانش است.
آخرین کار س��ینمایی فریدون یک
اس��تثناء بزرگ اس��ت .از نظر اغلب
تحلیل گران یکی از عوامل پرفروش
ش��دن فیلم ضعیف «دختری بنام
تندر» تیتراژ آن بوده است که فروغی
پس از سالها سکوت شعر «می ترواد
مهتاب » نیمایوش��یج را بر آن اجرا
کرده بود.
حمید رضا آش��تیانی پور کارگردان
فیلم پ��س از عدم تمایل فریدون به
خواندن از طریق خس��رو شکیبایی

فروغی را به خواندن
برای فیلمش راضی
می کند و فریدون
هیچگاه نتوانست
در اک��ران عمومی
صدایش را بش��نود
چ��را ک��ه ی��ک هفته
قبل از اکران در سینماها
درگذشت.
قبل از آن هم کیومرث پور
احمد نتوانس��ت برای فیلم
«گل یخ » با داستانی پیرامون
زندگی [کورش یغمایی] خواننده
ای محکوم به س��کوت ( چیزی
ش��بیه به زندگی خود فروغی )
مج��وز حضور فروغ��ی را بعنوان
بازیگر دریافت کند .
کارهای س��اخته ش��دة فریدون در
دوران خاموشی ،حتی آلبوم آماده ی
« توحید » که تماماً در وصف حضرت
عل��ی بود ب��ا بی مهری مس��ئوالن
موسیقی کشور طرد شد.
جمعه  ۱۳مهرماه  ۸۰روز سیاهی بود
که پرده ه��ای اتاق کوچک فریدون
هرگز طل��وع صبح را ب��ه خلوت او
راه نداد  ،روزی که مقرر ش��د دیگر
هرگزگیتارش به نوازش انگش��تان
هیچ دس��تی به لرزه درنیاید ،روزی
که دیگ��ر قوزک پایش یارای رفتن
که نه تاب ماندن هم نداشت .

مدت کوتاهی بع��د از مرگش ،مادر
پیرش هم به او پیوست و بعد شوهر
«پروان��ه» خواهرش که هر س��ه را
در کنار هم در روس��تای «قرقرک»
اشتهارد کرج به خاک سپردند ،جایی
دور در کن��ار برک��ه ای کوچک در
آستانه کوهی بلند و در آرامشی که
سالها انتظارش را می کشید:
مردن شاپرکا /
کشتن قاصدکا …
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یکچهارممجعیتجهانمسلماناست

ب��ر اس��اس ب��رآورد یک موسس��ه
تحقیقاتی آمریکایی شمار مسلمانان
جهان را  1.57میلیارد نفر اعالم کرد
که به گفته این موسسه 60 ،درصد
آنها ساکن آسیا هستند.
این گزارش توس��ط مجم��ع دین و
زندگ��ی عمومی پی��و ( )Pewتهیه
ش��ده است و تهیه آن با جمع آوری
اطالعات از  232کشور و منطقه ،سه
سال طول کشید.
گزارش موسسه پیو نشان می دهد
ی��ک پنجم مس��لمانان جه��ان در
خاورمیانه و شمال آفریقا زندگی می
کنند.
همچنین بر اساس این گزارش شمار
مسلمانان آلمان بیشتر از لبنان است
و در روس��یه مس��لمانان بیشتری
از مجموع مس��لمانان لیبی و اردن
زندگی می کنند.
پژوهشگران برای تهیه این گزارش
 1500منب��ع ،از جمل��ه گ��زارش
های سرشماری ،مطالعات جمعیت
شناس��ی و ب��رآورد ه��ای عمومی
جمعیتی را مورد استناد قرار دادند.
برایان گریم ،پژوهشگر ارشد موسسه
پیو به شبکه  CNNگفت رقم اعالم
ش��ده برای خود گروه تحقیقات هم

شگفت آور بوده است و آن را "بیش
از آنچ��ه انتظار م��ی رفت" توصیف
کرد.
_______________________
جمعیت مسلمانان بر اساس منطقه

آس�یا و حاش�یه اقیانوس آرام:
 61.9درصد
خاورمیانه و ش�مال آفریقا20.1 :
درصد
آفریقای سیاه 15.3 :درصد
اروپا 2.4 :درصد
آمریکا  0.3درصد
_____________________
بر اساس این گزارش که هفتم اکتبر
منتشر شد اتیوپی تقریبا هم اندازه
افغانستان مسلمان دارد.
آمانی جم��ال یک اس��تادیار علوم
سیاسی در دانش��گاه پرینستون به
خبرگزاریآسوشیتدپرسگفت":این
گ��زارش فرضیه ای ک��ه می گوید
مس��لمانان عرب هس��تند و اعراب
مسلمان را رد کرد".
از مجموع شمار مس��لمانان جهان
رقمی بین  10تا  13درصد ش��یعه،
و  87تا  90درصد سنی برآورد شده
اند ،که اکثر شیعیان در ایران ،هند،

پاکس��تان ،هند و عراق زندگی می
کنند.
 38میلیون مس��لمان که حدود دو
رصد جمعیت مسلمانان جهان و پنج
درصد جمعیت این قاره را تش��کیل
می دهد ،در اروپا زندگی می کنند و
بیش از نیمی از  4.6میلیون مسلمان
قاره آمریکا س��اکن ای��االت متحده
آمریکا هستند ( 0.8درصد جمعیت
آمریکا).
مجمع پیو اعالم کرده است که نتایج
این گزارش بنیان پژوهش آتی این
موسسه را تش��کیل خواهد داد که
نحوه رشد جمعیت مس��لمانان در
نقاط مختلف جهان را بررس��ی می
کند و اینکه در آینده جوامع مسلمان
در چه وضعیتی قرار خواهند داشت.
این موسس��ه قص��د دارد تحقیقات
مشابهی را درباره دیگر ادیان جهان
نیز انجام دهد.
بر اساس گروه  Adherentsکه یک
گروه پژوهش آماری اینترنتی درباره
مسیحیت و دیگر ادیان جهان است،
در حال حاضر حدود  2.1میلیارد نفر
از جمعیت جهان را مسیحیان900 ،
میلیون نفر را هندو ها و  14میلیون
نفر را یهودیان تشکیل می دهند.

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

15

___ ___ www.paivand.ca

15 PAYVAND: Vol. 16  No.924  Oct.15, 2009

--------->> 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

16
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اجنمن ادبی ایرانیان مونرتیال >> 136

نگاهیدیگربه

343•0•343

)(514

رندانهسراییهایحافظ
سخنران :دکتر احمدکاظمی موسوی

استاد مطالعات ایران شناسی دانشگاه مریلند (واشنگنت)

مجعه  23ماه اکترب  2009ساعت  7/30تا  9شب

______________________

نشـانی :دانشگاه کنکوردیا

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

در سراسر
مونتریال بزرگ

>> یک فرصت استثنائی

1455 Maisonneuve W. Room: 420
>> Metro: Guy

تلفن اطالعات514-651-7955 :
با همیاری اجنمن دوستداران زرتشت

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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خنستین شرکت بیمه ایرانی

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

COMMERCIAL

>> with
monthly
instalment
__________

1388  مهر23  924  شماره 16 سال

17

________________
<< >>اینک بزرگتر از همیشه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید

BMW X5 2006
Prix : $ 30900
Kilométrage : 72000
Garantie/ Financement : Disponible
Mensuel : 485.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Transmission : Automatique
Cylindres : 6 Carburant : Essence
Motricité : AWD Portes : 4
Passagers: 5 Couleur intér.: Beige
Couleur extérieure : Noir

INFINITI G35 2005
Prix : $ 16,900
Kilométrage : 118000
Garantie/ Financement: Disponible
Mensuel : 289.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Transmission: Auto. Cylindres : 6
Carburant : Essence Motricité :
AWD Portes : 4 Couleur intér.: Beige
Couleur extér.: Bleu foncé
Type : Berline

assurance@eleganceleasing.com

Resto Bar Rotisserie

Portugalia
BBQ خومشزه ترین مرغ
روی زغال چوب

7/50

: بعدازظهر4 تا

:>> کوبیده
باب با استخوان
>> جوجه ک
 دالر8/00
ب بی استخوان
>> جوجه کبا
 دالر8/50

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

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

11

: شعبه2 >> در
Montreal:
34 Rachel Ouest
Tel.: (514) 282-1519

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

____________
Jaleh Hafezi

،نانداغ
کبابداغ

دوشنبه تا شنبه

:مشاور امالک
مسکونیوجتاری

207-9000

ژاله حافظی

Clinique Dentaire PEARL

بخ
شی از منو
•	
:ی غذاها
مرغ

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

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

دکتر علی شفیعی
جراح دندانپزشک

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

________________________
4531 Boul Des Sources
نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

ما به کیفیت می اندیشیم؛

اعتماد شما افتخار ماست

1981 فارغ التحصیل
دانشگاه تهران
 سال سابقه27 با
- Licenced in
California
- member of National
board of America
- member of Associaton des Chirurgiens
Dentists du Quebc

Open week-ends
& evenings
>> Financing
Available

18
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کلینیک زیبایی و اسپـا

www.esthemedica.com

از بین بردن موهای زائد
با لیـــزر

½½لب باال هر بار  29دالر -زیر بغل و بیکینی  39دالر
½½الغری -زدودن سلولیت ،سفت کردن پوست هر بار  70دالر
½½لیف ماساژ برای چنی و چروک ،لیزر و بوتاکس
½½پیلینگ بد جوش ها و لک و مک قهوه ای هر بار  99دالر
½½لیزر برای رگ های پا و پوست قرمز ،فیشیال ،مانیکور ،پدیکور

مشاوره رایگان با خامن دکتر
---------------

Acupuncture

& Natural medicine

طب سوزنی و داروهای طبیعی

>> سلیمــان نوری

Soliman Noory N.D.
ختصص در درمان بیماری های مزمن مانند:

Í Íکمر درد ،سیاتیک ،شانه درد ،زانو درد ،میگرن و
دردهای مفاصل  ،ضعف جنسی ،ترک سیگار و اعتیاد
Í Íداروی طبیعی برای مرض قند و کلسرتول موجود است.
Í Íکپسول و عسل  DGSبرای تقویت سیستم دفاعی
موجود است
_____________
Thur. & Fri.:
9 to 7:00 p.m.
Sat.: 9 to 5

&

Tel.: (514) 772-5787
Tel.: (514) 482-3653
Tel.: (514) 290-5277
Tel.: (514) 659-4726

_______________________

6584 Sherbrooke West
)(corner Cavendish

)(Metro Vendome, Bus: 105: W

اجنمن ادبی

ایرانیان مونرتیال >> 139
برگزار می کند:

• معرفی کتاب

>> فرهنگ تغذیه سالم
و بهداشت خانواده
پروفسور پرویزقدیریان

منایش اسالید ،پرسش و پاسخ و پذیرایی
تاریخ:

مجعه  27ماه نوامرب 2009

زمان:
ساعت  6/30تا  8/30شب

----------------------با همیاری اجنمن دوستداران زرتشت،

پیوند

جلدهای  1و 2

از  7جلد

بعضی از نک
کتابها م اتی که در این بویائی در بزرگساالن
طرح شده اند:
نقش دارچین در پائین
 قهآو
رد
ن
ن وه از بروز بیماری قند
قند خون
دو
موع جلوگیری میکند
کاهصرف چای سبز موجب
 دود سیگار در جذبش وزن بدن میشود
وی
تامین  Cخللی بوجود
ا نقش پیاز در استحکام
م
ی
آو
رد
ستخوان ها
ح
ش
ره
ک
آش ها اف
بوجود می آورند سرده گی پ ب انار بهترین دارو برای
و افسرده
ائین آوردن  PSAخون
گ
خوا
ص
ب
ی سبب بیماری آلزایمر
ی
ن
ظیر چای سبز
می
ش
ود
 برا کلی ،سبزی معجزه گرکر
ن
بر
شکالت دوست قلب و
ی
و
ع
فونت HBP
ع
رو
ق
مار
بیم چوبه بدترین غذا برای
 عللاری نقرس
تقلیل حس چشائی و

دانشگاه کنکوردیا
Concordia University
1455 Maisonneuve W.
Metro: Guy

تلفن اطالعات:
514-651-7955
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بهداشت و خانواده...

اطالعیه

 هر شخص با عالیم شبه
آنفوالنزا شامل تب ناگهانی ،سرفه و یا
دردهای عضالنی بهتر است از محیط
های كار و مراكز عمومی دور بماند و
با پزشك خانواده تماس گرفته شود.
 واکس��ن آنفوالن��زا نی��ز
می تواند در پیشگیری این بیماری
موثر باشد.

آنفوالنزای

خوكی

و راه های
مقابله با آن

با رس��یدن فصل پائیز و س��رما و با
رعایت چند نکته بهداشتی میتوان از
شیوع این بیماری جلوگیری نمود و
خود و خانواده و اطرافیان را محافظت
کنیم.

عالیم آنفوالنزای خوكی
:H1N1
در كل ش��باهت ب��ا عالی��م س��ایر
س��ویه های آنفوالنزا و شبه آنفوالنزا
دارد.
عالیم شامل تب ،سرفه ،گلو درد،
بدن درد ،سردرد ،خستگی و لرز
می باشد.
درصد زیادی از مبتالیان به این نوع
ویروس جدید عالیم اسهال و تهوع را
نیز داشته اند.
با توجه به اینكه عالیم ذكر شده تنها

منحصر ب��ه آنفوالنزای خوكی نمی
باشد،گرفتن شرح حال كامل از بیمار
ضروری می باشد.
همچنی��ن تش��خیص قطع��ی این
ن��وع از آنفوالنزا نیاز به تس��ت های
آزمایش��گاهی مربوط به نمونه های
تنفسی از قبیل نمونه های تهیه شده
از بین��ی و گلو دارد که باید به دکتر
خان��واده گی یا  CLSCها که در هر
منطقه وجود دارد مراجعه کرد.

پیشگیری:
راه های انتقال در بین انسانها شامل
عطسه كردن ،سرفه كردن ،تماس با
اشیا آلوده به ویروس می باشد.
 شس��تن متناوب دس��ت
ها با آب و ژل های مخصوص دست
(صابون میتواند ویروس را در خود نگه
داشته و باعث انتقال از فردی به فرد
دیگر باشد)  ،فوم ها و شستشودهنده
ها که دارای الكل می باشد ،خصوصاً
بعد از حضور در مراكز عمومی و ضد
عفونی كردن سطوح می تواند سبب
كاهش انتقال شود.
حت��ی قط��ره های بس��یار ری��ز از
ترشحات بینی و حلق ممكن است
س��بب آلودگی می��ز كار ،تلفن و یا
سایر س��طوح و بدین ترتیب انتقال
از انگشت به دهان ،بینی و یا چشم
شود.

 مصرف مایعات ،استراحت،
و بخور برای مرطوب کردن مجاری
تنفسی کمک کننده است.
 اس��تفاده از ماس��ک در
موارد ضروری.
 مدرس��هها ب��ه دلی��ل
تجمع انسانی در محیطهای کوچک
و عدم رعایت اصول بهداشتی توسط
ک��ودکان ،یک��ی از کانونهای مهم
انتقال آنفلوآنزا در فصل سرما خواهند
بود.
آم��وزش و تروی��ج این کار توس��ط
خانوادههانقشمهمیدرجلوگیریاز
سرایت بیماری دارد .در صورت بروز
اولین عالیم این بیماری در کودکان
(موارد حاد تب) به پزش��ک مراجعه
کنیم و با توجه به دوره آنفلوآنزا که
بین  7تا  10روز طول میکشد ،بهتر
اس��ت در این ایام از به مدرسه رفتن
دانشآموز بیمار خودداری شود.
یک��ی از موارد ش��ایع انتق��ال این
بیم��اری در محیطهای آموزش��ی،
استفاده مشترک کودکان از وسایل
شخصی مثل خودکار ،مداد ،پاککن
و اس��باببازی اس��ت .و ب��ا رعایت
مواردی مانند اس��تفاده از دستمال
کاغذی و دفع آن در ظروف در بسته،
خودداری از دس��ت دادن و روبوسی
ک��ردن و رعایت فاصله با افراد آلوده
به ویروس (ح��دود  1/5متر) تا حد
زیادی از سرایت بیماری جلوگیری
کرد .

اجنمندوستدارانزرتشت:
گزارشجشنمهرگان
انجمن دوستداران زرتشت،
چ��ون همه س��اله جش��ن
مه��رگان را در س��المه 12
اکتب��ر  2009در س��الن
زیب��ای پ�لاس واق��ع در
الوال برگ��زار کرد .جش��ن
امس��ال با اس��تقبال تعداد
زیادی از جوانان دانش��جو و
دانش آموز روبرو ش��د (هر
چند که ج��ای چهره های
پیشکس��وت نیز خالی بود)
آمدند که به ش��نیدن فلس��فه مهرورزی و
کس��ب آگاهی فردی که سرچشمه گرفته
از آئین مهر ایرانی است ،گوش فرا دهند و
همگام با ارزش های بنیادی آن که حاصلش
شاد زیستن است مهرگان را جشن بگیرند و
به رقص و پایکوبی بپردازند.
در این جش��ن ابتدا بیاد جانباختگان راه آزدی ،از آرش
کمانگیر تا سهراب ،یک دقیقه سکوت اعالم شد و سپس
س��رود جاودانه «ای ایران» نواخته شد که باشندگان در
جشن همه آن را با هم خواندند.
آقای نادر کاکاوند هموند انجمن یکی از گفته های زرتشت
این فیلس��وف بزرگ ایرانی (بهترین گفته ها را با گوش
بشنوید و با اندیش��ه روشن بنگرید ،سپس از این دو راه
نیکی و بدی یکی را برای خود برگزینید؛) و همچنین پیام
انجمن کهن دژ همدان از ایران را که به همین مناسبت
برای انجمن دوس��تداران زرتش��ت در مونترال فرستاده
بودند ،را خواندند.
سپس آقای دکتر شریف به معرفی مهمان جشن ،آقای
دکتر عطاهودشتیان پرداختند و ایشان در مورد فلسفه
برگزاری جشن مهرگان و ریشه یابی و تاثیر آن در ضمیر
آگاه و ناآگاه مان و حفظ ارزشهای فرهنگ ایران در روند
زندگیمان که از هزاران س��ال پیش تاکنون بوده سخن
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جلسه مجمع عمومی
اجنمن دفاع از حقوق
بشردرایران-مونترال
انجمندفاعازحقوقبشردرایران–مونترال
از اعضاء و عالقمندان دعوت میکند که در
جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند.

دستور جلسه:
 . 1گزارش فعالیت های س�ال گذ شته انجمن
توسط شورای هماهنگی
 .2تصویب نهائی اساسنامه و آئین نامه انجمن
 .3انتخابات شو رای هما هنگی

• زمان:
جمعه  27 ،نوامبراز ساعت  19تا 21

• مکان:

UQAM:
320, STE-CATHERINE,
METRO BERRI

ایران :خودسوزی ناکام
یک راننده مقابل مجلس

چهارشنبه  ۱۴اکتبر ۲۰۰۹
روز گذشته فردی که قصد داشت مقابل مجلس
شورای اسالمی دست به خودسوزی بزند دستگیر
شد.
به گ��زارش تابناک ،این فرد  55س��اله که قبال
راننده خودروی سنگین بوده پیشتر به دلیل فنی
خودروی خود را از دس��ت داده و به دلیل اینکه
نتوانسته برای تأمین زندگی خود وامی را دریافت
کند ،تصمیم به خودسوزی مقابل مجلس شورای
اسالمی گرفته بود.
این مرد گنبدی ،بارها از گنبد تا تهران آمده بود
و با مراجعه به نهادهای مختلف کشور قصد فراهم
کردن یک وام برای تهیه خودرو و تأمین زندگی
خود را داشت.
بنابر این گزارش ،این فرد که توسط گشت پلیس
به همراه یک و نیم لیتر بنزین دستگیر شده بود
در بازجوی��ی خود ادعا کرده به دلیل اینکه پس
از مراجعه به دفتر یکی از مقامات نتوانس��ته بود
نتیجهای را به دست آورد تصمیم به خودکشی و
خودسوزی مقابل مجلس گرفته بود.
این فرد دستگیر شده در وصیتنامه خود ،علت
این اتفاق و خون خود را به گردن افرادی که با وام
وی موافقت نکردهاند انداخته بود.

•

از میان نامه ها:
ما بیشماریم!

در ش��ماره پیش پیوند ،روای��ت «داش آکل» را از
تظاه��رات «روز قدس» در ایران ،به همت دوس��ت
قدیمی خانم افسانه هژبری خواندیم ،بروبچه های
«فرندفید» با محبت پیوند را برای بازتاب گسترده
تر این روایت نواخته اند:
.......................
کی��ان پردی��س ,پ��رده نش��ین,blind_owl ,
داش آ ُکلjoupy, Cafenaderi, Bonrang, ,
M♥ɧдɯɯдȡ®ℓɀд 【ツ】, NaRGes and
yozpalangh liked this
ژوپ��ی :واوووووووووووووووووووووووو!! آفرین به داش
آکل و ممنون از شما.خیلی جالب بود!
افسانه :ممنون از شما ژوپی .از این راه و راه های دیگه
به س��هم کوچک خودمون -صدای شما رو در اینگوشه دنیا منعکس میکنیم.
ما بی شما ریم!
داش آ ُکل :سپاسگزارم دوست عزیز .واقعا این لطف
شما باعث دلگرمی همه ما میشه که بتونیم پرقدرت
تر از گذشته حضور داشته باشیم و برای رسیدن به
حقمون تالشمون رو بیشتر کنیم .باز هم ممنونم
شرمنده میکنی ...بازم بنویس داش آکل ،اگر مجال
حس ش هست
و ّ
داش آ ُکل :به روی چشم ،حتما!
.....

وصف احلال!
عبید زا کانی
خواب دیدم قیامت ش��ده است.
هرقوم��ی را داخ��ل چالهای
عظیم انداخته و بر س��رهر
چال��ه نگهبانان��ی گرز به
دس��ت گمارده بودند اال
چالهی ایرانی��ان .خود را
به عبید زاکانی رس��اندم
و پرس��یدم« :عبی��د این
چ��ه حکایت اس��ت که بر
ما اعتم��اد ک��رده نگهبان
نگماردهاند؟»
گفت:
«میدانن�د ک�ه ب�ه خ�ود چنان
مشغول شویم که ندانیم در چاهیم یا چاله».
خواستم بپرسم:
«اگر باش��د در میان ما کس��ی که بداند و عزم باال
رفتن کند»...
نپرسیده گفت:
«گر کس�ی از ما ،فیلش یاد هندوس�تان کند
خ�ود بهتر از هر نگهبانی لنگش کش�یم و به
ِ
ته چاله باز گردانیم!»

•

سپــاس
راندند.
شام خوراک مرغ با
ساالد بود که مورد
رضایت باشندگان
در جشن بود.
آقای دکتر ش��ریف گزارش��ی از فعالیت ها و کوش��ش
هموندان انجمن در جهت تهیه س��الن با حداقل قیمت
برای برگزاری جشن ها و همچنین به بیان آگاهی بیشتر
و درک از مفهوم دمکراسی و آزادی پرداختند.
دی جی جوان ما ،شهاب با تالش خود توانست فضای این
جشن را به شادی بیشتر برساند.
این انجمن بدین وسیله از آقای دکتر عطا هودشتیان ،که
دعوت انجمن را پذیرفتند؛ آقای فرشاد برای فروش بلیت؛
و دی جی شهاب و سایر جوانانی که همگام با ما همیار
این جشن بودند و یکایک شما عزیزان که با شرکت خود
برای حفظ جشن های ملی و ارزشهای آن با ما همیاری
نمودید ،سپاسگزاری می نماید.

از متامی یاران ،و دوستان و هموطنان گرامی که با حضور خود
در این کنسرت ما را یاری کردند ،صمیمانه سپاسگزاری می کنیم.
گروه دف نوازان مشتاق
همانگونه که در شماره های پیش�ین پیوند آمد ،گروه هنرمند دف نوازان «مشتاق» ،به
سرپرس�تی آقای مرتضی بابایی ،هنرمند نام آش�نای مونتریالی ،روز شنبه  3ماه اکتبر،
ساعت  8شب ،در محل کنسرت هال «شولیک» ،پیش روی نزدیک به  200نفر از عاشقان
موسیقی ایرانی به روی صحنه رفت و با استقبالی در خور روبرو شد.
برای این دوستان آرزوی بهروزی و موفقیت های بیشتر داریم.
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گوناگون...

چگونه
پیری را
از خود
برانیم؟

خانه خود را برای

 گلدان ها را با گل هایی به رنگ برگ
پاییز (نارنجی ،قرم��ز و )...روی میز قرار
دهید.
 سبد پر از کدو ،کدو تنبل کوچک،
بلوط و میوه کاج را روی میز آش��پزخانه
قرار دهید.
 روکش های س��فید ی��ا کرم رنگ
آب��اژور را با رنگ های تی��ره تری مانند
ش��کالتی ،برنزی یا س��یاه ب��ا لبه های
طالیی جایگزین کنید.
 برای رنگ آمیزی قسمت های داخل
قفسه کتاب از رنگ گرم استفاده کنید.

 شومینه را سرویس کنید.
 یک پتوی س��بک گوشه مبل قرار
دهید تا هر وقت احساس سرما کردید،
روی پایتان بکشید.
 شاخه ها و برگ های درختان را از
حیاط جمع آوری کنید و برای تزئین در
گلدان قرار دهید.

والدین با تعیین برنامه
منظم خواب ،سالمتی
کودکتان را تضمین کنند
تعیین برنامه مش��خص خواب شبانه
برای کودکان ،کیفیت و میزان خواب آنها را
بهبود بخشیده و در تضمین سالمتی شان
موثر است.
 اگر یک برنامه و س��اعت مش��خص
برای خواب شب کودکان تعیین شود ،این الگو بر روی کل زندگی آنها تأثیر گذار
خواهد بود.
 نداش��تن خواب کافی برای کودکان بر روی رفتار ،حافظه ،توجه ،وضعیت
عاطفی آنها تأثیر منفی می گذارد.

وازکتومی

AKHAVAN
FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

فارسی

تغیی��ر در نح��وه زندگ��ی
میتواند به حفظ سالمت زنان و مردان
كمك كند و درعین حال با كاهش خطر
بروز بیماریهای مختلف ،عمر آنها را نیز
افزایش دهد.
 5روش ساده برای افزایش طول عمر:

 ورزش و مترینات بدنی را به

طور منظم اجنام دهید:
افرادی كه عادت به بی تحركی و نشستن
مداوم دارند سریعتر پیر میشوند و خطر
مرگ زودهنگام در آنها افزایش مییابد.
اما در عوض افرادی كه حداقل به مدت
 30دقیقه در هر روز و شش یا هفت روز
در هفته ورزشهایی مثل شنا ،دوچرخه
س��واری یا دویدن انجام میدهند عمر
طوالنیتری همراه با سالمتی دارند.

مردان دو برابر
زنان دروغ
میگویند!

بستن لوله در مردان (وازكتومی) نسبت به زنان
عوارض كمتری دارد .این عمل نیازی به بیهوش��ی
كامل و بستری در بیمارستان نداشته و عوارض پس
از عمل وازكتومی نیز بسیار اندك است.
در صورتی كه زن و ش��وهری با آگاهی كامل و پس
از انجام مش��اوره قصد و استفاده از یك روش دائمی
پیشگیری از بارداری را داشته باشند ،توصیه میشود
بستن لوله در مرد( وازكتومی) را انتخاب كنند.
بس��تن لوله در مردان عملی س��ریع و بدون نیاز به
بیهوشی اس��ت كه فرد میتواند پس از انجام عمل
بالفاصله مرخص شود.

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

تحقیقات جدید نشان میدهد :مردان دو
برابر زنان به همس��ر ،همكاران و رؤسای
خود در محل كارشان دروغ میگویند.
روزنامه دیلی اكسپرس در این باره نوشت:
مردان هر روز  6بار دروغ میگویند كه این
رق��م به  42دروغ در هفته 2 ،هزار و 184
دروغ در سال و  126هزارو  720دروغ در
دوران زندگیشان میرسد.
زن��ان نیز هر روز  3بار دروغ میگویند كه
این رق��م به 21دروغ در هفته ،هزار و 92
دروغ در س��ال و  68هزار و  876دروغ در
دوران زندگیشان میرسد.
از میان هر  5نفر كه در این تحقیق شركت
كردهان��د 4 ،نفر گفتند ك��ه میتوانند به

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

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

)Tel.: (514
996-2725

نگهدارید:
برای حفظ س�لامت و طول عمر وزن
باید در حد طبیعی نگه داش��ته ش��ود،
تحقیقات نشان میدهد كه اگر شاخص
توده بدنی به بیش از  25برس��د خطر
مرگ افزایش پیدا میكند.
ب��ا رعایت این فاكتورها نه تنها میتوان
طول عمر را اضافه كرد بلكه درعین حال
نیز میت��وان در تمام م��دت حیات در
سالمتی جسمی و روانی بود.

راحتی بفهمند كه طرف مقابلشان دروغ
میگوید .همچنین نیمی از زنان و مردانی
كه در این تحقیق شركت كردهاند ،گفتند:
زمانی كه به همسران خود دروغ میگفتند،
همسرانشان متوجه موضوع شدهاند.
 25درص��د از اف��راد متأهلی ك��ه در این
تحقیق شركت كردند ،گفتند :در خانه به
خاطر دروغ گفتن با همسرانشان مشاجره
كردهاند .همچنین  7درصد متأهالن نیز
گفتن��د :دروغ باعث فاصل��ه افتادن میان
همسران و جدایی زوجین میشود.
دروغهایی كه بیشتر در میان مردان شایع
اس��ت با جمالت «هیچ مشكلی نیست و
من خوب هس��تم» یا «ب��ه خاطر ترافیك
دی��ر ك��ردم» گفته میش��ود .همچنین
دروغهایی كه بیشتر در میان زنان شایع
است با جمالت «او االن نیست و سرم درد
میكند»« ،نمیتوانم پاس��خ بدهم ،چون
تلفن همراهم باتری ندارد» و «من االن در
راه هستم» گفته میشود.
دیلی اكسپرس 15 /سپتامبر

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاهرانندگی

نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

_____________________

سیگارنكشید:
در مقایس��ه بین افراد غیرس��یگاری و
افرادی كه  15نخ س��یگار یا بیشتر در
روز دود میكنند ،سیگار خطر ابتال به
بیماری قلب و سرطان را تشدید كرده و
به این ترتیب طول عمر افراد را كاهش
میدهد.

 به دنبال گیاهخواری بروید:
درصد مصرف كال��ری ،چربی روزانه و  از مصرف مشروبات پرهیز
مواد قندی را کاهش دهید و در عوض از
سبزیجات ،سبزیجات بنشنی میوهها و كنید:
غالت سبوس د ار استفاده نمایید.
مصرف مشروبات الكلی نیز مانند سیگار
به جای ماه��ی تن از مكملهای روغن مضر است و باعث كاهش طول عمر افراد
ماه��ی مص��رف كنید .مصرف بیش��تر میشود.
مواد غذای��ی گیاهی ،پیری را به تعویق
میاندازد.
 وزن خود را در حد سالمتی

شما چطور؟!

(بسنت لوله)
در مردان نسبت
به زنان عوارض
كمتری دارد
استخدام

برا
یای

ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

Tel.:(514) 937-2888

ن که

فصلپاییزآماده
کنید

پاییزمونترالهمرسید.پاییزیکهبه
خاطر رنگهای زیبای برگ درختانش
منحصر بفرد است و بجاست با چند
تغییر کوچ�ک در فضای خانه برای
تغییر فصل آماده شویم.
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شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی

>> به ترتیب حروف الفبا

 دست شکسته وبال گردنه دستش نمک نداره دست ،کار دل و نمیکنهو دل ،کار دست و نمیکنه
 دستش کجه دست که به چوب بردی گربه دزده حساب کارخودشو میکنه
 دست که بسیار شد برکت کم می شود دست ما کوتاه و خرما بر نخیل/پای ما لنگ است و منزل بس دراز
 دست ننه ت درد نکنه دست و روت را بشور منم بخور دست و رویش را با آب مرده شور خانه شستهاست
 دستی را که حاکم ببره ،خون نداره یا دیه نداره دستی را که نمی توان برید باید بوسید دستی را که از من برید،خواه سگ بخورد خواه گربه
 دشمنان در زندان با هم دوست شوند دشمن دانا بلندت میکندبر زمینت میزند نادان دوست
 دشمن دانا که غم جان بودبهتر از دوست که نادان بود .
 دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرددانی که چه گفت زال با رستم گرد
 دعا خانه صاحبش را میشناسد دعا کن "الف" بمیره یا دعا کن بابات بمیره دعوا سر لحاف مال نصرالدین بود دالکها که بیکار میشوند سر هم را میتراشند دل بیغم دراین عالم نباشداگر باشد بنی آدم نباشد
 دل سفره نیست که آدم پیش هر کس باز کنه دلش در و طاقچه نداره دلم خوشه زن بگم اگر چه کمتر از سگم دلو همیشه از چاه درست در نمیاد دماغش را بگیری جانش در میاد دم خروس از جیبش پیداست دمش را توی خمره زده است دندان اسب پیشکشی را نمیشمارند دنده را شتر شکست ،تاوانش را خر داد دنیا پس از مرگ ما ،چه دریا چه سراب دنیا دمش درازه دنیا جای آزمایش است ،نه جای آسایش دنیا ،دار مکافاته دنیا را آب ببره او راخواب میبره دنیا را هر طور بگیری میگذره دنیایش مثل آخرت یزیده دنیا محل گذره دو تا در را پهلوی هم میگذارند برای اینست کهبه درد هم برسند
 دو خروس بچه از یک مرغ پیدا میشوند ،یکیترکی میخونه یکی فارسی
 دود از کنده بلند میشه دود ،روزنه خودشو پیدا میکنه دو دستماله میرقصه دور اول و بد مستی؟ دور دور میرزا جالله  ،یک زن به دو شوهر حالله دوری و دوستی دوست آنست که بگریاند .دشمن آنست کهبخنداند
ادامه دارد
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بهداشت و خانواده...
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در ص��ورت را

کشف سه دلیل
بروز ساخلوردگی
و ختریب پوست
انسان

ﺑﻲﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﺳﺮﻫﺎﻱ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻲﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﺳﺮﻫﺎﻱ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ
منقبض کرده و
ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭘﺪﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻣﺮﺯﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺏ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ:
ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭘﺪﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻣﺮﺯﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺏ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ:
به همین دلیل
»ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﺛﻮﺍﺏ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﺒﺎﺏ ﺷﺪﻳﻢ«.
»ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﺛﻮﺍﺏ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﺒﺎﺏ ﺷﺪﻳﻢ«.
توانای��ی تغذیه
ﮔﻮﺷﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﻛﺒﺎﺏ ﺷﺪﻥ ﻋﺪﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﮔﻮﺷﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﻛﺒﺎﺏ ﺷﺪﻥ ﻋﺪﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
پوس��ت از بین
ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻳﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ
ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻳﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ
دلیل ابتال به بیماری های خاص
خواهد رفت .در
ﻛﺒﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻛﺴﻲ ﺣﺎﺿﺮ
ﻛﺒﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻛﺴﻲ ﺣﺎﺿﺮ
یا مرگ است.
عمل
این
واقع
ﻧﻴﺴﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭﺍﻣﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ.
ﻧﻴﺴﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭﺍﻣﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ.
جهانی
بهداشت
سازمان
در گزارش
خشکاندن
باعث
ﻫﻤﻪسالم از زندگی
شیوه ای
انطباق با
ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﻛﻪ ﺣﺲ ﺑﺪﻱ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺩﻫﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻫﻤﻪ
ﺩﻫﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ
ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﻛﻪ ﺣﺲ ﺑﺪﻱ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ
است
هایی
سال
تعداد
بار،
منظور از
صورت
پوست
های
نشانه
بروز
سرعت
تواند
می
ﺩﺳﺘﻪ ﭼﻚﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺩﺳﺘﻪ ﭼﻚﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ابتال
خاطر
به
افراد
مفید
عمر
که از
شد.
خواهد
کاهش
راحتی
به
را
سالخوردگی
ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺆﺩﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺆﺩﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ
شود.
می
کاسته
افسردگی
به
دهد.
ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
در
قرارگیری
186
روی
بر
شده
انجام
مطالعات
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ.
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ.
برابر نو خورشید
"اپیدمیخاموش"
بررسی
به
همسان
جفت
ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻲﺩﺍﻧﻲ ﻫﻤﺸﻬﺮﻱ ﻋﺰﻳﺰ! ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺯﺍﺭﻱﻫﺎ ﻭ
ﻭ
قلویﻫﺎ
ﻓﻘﻂدوﺑﺎﺯﺍﺭﻱ
ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻲﺩﺍﻧﻲ ﻫﻤﺸﻬﺮﻱ ﻋﺰﻳﺰ!
عامل دیگری برای
بیماری
از
تر
رایج
افسردگی خیلی
بر
اجتماعی
رفتاره��ای
تاثیرات
ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺑﻌﺪ
ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺑﻌﺪ
ﺳﺮﺕ ﮔﻴﺞ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﭼﻨﺪﻣﺎﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺗﻤﺎﻡ
ﭼﻨﺪﻣﺎﻩ
ﺁﻧﻜﻪ
ﺑﺎ
ﻭ
ﺭﻭﺩ
ﻣﻲ
ﮔﻴﺞ
ﺳﺮﺕ
هزینه
از
بزرگتری
بخش
تنها
نه
روانی
طور
ب��ه
مردم
ک��ه
هایی اس��ت
سالخوردگی
های
نشانه
بروز
روی
خشن شدن پوست
ﺯﻧﺪﮔﻲﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﻮﺍﺑﺎﻧﺪﻩﺍﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﻭﺍﻡ
ﺍﻣﻴﺪ ﻛﻪ
ﺧﻮﺍﺑﺎﻧﺪﻩﺍﻱو ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
می ﺑﺎﻧﻚ
تش��کیلﺭﺍ ﺩﺭ
سازمان بهداشت جهانی پیش بینی می گسترده از آنها در هراسند  -مانند ایدز ه��ای دولت راﺯﻧﺪﮔﻲﺍﺕ
دهد بلکه
تخریب
دیگ��ر
پوستﻭﺍﻡافراد و مقایسه از
ﺑﮕﻴﺮﻱ ،ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ ﻫﺮﻣﺎﻩ ﻭﻋﺪﻩ ﻭﺍﻣﺖ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ
ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ
ﻭﻋﺪﻩ ﻭﺍﻣﺖ ﺗﻜﺮﺍﺭ
ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺮﻣﺎﻩ
همچنین تاثیرﺑﮕﻴﺮﻱ،
درآمدهای
بزرگیﻣﻲب��ر
کند که تا  20سال دیگر مردم بیش از و سرطان.
رفتاره��ای
اجتماع��ی متفاوت مواردی که در
ﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻲ ﻛﻪ
ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻲ ﻛﻪ
دارد.ﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ
کشورهاﻧﻤﻲ
هر بیماری دیگری به اختالالت روانی افس��ردگی را می توانی��م یک اپیدمی ناخالص داخلیﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ
دوقلوهای
همس��ان می توان پی شکستگیچهره
ﺁﻗﺎﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺘﻢ.
خام��وش بنامیم چون ب��ا این که اکثر بخشی از این ﺁﻗﺎﺟﺎﻥ
ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ است
ﻣﻦاین خاطر
وضعیت به
ﻧﻴﺴﺘﻢ .برد چه عواملی باعث ایجاد تفاوت و سالخوردگی
مبتال خواهند بود.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻻﺑﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻧﻴﺎﺯﻱ ،ﻋﺮﺿﻪﺍﻱ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ
آنهاﻭﺟﻮﺩ
ظاه��رﻫﻢ
چونﻧﻴﺎﺯﻱ،درﻋﺮﺿﻪﺍﻱ
ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ
به گفته این سازمان ،در سال های آتی اوقات در فرد ردیابی می شود ،آمار ابتال که فرد احساس ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﻫﻤﻪمیﻻﺑﺪکند
بیهودگی
ش��ده اس��ت زیرا دو خواه��ر
ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
باشدﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ
ﺁﮔﻬﻲ
فرد ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
افس��ردگی بزرگترین "بار" اقتصادی و به آن رو به افزایش بوده اس��ت .این در احتمال این کهﺩﺍﺭﺩ.
بیکار
افسرده
دوقلوهای همسان از ساختارهای م��ورد مطالعه
»ﺷﺮﻛﺖ  ...ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ:ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻲﻛﻨﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﻱ ﺩﺍﺭﻱ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻦﻛﻪ
ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻲﻛﻨﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﻱ ﺩﺍﺭﻱ ،ﻣﺜﻞ
»ﺷﺮﻛﺖ  ...ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ:
ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ؟« ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ
بیش��تر
در جهان حالی است که آمار سایر بیماری ها ،که
ﺍﻳﻦ ازﻛﻪآن اس��ت که او شاغل باشد .فیزیکی یکسانی برخوردارند و با کش��ف ش��ده
اجتماعی برای جوامع مختلف
ﺑﺎﻧﮑﻰ ﻛﻨﻲ ﺁﺩﻣﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺳﺮﺕ
ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﻲ ﺁﺩﻣﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺳﺮﺕ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻰ  -ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭﺍﻡﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﮑﻰ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻰ  -ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭﺍﻡﻫﺎﻯ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻭ
سخت تر در افراد ردیابی می شود ،رو به موض��وع بعدی توانای��ی دولت ها برای
آنها
در
رفتاری
تفاوتهای
بررسی
در
قرارگیری
است
ﺿﺎﻣﻦبود.
خواهد
که
بودند
آگاه
گذشته
از
محققان
ﺷﺪﻥ
ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ
ﮔﺬﺍﺷﺖ«.
ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﺿﺎﻣﻦ ﺷﺪﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯﻛﻼﻩ
ﻛﻼﻩ ﮔﺬﺍﺷﺖ«.
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ،
ﺻﻨﻌﺘﻰ،
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻚ
ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ
ﻛﻪ
همچنین
و
بیکاری
بیمه
هزینه
تقب��ل
است.
بوده
کاهش
تفاوتهای
بروز
ریشه
به
توان
می
ش��ده
عنوان
خورش��ید
نور
برابر
می
نشان
جهانی
بهداشت
سازمان
آمار
روی
بر
تواند
می
خاص
رفتارهایی
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺸﻐﻮﻝ
»ﺭﺳﻮﻝ .ﺝ« ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ
»ﺭﺳﻮﻝ .ﺝ« ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﺯﻳﺮ  %۱۰ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﻠﻴﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﺯﻳﺮ  %۱۰ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﻠﻴﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺆﺳﺴﻪﺍﻱ
ﺩﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻛﻨﺪ ﻭ
ﻭﺍﻡ ﺛﺎﺑﺖ
ﻱﻱﻧﺎﻗﺎﺑﻞ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺩﺭ
ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﻭﺍﻡ
ﺑﺮﺍﻱ
ﺑﺎﻧﻜﻲ
معلولیت
بهداش��ت
بیماریﻭﺍﻡبرای
ﺁﺧﺮﻳﻦاین
بیشﺍﺯاز  450افزایش بار
دست
فیزیکی
خواهری که
طوری
اس��تﺩﺭبه
حاض��ر
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪحال
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩکه در
ﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ دهد
ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ ،باشد
تخریبی داشته
پوست
ﺷﻤﺎﺭﺵ
ﺣﺎﻝ
یافت.ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻡ ﻛﺲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ،
ﻗﺴﻂ
ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﺷﻤﺎﺭﺵ
ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﻛﺲ
ﻗﺴﻂﻫﺎﻱ
ﮔﺮﻓﺘﻦ
آثارﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ
ﻗﺒﻴﻞ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺍﻡ ﺍﺯ
که ﺍﻣﻮﺭ
ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ،
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺍﻡ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ
است .ﺍﻣﻮﺭ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ
ﺷﺪﻩﺍﻱ
ﺩﺭﺩﺳﺮﻫﺎﻱ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ
ﺩﻳﮕﺮﻱﺑﻲ
ﺩﺭﺩﺳﺮﻫﺎﻱ
ﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ
میلیارد
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س��االنه
دولت
بریتانیا،
در
مشکل
سوم
جهان
در
ویژه
به
کشورها
نور
معرض
در
بیش��تر
روانی
اختالالت
با
مستقیما
نفر
میلیون
خورشید اما تا زمانی ک��ه مطالعه بر روی
ﺍﺳﻜﻨﺎﺱﻫﺎﻱ ﺑﻲﺯﺑﺎﻥ ،ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺯﻳﺮ ﻟﺐ ﻏﺮﻭﻟﻨﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﻭ ...
ﺍﺳﻜﻨﺎﺱﻫﺎﻱ ﺑﻲﺯﺑﺎﻥ ،ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺯﻳﺮ ﻟﺐ ﻏﺮﻭﻟﻨﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﻭ ...
ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﻔﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺎ
ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ
ﺑﻪ
ﻛﻤﻚ
ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺎ
ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ
 ...ﺑﻪ
ﻪﻚ
و
بی��کاری
بیمه
پرداخ��ت
ب��رای
دالر
کمتری
منابع
آنها
چون
بود
خواهد
ساز
خشن
پوستی
از
است
گرفته
قرار
که
درگیرند
ذهن��ی
های
معلولیت
ی��ا
چگونگی
از
نکردند
آغاز
را
دوقلوها
پوستﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ» :ﺁﺧﺮ ﺍﻳﻦ
خشکاندن ﺷﻮﻱ
برایﻭﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻭ
ﻛﻨﺪ
ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ %۲ :ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺍﻡ ﮐﻪ  %۲۰ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻣﻲ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ» :ﺁﺧﺮ ﺍﻳﻦ
ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ %۲ :ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺍﻡ ﮐﻪ  %۲۰ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ
ﺭﺍﺳﺘﻲ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﺭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﺪﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﺿﺎﻣﻦ
 سیگار عاملی
است
برابر
که
کند
می
هزینه
معلولیت
اند.
داده
اختصاص
روانی
بهداشت
برای
ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻣﻲ
ﻫﺎ
ﻗﺪﻳﻤﻲ
ﻧﻴﺴﺖ
ﺩﻟﻴﻞ
ﺑﻲ
ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻣﻲ
ﻫﺎ
ﻗﺪﻳﻤﻲ
ﻧﻴﺴﺖ
عمیق
چینهای
و
بوده
برخوردار
س��وم
جهان
کش��ورهای
در
آنها
اغلب
نشدند.
آگاه
تاثیر
این
میزان
و
ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ؟ ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﻃﺮﺯ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺁﺩﻡ  %۸۰ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭﺍﻡ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ؟ ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﻃﺮﺯ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺁﺩﻡ  %۸۰ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭﺍﻡ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻞﻭ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻜﺮﺩﻥ .ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ
داخلی
ناخالص
درآمد
از
درصد
ی��ک
با
در
افسردگی
میزان
دهد
می
نشان
آمار
وی
چش��مهای
و
ها
گونه
اطراف
کنند.
ﺷﻮﻧﺪ.می
زندگی
ارائه
مطالعه
این
در
مثب��ت
نکته
موارد
از
بس��یاری
در
مطالعه
در
ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻤﻚ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻭ ﺭﺣﻢ ﻭ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭﺍﻡﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﭘﺸﻴﻤﺎﻥ
ﺭﺣﻢ ﻭ
»ﻣﻲ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻭ
ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻤﻚ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺛﻮﺍﺏ ﻛﻨﻴﻢ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ
ﺛﻮﺍﺏ ﻛﻨﻴﻢ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭﺍﻡﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ
ﻣﻲﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎ
عظیم
ای
هزینه
مبلغ
این
کشور.
این
با
مقایسه
در
جهان
فقیرتر
کش��ورهای
اند.
پوشانده
را
بار
که
دهد
م��ی
نش��ان
ما
ارقام
ﺳﺎﻟﻪ و
ﻛﺒﺎﺏآمار
از
جلوگیری
برای
عملی
روش��ی
به
تصاویر
در
آشکاری
تفاوتهای
ﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﺍﻭ
ﻣﺮﻭﺕ .ﻃﺮﻑ ﻳﻚ ﻗﺴﻂ ﻫﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ،ﺍﻣﺎ
ﻃﺮﻑ ﻳﻚ ﻗﺴﻂ ﻫﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ،ﺍﻣﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ%۳۰ .ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺩﻳﻌﻪ ﻧﺰﺩ
ﻣﺮﻭﺕ .ﻧﺰﺩ
ﺷﺪﻳﻢ« ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ%۳۰ .ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺩﻳﻌﻪ
ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺿﺎﻣﻦ ﻛﺴﻲ ﺷﻮﺩ،
ﻴﺮ.ﻁ« ۳۰
ﻛﺒﺎﺏ
ﺷﺪﻳﻢ«
ﺁﺩﻡ شود.
ﺧﺐمی
خوانده
ﺁﻳﻨﺪحتی
است و
ﻛﻪ ،باالتر
ثروتمند
خواهد یافت کشورهای
افزایش
احتماال
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖپوست
ﺍﻗﺴﺎﻁوﺭﺍتخریب
سالخوردگی
ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ ﺳﺮﺍﻍ ﺿﺎﻣﻦ .ﺧﺐ ﺁﺩﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻭبروز
چشم
دوقلوها به
ﻛﺎﺭﻱاز
رسیده
ﻳﻜﺮﺍﺳﺖ
ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻛﻪ،
ﺳﺮﺍﻍ ﺿﺎﻣﻦ.
ﻳﻜﺮﺍﺳﺖ ﻣﻲ
ﻛﺎﺭﻱ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﮐﺮﺩﻳﺪ
ﻭﻗﺘﻰ ﺗﻤﺎﻡ
ﮐﺮﺩﻳﺪ
ثبت ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺭﺍ
ﻛﻨﺪ» :ﭘﺪﺭﻡ
ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻲ
افسردگیﺑﺮﺍﻳﺶ
ﺧﺎﻃﺮﻩﻫﺎﻱ ﺗﻠﺦ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ
عصبیﺗﻮعاملیﺑﻪبرای
طالق و
فشارﺯﻧﺪﺍﻥ،
ﺑﻔﺮﺳﺘﻲ
ﻣﻨﻮ ﺑﮕﻴﺮﻱ
ﻣﻲﺗﻮﻧﻲ
ﺣﺴﺎﺑﻲ ،ﺗﻮ
کشورهایﺑﻔﺮﺳﺘﻲ
ﺗﻮﻧﻲدرﻣﻨﻮ ﺑﮕﻴﺮﻱ
ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺣﺴﺎﺑﻲ،
است.ﺷﻮﺩ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰ
ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺯﻧﺪﺍﻥ ،ﺗﻮ ﺑﻪ
سالﮔﻔﺖ
ﺧﻴﻠﻲدرﺭﺍﺣﺖ
تا ﻋﻤﻮﻳﻢ
ﻋﻤﻮﻳﻢ ﺷﺪ ﻭ
ﺷﻤﺎ گوید:
متخصص می
ی��ک
فقیرتر
کهﺗﻮافراد
ﺗﻮﺍﻧﻢبیماری احتمال این
ﻧﻤﻲاین
2030
جایی که
مقایسه
ﻛﻪ در
مثال
افس��ردگی می خورد .برای
ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ
ﻓﻮﺭﻱ
ﻫﻤﻪ ،ﻛﺎﺭ
ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺷﻠﻮﻍ
عارضه ﻫﻢ
ﺑﺮﺳﻲ ،ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺎ ،ﺣﺘﻤﺎﹰﻗﺮﺍﺭ
ﻓﻮﺭﻱ
ﺍﺳﺖﺍﺯﻭ
ﺷﻠﻮﻍ
ﻫﻢ
ﺑﺮﺳﻲ،
ﺷﺘﻢ .ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ.
مبتال ﻧﺎﺩﺭ
ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺳﺮ
افس��ردگیﻛﻼﻩ
ﺑﻮﺩﻡ،
ﺟﺎﻱﻛﻪﺷﻤﺎ
ﺍﮔﺮ
ﻫﻤﻪ،کهﻛﺎﺭﻣﻦ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻲاز ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ،ﺣﺘﻤﺎﹰ ﻣﻲﺗﻮﻧﻲ
ﻣﺄﻣﻮﺭ
ﺗﻮﻧﻲ
ﻧﻴﺴﺖ،ﻛﻪﻣﻲﻣﻲ
ﺗﻮﻧﻲ
ﻣﻲ
ﻣﻲازﺧﺎﻧﻪ
شوندﺩﺭ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻲ
ﻣﻲﺗﻮﻧﻲ
ﺗﻮﺍﻧﻲ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻲ
ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ
 %۵ﻭﺍﻡ.
ﺗﻮﺍﻧﻲ
ﺍﻭﻝ ﺑﺪ
ﻧﮕﺎﻩ
ﺩﺭ
ﻭﺍﻡ.
ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ %۵ :
ﭘﺪﺭﻡ،
ﻣﻌﻤﻮﻻﹰﺧﺪﺍ
ﺑﻨﺪﻩ
ﺑﺎﻧﻚﻫﻢ
ﺑﻌﺪ
در ﻛﻨﻢ.
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺭﺍ
و
است
جس��می
دیگر
هر
مانند
افراد
به
غنی
دیگر
های
بیماری
همه
با
مقایسه
زندگی
دادنﺍﻭﻝدرﺑﺪش��یوه
تغییر
ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ  :با
یکی
که
قلو
دو
خواهر
دو
میان
نابودی پوست
ﺑﺴﺎﻁ
رنج ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻌﺮﻛﻪ
ﺍﻳﻦ
ﻭﻗﺖ
ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺁﻥ
ﺍﻗﺴﺎﻃﺸﺎﻥ ﻭ
ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﺗﺼﻤﻴﻢﺑﺎﻳﺪ
ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺮﻛﻪ
ﻭﻗﺖ
ﻓﻮﺗﻲ
ﺍﻧﺪ ﻭ
ﺳﺮ ﻣﻦ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﺴﺎﻁﻫﻢ
ﺍﻻﻥ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻲ ﺩﻡ
ﻫﻢ
به ﻭﻝ
ﻓﻮﺗﻲﺭﺍ
مردمﺍﻭ
ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ!
ﺁﻗﺎﻱ
ﺧﺎﻧﻪ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺩﺭ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻲ ﺩﻡ
ﻛﻼﻩﻫﻢ
ﻣﺄﻣﻮﺭ
ﺳﻴﺎﻩ
ﺩﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﺪﻫﻲ
ﺷﺮﻛﺖ
س��یگارﺑﻪ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺳﺖ
آنها ﻭ
ﺑﺪﻫﻲ
ﺷﺮﻛﺖ
ش��وندﺑﻪوﻳﻚ
ﻭﺳﻂ ﺭﺍ
میﻭﺍﻣﺖ
 %۵ﺍﺯ
ﺁﻥ
ﻭﺳﻂﺍﺯ
ﺑﻌﺪ
ﺁﻥ ﺩﺍﺩ.
ﭘﺲ
ﻭﺍﻡ باﺭﺍ
ﺸﺎﻥﺑﺮﻳﺪ ﻭﻭﻫﻤﻪ
ﻣﺎ
می
مبتال
آن
است.
بیشتر
جوامع
همان
ثروتمند
بزرگترین بار
است،
مواجه
ﺩﺍﺭﻧﺪ.آنها
انسان
آسیب
واردﻭآمدن
مانع از
ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ! ﺍﻭ ﺭﺍ ﻭﻝ  %۵ﺍﺯ ﻭﺍﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﻪمیﻳﻚتوان
آشکارﺩﺭمی
ﺳﻴﺎﻩکشد
ﻣﺄﻣﻮﺭمی
ﺍﺻ ﹰ
ﺧﻮﺩ ﻣﺜ ﹰ
ﺟﻮﺭﻭﺍﺟﻮﺭ ﺭﺍﻣﺜ ﹰ
ﭘﻬﻦ ﻛﻨﻲ ﻭ
ﻧﻮﺵ ﻭ
ﻫﻲ
ﭘﻬﻦ ﺭﺍﻛﻨﻲ
خواهدﺭﺍ
ﺟﻮﺭﻭﺍﺟﻮﺭ
ﻛﺎﻏﺬﻫﺎﻱ
ﻓﺮﻡﻫﺎ ﻭ
ﺍﻗﺴﺎﻡ
ﻫﻴﭻ ﻭ
ﻧﻴﺴﺘﻢ،
ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ
ﻫﻢ
ﻼ
ﻛﻨﻢ،
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ
ﻮﺵ
ﮔﻴﺮﻱ.وﻣﮕﻪ
خطوطﻳﻘﻪ ﻣﻨﻮ
سیگاریﺧﺪﺍ ،ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻥ
ﺍﻱ
ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﻗﺴﺎﻡﺍﻳﻦ
ﻣﮕﻪ
ﮔﻴﺮﻱ.
ﻣﻲ
ﺑﻌﺪ ﻳﻘﻪ
ﺧﺪﺍ،
ﺍﻣﺎﻥ
کش��ورهایﺑﻪ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻱ
ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ،وﺑﻪدرﺟﺎﻱ
ﻼ
ﺍﻳﻦ ﻭ
ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺟﺎﻱ ﺗﻮ
ﺷﺮﻛﺖ ،ﺑﻪ
ﻼ
ﺧﻮﺩ
ﻧﺰﻧﻲ،
حق ﺳﻔﻴﺪ
ﻓﺮﻡﻫﺎ ﻭﻭ
جهانﻧﺮﻭﺩ.
ﻣﻦ
ﻛﻼﻫﻲدرﺳﺮ
ﭼﻨﻴﻦ
مراقبت
قالب
ﻛﺎﻏﺬﻫﺎﻱدر
دارند
آنها
کشند.
ﻣﻨﻮبرابر
دویست
ثروتمند
ﻣﻦﻭ اما
ﺣﺎﻻبود.
بهداشت
ﻭﻗﺖبرای
عینﺗﻮ حال
پوست ش��ده
ﺳﻔﻴﺪرویﻧﺰﻧﻲ ،به
خواهر
ﻫﻲکه
شود
عصبی بر
فشار
ﻣﻲطالق
تاثیر
ﻫﺎ
ﻧﻔﺮ ﻓﺮﻡ
ﺑﺎﺷﻲ ﺗﺎ
ﺑﻌﺪ
ﻛﻨﻲ،
ﺷﻤﺎﺭﻩﺍﻣﻀﺎ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻲ ﻭ
ﻧﻔﺮ ﻓﺮﻡ
ﺑﺎﺷﻲﺑﻪﺗﺎ ﻳﻚ
ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻛﻨﻲ،
ﺍﻣﻀﺎ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻲ ﻭ
ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺯﺭﻧﮓ
ﻳﻜﻲ
ﺁﻗﺎﻱﻛﻨﻢ
ﺟﺎﻧﺸﺎﻥ.ﻫﺎﻛﻴﻒ ﻣﻲ
ﻮﺍﻧﺪ
ﺁﺩﺭﺱوﻧﺪﺍﺭﻩ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ
دورﺍﺳﻢ
ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭبهﺍﻳﻨﺠﺎ
ﻧﺪﺍﺭﻩ،
ﻧﺪﺍﺭﻩ،
ﺁﻧﻘﺪﺭﺍﻳﻨﺠﺎ
ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ
ﻭﺍﻣﺖنیزﺭﺍ
ﮔﺬﺍﺭﺩ،
ﻧﻮﻳﺴﺪ ،ﺳﻨﺪ
است.ﻃﺮﺡ ﻣﻲ
افرادﻛﻨﺪ،
سالخوردگی ﻣﻲ
ﻭﺍﻣﺖ ﺭﺍ
ﮔﺬﺍﺭﺩ،
ﻣﻲ
ﻳﻚﺳﻨﺪ
ﻧﻮﻳﺴﺪ،
ﻣﻨﺘﻈﺮﻣﻲ
ﻃﺮﺡ
ﻛﻨﺪ،
ﻣﻲ
ﺍﻣﺎ
ﺩﺍﺭﻡ،
ﻫﻢ
ﭼﻚ
ﺩﺳﺘﻪ
ﺷﻮﻡ،
ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ
های
توصیه
موجود به
بهداش��تی
ﺁﺩﺭﺱ های
بیماران
ﺍﺳﻢاز
مراقبت
خرج
فقیر
کشورهای
وضعیت
ارتباط با
ﺑﻌﺪدر
"بار"
علمی
تعریف
شده را
ﻣﻲوارد
آسیبهای
برخی از
باریکی
ﺁﻗﺎﻱو
افق��ی
بلند،
لبﻧﺪﺍﺭﻩ،پوست
ﻭ
ﻛﺮﺩﻥ
ﭘﺮ
ﺑﺮﺍﻱ
ﺟﺪﻳﺪ
ﻛﺎﻏﺬ
ﻣﺸﺖ
ﻳﻚ
ﻭ
ﺑﮕﻴﺮﺩ
ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺭﺍ
ﻭ
ﻛﺮﺩﻥ
ﭘﺮ
ﺑﺮﺍﻱ
ﺟﺪﻳﺪ
ﻛﺎﻏﺬ
ﻣﺸﺖ
ﻳﻚ
ﻭ
ﺑﮕﻴﺮﺩ
ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺭﺍ
ﻛﻨﻢ«.
ﻣﻲ
ﻛﻴﻒ
ﻓﻬﻤﻴﺪ؟
ﻣﻲ
ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ،
ﺳﺮﻡ
ﻛﻼﻩ
ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ
ﭼﻮﺏ ﺧﺪﺍ
ﻧﺪﺍﺭﻩ؟
فقیرﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ
ﻧﺪﺍﺭﻩ،
ﭼﻮﺏ ﺧﺪﺍ
اطالق می روان��یﺗﻠﻔﻦ
ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺷﻤﺎ
ﮔﻴﺮﺩ
ﺗﻠﻔﻦﻣﻘﺎﺑﻞ
خط��وطﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪوﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭﻱ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﮔﻴﺮﺩ ﺭﺍﺳﺘﻲ
ﺍﻧﺸﺎﺀﺍﻟﻠﻪو ﻣﻲ
ﺟﻨﺎﺯﻩﺍﻡ
ﺩﺍﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ
ﺴﺮﻡ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻲ
درمان
همچنین
درس��ت و
مناس��ب
پ��سﺻﺪﺍافراد
ﻧﺪﺍﺭﻩ؟کنند
خود می
ﺑﻤﻴﺮﻡ ﻭهایی
تعداد سال
بهداشتی به
شیوه ای
ﻫﻤﻪانطباق با
کرد و
برطرف
بلندتری
عمیقت��ر و
دهد
ﺍﻧﺸﺎﺀﺍﻟﻠﻪنشانﻣﻲمی
مقایسه ها
ﻧﺪﺍﺭﻩ،نتایج
ﺻﺪﺍ به
ﻛﺮﺩﻥ
ﻛﻪ ﺍﻣﻀﺎ
ﺗﺤﻮﻳﻠﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺿﺎﻣﻦﻛﺮﺩﻥ
ﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ
ﻫﺎ
ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻑ
ﺁﺧﺮﺕﺩﻝ
ﻧﺎﺩﺭ ﺍﺯ ﺗﻪ
ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻳﻢ
ﺁﺧﺮﺵ ﻫﻢ
ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺯﻥ
ویﺍﻧﺸﺎﺀﺍﻟﻠﻪ
گفتهﺑﺸﻪ.
دارد.ﻭبهﺁﺧﺮﺕ
ﺭﻭﺳﻴﺎﻩ ﺩﻧﻴﺎ
ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺯﻥ ﻭ
ﺍﻧﺸﺎﺀﺍﻟﻠﻪ
ﺑﺸﻪ.
ﺩﻧﻴﺎ ﻭ
اینﺭﻭﺳﻴﺎﻩ
توانﻛﻨﻴﺪ؟
میﻧﻤﻲ
زندگیﺷﻚ
ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺍﻣﺘﺎﻥ
کبودیﺣﺘﻲ ۱۰
ﺗﻨﻬﺎ  ۵ﻭ ﻳﺎ
ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ؟
ﺷﻚ
ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺍﻣﺘﺎﻥ
ﺑﺪﻫﺪ.ﺣﺘﻲ
دسترسیﻳﺎ
ﺗﺤﻮﻳﻠﺖ  ۵ﻭ
مناسب ﺗﻨﻬﺎ
ﺷﻮﺩ«.
ﻛﺴﻲ
داشته۱۰باشند.
برایﺭﺍ های
بیش��تری
ش��انس
جوامع
در
می
کاسته
فرد
مفید
عمر
از
که
ﺑﮕﻴﺮﺩ ش��ود
سرعت
سالم از
چش��م
دور
به
باعثﻭایجاد
فشارﻛﻪعصبی
ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ
ﻫﻢﻭﺍﻡ
ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲﺑﻪ ﺭﺍﺗﻮ ﻭ
ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦﻻﺯﻡ
ﺯﻧﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻣﻲ ﻧﻔﺮ
ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﻭﻛﻪﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﻭ
ﻫﺮﻛﺴﻲﺗﻮ ﻭ ﻭﺍﻡ
ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻜﺲ ﺍﻣﻴﺮ ،ﺩﻭ ﻧﻔﺮ
ﮔﻴﺮﻧﺪﻩﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻲﺯﻧﺪ ﻳﺎ
ﻲ ﻛﻪ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺷﺪﻩ «...ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻲﺯﻧﺪ
ﺑﭽﻪ ﺑﺸﻪ،
ﺍﻭﺳﺖ؛ ﺷﺪﻩ«...
ﻋﻤﻴﻖﻃﻮﺭ ﻛﻪ
ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲﻫﻤﻴﻦ
ﺑﭽﻪ ﺑﺸﻪ،
ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ :ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﻱ
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ:
ﺁﮔﻬﻲ
ﻻﺯﻡﺑﺮﺍﻱ
ﺧﻮﺩﺵ
ﻫﻢﻗﻮﻝ
»ﻧﺎﺩﺭ.ﺕ« ﺑﻪ
بهداشتی دارند.
ﻃﻨﺰﻱمراقبت
دسترسی به
شود.
ﺳﻔﺘﻪبه آن دلیل است که مصرف زیر چش��مها و ایجاد خطوط در بروز نشانه های سالخوردگی را به
ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ ﺑﭙﺮ  ۵۰۰ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﻪ این
ﺑﺮﺍﻳﺶﺳﻔﺘﻪ
ﺑﮕﺬﺍﺭﺩﻳﮕﻪ ﻫﻢ
»ﺟﻬﻨﻢ،ﺗﻮﻣﺎﻥ
 ۵۰۰ﻫﺰﺍﺭ
ﺳﺮﻭﻳﺲ
ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻠﺦ ﺷﺪﻩ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪﺑﻴﺮﻭﻥ ،ﺍﻣﺎ
ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺑﻲﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻧﺶ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ
ﺑﻴﺮﻭﻥ،ﺑﺎﻧﻚ
ﻫﻢ ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺑﻲﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻧﺶ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ
ﺑﭙﺮﺷﻮﺩ:
ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ ،ﺿﺎﻣﻦ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﺩ ﻣﻲ
های
مراقبت
صنعت��ی
کش��ورهای
ﺑﺨﺮ»،ﺭﺿﺎ.در
معموال به
ﻛﭙﻲاز
ش��دن
کاسته
راحتی کاهش داد.
عروق
سیگار
باریک خونی موجود اطراف لب افراد خواهد شد.
ﺑﺨﺮ ،ﹰ
ﺗﺄﻳﻴﺪﺿﻌﻒ
ﻣﻮﺭﺩﺑﺨﺮ،
ﻛﻠﻮﭼﻪ
ﺩﻭ ﺗﺎ
ﺑﮕﻴﺮ ،ﺑﭙﺮ
ﺑﺨﺮ ،ﺑﭙﺮ
ﻛﻠﻮﭼﻪ
مفیدﺗﺎ
ﻛﻼﻩﺩﻭ
عمر ﺑﭙﺮ
ﻣﻲﺑﮕﻴﺮ،
ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺭﻭ
ﻼﺑﭙﺮ
ﻣﻲﺍﻣﺎ
ﻫﺮﺍﺳﺪ،
ﻛﺴﻲ
ﺿﺎﻣﻦ
ﺖﺍﻣﺎ
،
ﺑﺎﻧﻚ ﺭﺍ ﻣﻲ
ﺳﺎﻟﻦ
ﺭﻳﺰﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﻧﻤﻲﺯﻣﻴﻦ
ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺮ
ﺑﺮﺍﻱﻫﺎ
ﺷﺪﻥﻛﻠﻤﻪ
ﺷﻮﻧﺪ،
ﺿﻌﻒﻡ« ﺍﺯ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ،ﻣﺎﻛﻠﻤﻪﻫﺎ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲﺭﻳﺰﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻣﻠﻜﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﺑﺎ
ﻣﻠﻜﻲ
ﻭﺛﻴﻘﻪ
ﻛﭙﻲﺍﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ
ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺭﻭﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺳﺮﺗﺎﻥ
ﮔﻮﻳﻢ
ﺧﻮﺩﻡ
ﺍﻭﻟﺶ
ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﺍﺻ
»ﻭﻗﺘﻲ
ﺍﺳﺖ:
ﺩﻟﺨﻮﺭ
ﻫﻢ
ﺩﻳﮕﺮﻱ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﺯ
ﺭﺿﺎ
ﻛﺮﺩﻳﻢ«.
»ﻭﻗﺘﻲ
ﺍﺳﺖ:
ﺩﻟﺨﻮﺭ
ﻫﻢ
ﺩﻳﮕﺮﻱ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﺯ
ﺭﺿﺎ
ﻛﺮﺩﻳﻢ«.
ﻗﺒﻠﺶ
»ﺭﻭﺯ
ﺭﻭﺩ:
ﻣﻲ
ﺳﺮ
ﻛﺎﺭ
ﺍﻳﻦ
ﺍﺯ
ﺍﺵ
ﺣﻮﺻﻠﻪ
ﺍﺳﺖ
ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﭘﮋﻭﺍﻙ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﻧﻚ ﭘﮋﻭﺍﻙ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺗﻬﻴﻪ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻣﻠﻜﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﺿﺎﻣﻦ
ﺑﺎﻧﻚﺿﺎﻣﻦ
ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺗﻬﻴﻪ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻣﻠﻜﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ
ﻠﺶ ﻗﺴﻂﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻴﺪ! ﻓﺮﺩﺍ ﭘﺲ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﻦ ﻣﻲﻣﻴﺮﻡ ﻭ
ﺒﺮﻳﺪ
ﺳﺮﺍﻍ ﺗﻮ
ﺯﻣﺎﻥﻣﻲ
ﻳﻜﺮﺍﺳﺖ
ﺩﺭﺿﺎﻣﻨﻲ
ﻣﻌﺘﺒﺮﺑﻲ
ﺩﺭ ﻭﺍﻧﻔﺴﺎﻱ
ﺩﺭﺑﻴﻨﻲ
ﻭﺍﻡﺳﺮﺑﺎﻧﻜﻲﻣﻲ
ﺳﺮﺍﻍ ﺗﻮ
ﺩﺭ ﻭﺍﻧﻔﺴﺎﻱ ﺑﻲﺿﺎﻣﻨﻲ ﻳﻜﺮﺍﺳﺖ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ
ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ
ﺟﺎﻥ ﻫﻢﻣﻲ
ﺑﺮﺍﻱﻭﻗﺖ
ﺻﺒﺢ ﺍﻭﻝ
ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ
ﺖﻪﺳﺮ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺑﺘﻮﺍﻧﻲﺷﺪﻥ
ﺑﮕﻴﺮﻱ ﺗﺎﺿﺎﻣﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺧﺼﻲﻣﺎﺟﺮﺍﻱ
ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ .ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﺿﺎﻣﻦ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ.
ﺁﻳﻨﺪﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎ
ﻣﻤﻜﻦ
ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ
ﺍﻓﺘﻨﺪ.

تا دو دهه
دیگر افسردگی
بزرگترینمشکل
بهداشت جهان
ﺎﻧﺖ ﻭﺍﻡﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ
خواهد بود

ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭﺍﻡﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﺿﺎﻣﻦ ﺭﺍ ﻭﻝﻧﻜﻦ
ﺭﺍ ﻭﻝﻧﻜﻦ

ﻳﻚ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺎ ﺩﻭ
ﺟﺪﻭﻝ ﻋﺎﺩﻱ
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ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ »ﺷﺮﺡ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ« ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺩﻭ ﺷﺮﺡ
ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ »ﺷﺮﺡ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ« ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺩﻭ ﺷﺮﺡ
4101
ﺷﺮﺡ
ﺩﻭ
ﺑﺎ
ﺟﺪﻭﻝ
ﻳﻚ
4101
ﺷﺮﺡ
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﺩ ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﺡ ﺍﻭﻝ ،ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺮﺡ ﺩﻭﻡ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ.
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﺩ ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﺡ ﺍﻭﻝ ،ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺮﺡ ﺩﻭﻡ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ.
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ﺟﺪﻭﻝ ﻭﻳﮋﻩ
ﺍﻓﻘﻲ:
 -۱ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﺩﮔﺎﺭ ﺩﮔﺎ
 -۲ﺧﺮﻣﻦ ﻣﺎﻩ – ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺁﻟﺒﺎﻧﻲ –
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻏﺬﺍ
 -۳ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮔﻴﺎﻩ ﮔﻮﻥ – ﺗﻮ ﻭ ﻣﻴﺎﻥ
ﭼﻴﺰﻱ – ﺍﺯ ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ،ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ –
ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻼﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﮕﻔﺖﺯﺩﻩ
 -۴ﮔﻨﺠﺸﻚ – ﺩﺷﻨﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ،ﻟﻌﻦ ﻭ
ﻧﻔﺮﻳﻦ – ﺑﺪﻛﺎﺭﺍﻥ ،ﺗﺒﻬﻜﺎﺭﺍﻥ
 -۵ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻗﺪﻳﻢ – ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ﺯﺧﻢ –
ﻭﺍﻟﺪﻩ
 -۶ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ – ﺣﺸﺮﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ
ﻣﻠﺦ – ﺳﻨﮓ ﭼﺎﻗﻮ ﺗﻴﺰﻛﻨﻲ
 -۷ﺍﺛﺮﻱ ﺍﺯ »ﮔﻲ ﺩﻭﻣﻮﭘﺎﺳﺎﻥ«  -ﻟﺤﻈﻪ
ﻛﻮﺗﺎﻩ – ﺟﻮﺵ ﺭﻳﺰ ﺑﺪﻥ
 -۸ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ – ﻭﺭﻡ ﭘﻠﻚ ﭼﺸﻢ
 -۹ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺪ ﻭ ﺯﺷﺖ – ﻣﻴﻮﻩ ﻣﺮﺑﺎﻳﻲ –
ﺩﺭﺷﻜﻪ ﻫﻨﺪﻱ
 -۱۰ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ – ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ – ﺁﺑﻲ ﺗﻴﺮﻩ
 -۱۱ﺗﻨﮕﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﺴﺖ – ﺷﻤﺸﻴﺮﺑﺎﺯﻱ
– ﭼﻴﻨﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ
 -۱۲ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ ﺍﺯ ﺁﮔﻮﺳﺖ ﺭﻧﻮﺍﺭ – ﺻﻨﻢ –
ﻫﻤﺴﺮ ﺯﻥ
 -۱۳ﺷﺒﻜﻪ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ – ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻧﺎﺯﻙ ﻧﺨﻲ

ﺍﻓﻘﻲ1 :
1
ﺍﻓﻘﻲ:
ﺍﻓﻘﻲ:
ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﺩﮔﺎﺭ ﺩﮔﺎ
 -۱ﺍﺛﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺲ-۱ﺍﻟﺪﻳﻦ
 -۱ﺍﺛﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦ
2
2
 -۲ﺧﺮﻣﻦ ﻣﺎﻩ – ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺁﻟﺒﺎﻧﻲ –
ﻣﺤﻤﺪ ﻻﻫﻴﺠﻲ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻑ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪ ﻻﻫﻴﺠﻲ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻑ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻥ
ﻏﺬﺍ
 -۲ﺧﺮﻣﻦ ﻣﺎﻩ – ﻣﺤﺒﻮﺏ ،ﺩﻟﺪﺍﺭ –
ﻓﻬﺮﺳﺖ 3
 -۲ﺧﺮﻣﻦ ﻣﺎﻩ – ﻣﺤﺒﻮﺏ ،ﺩﻟﺪﺍﺭ – 3
 -۳ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮔﻴﺎﻩ ﮔﻮﻥ – ﺗﻮ ﻭ ﻣﻴﺎﻥ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ﻛﺮﺩﻥ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ﻛﺮﺩﻥ
4
4
ﻛﻠﻪ – ﺍﺯ ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ،ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ –
ﭼﻴﺰﻱ
 -۳ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻛﺮﺩﻥ – ﺯﻣﻴﻦ ﺁﺫﺭﻱ –
 -۳ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻛﺮﺩﻥ – ﺯﻣﻴﻦ ﺁﺫﺭﻱ – ﻛﻠﻪ
ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻼﻡ5ﺧﺎﻧﻢ ﺷﮕﻔﺖﺯﺩﻩ
ﻭ ﺳﺮ – ﺑﻴﻨﻮﺍ
ﻭ ﺳﺮ – ﺑﻴﻨﻮﺍ
5
ﮔﻨﺠﺸﻚ – ﺩﺷﻨﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ،ﻟﻌﻦ ﻭ
 –-۴ﺍﺯ
 -۴ﺗﻤﺎﻡ ،ﻛﻞ – ﻛﺸﻨﺪﻩ ﺑﻲﺻﺪﺍ
 -۴ﺗﻤﺎﻡ ،ﻛﻞ – ﻛﺸﻨﺪﻩ ﺑﻲﺻﺪﺍ – ﺍﺯ
6
6
ﻧﻔﺮﻳﻦ – ﺑﺪﻛﺎﺭﺍﻥ ،ﺗﺒﻬﻜﺎﺭﺍﻥ
ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
ﺳﻮﺭﻳﻪ 7ﻗﺪﻳﻢ – ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ﺯﺧﻢ –
 -۵ﭘﺎ ﻭ
 -۵ﻋﺮﻳﺾ ،ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ – ﻋﺼﺒﻲ ﺩﺭ
 -۵ﻋﺮﻳﺾ ،ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ – ﻋﺼﺒﻲ ﺩﺭ ﭘﺎ ﻭ 7
ﻭﺍﻟﺪﻩ
ﻛﻤﺮ – ﻭﺍﻟﺪﻩ
ﻛﻤﺮ – ﻭﺍﻟﺪﻩ
8
8
ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ – ﺣﺸﺮﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ
ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
 -۶ﻧﺴﻴﻢ ﺷﺐ – ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭼﺎپ -۶
 -۶ﻧﺴﻴﻢ ﺷﺐ – ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭼﺎپ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
ﺳﻨﮓ ﭼﺎﻗﻮ ﺗﻴﺰﻛﻨﻲ
– ﺯﻧﮓ ﮔﺮﺩﻥ ﭼﻬﺎﺭﭘﺎ
– ﺯﻧﮓ ﮔﺮﺩﻥ ﭼﻬﺎﺭﭘﺎ
ﻣﻠﺦ – 9
9
ﺍﺛﺮﻱ ﺍﺯ »ﮔﻲ ﺩﻭﻣﻮﭘﺎﺳﺎﻥ«  -ﻟﺤﻈﻪ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ
 -۷ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺩﺭﻭﻏﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮﺟﻴﻪ – -۷
 -۷ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺩﺭﻭﻏﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮﺟﻴﻪ – ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ
10
10
ﺟﻮﺵ ﺭﻳﺰ ﺑﺪﻥ
ﻛﻮﺗﺎﻩ –
ﺩﻭﺭ – ﻭﺳﻮﺳﻪ
ﺩﻭﺭ – ﻭﺳﻮﺳﻪ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ – ﻭﺭﻡ ﭘﻠﻚ ﭼﺸﻢ
 -۸ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻴﻨﺎﺏ –
 -۸ﺍﺛﺮ 11
 -۸ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻴﻨﺎﺏ – ﺍﺛﺮ 11
ﻋﻼﻗﻪﭼﻴﺰ ﺑﺪ ﻭ ﺯﺷﺖ – ﻣﻴﻮﻩ ﻣﺮﺑﺎﻳﻲ –
ﻛﺎﺭﻟﻮ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ -۹ﻫﺮ
ﻛﺎﺭﻟﻮ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ
12
12
ﻫﻨﺪﻱ
ﺩﺭﺷﻜﻪ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺳﺖ
 – 13ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ – ﺁﺑﻲ ﺗﻴﺮﻩ
ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ
ﻧﺪﺍﺭﻱ
 -۹ﺑﺮﺍﻱ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻮﻕ ﺍﺳﺖ – ﺣﺮﻑ-۱۰
 -۹ﺑﺮﺍﻱ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻮﻕ ﺍﺳﺖ – ﺣﺮﻑ ﻧﺪﺍﺭﻱ 13
 -۱۱ﺗﻨﮕﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﺴﺖ – ﺷﻤﺸﻴﺮﺑﺎﺯﻱ
– ﺍﺳﻤﻲ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ
– ﺍﺳﻤﻲ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ
ﭼﻴﻨﻪ 14
 -۱۰ﭼﻜﺶ ﺑﺰﺭگ – ﻗﻴﭽﻲ ﭘﺸﻢﺯﻧﻲ – 14
ﺩﻳﻮﺍﺭ
 -۱۰ﭼﻜﺶ ﺑﺰﺭگ – ﻗﻴﭽﻲ ﭘﺸﻢ–ﺯﻧﻲ –
ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ ﺍﺯ ﺁﮔﻮﺳﺖ ﺭﻧﻮﺍﺭ – ﺻﻨﻢ –
-۱۲
ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ
15
15
ﻫﻤﺴﺮﻭﺯﻥ
 -۱۱ﺣﻨﺎ – ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺎﺭ – ﺷﻴﻮﺍ ،ﺑﻠﻨﺪ
 -۱۱ﺣﻨﺎ – ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺎﺭ – ﺷﻴﻮﺍ ،ﺑﻠﻨﺪ ﻭ
 -۱۳ﺷﺒﻜﻪ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ – ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻧﺎﺯﻙ ﻧﺨﻲ
ﻭﺍﺿﺢ
ﻭﺍﺿﺢ
بزنید:
جدولها در همین شماره :لطفا ورق
>> حل
– ﭼﺎﺭﻩ – ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﺒﻴﺪ
ﻋﺒﻴﺪﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ – ﺿﻤﻴﺮ ﺟﻤﻊ – ﻣﻴﻮﻩ ﺭﻳﺰ ﺷﻴﺮﻳﻦ
– ﭼﺎﺭﻩ – ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ -۱۲
 -۱۲ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ – ﺿﻤﻴﺮ ﺟﻤﻊ – ﻣﻴﻮﻩ ﺭﻳﺰ ﺷﻴﺮﻳﻦ
 -۱۴ﻗﻴﻤﺖ – ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺭﻭﭘﺎ – ﻭﺭﺯﺵ ﺫﻫﻨﻲ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ – ﻋﻠﻒ ﺧﺸﻚ – ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻛﻮﻩ
ﺫﻫﻨﻲ
ﻭﺭﺯﺵﺧﻄﺎ،
ﻃﻤﻊ –
ﺍﺭﻭﭘﺎ –
ﺣﺮﺹ ﻭ
ﺗﺤﻮﻝ
-۱۳
 -۱۴ﻗﻴﻤﺖ – ﺩﻭﺭﺍﻥ
 -۱۳ﺣﺮﺹ ﻭ ﻃﻤﻊ – ﺧﻄﺎ ،ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ – ﻋﻠﻒ ﺧﺸﻚ – ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻛﻮﻩ
 -۱۵ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺒﻖ ﺷﻄﺮﱋ ﺟﻬﺎﻥ
ﺟﻬﺎﻥﺷﺎﻋﺮ ﻣﻠﻲ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ – ﻓﻼﻧﻲ
ﭼﻚ –
ﺷﻄﺮﱋ
 -۱۵ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺒﻖ -۱۴ﺗﻪ
 -۱۴ﺗﻪ ﭼﻚ – ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻠﻲ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ – ﻓﻼﻧﻲ
ﻋﻤﻮﺩﻱ:
 -۱۵ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺧﻮﺩ ﻧﺮﺳﻴﺪﻥ
ﻋﻤﻮﺩﻱ:
 -۱۵ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺧﻮﺩ ﻧﺮﺳﻴﺪﻥ
 -۱ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺳﻌﺪ – ﺍﺛﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﻼﺑﺎﺭﺗﻮﻙ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺪﺍﻥ ﻣﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺳﻌﺪ – ﺍﺛﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﻼﺑﺎﺭﺗﻮﻙ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺪﺍﻥ ﻣﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻋﻤﻮﺩﻱ:
 -۱ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ﻋﻤﻮﺩﻱ:
 -۲ﺑﺮﱋ ﺷﻮﺷﺘﺮﻱ – ﭘﺪﺭ ﻋﺮﺏ – ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ
ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﻮﻟﻲ ﺍﺑﺪﺍﻉﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﻮﺑﻴﺴﻢ
ﻧﻘﺎﺵﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ
ﻋﺮﺏ – ﻣﻘﺎﻡ
ﺑﺎﺍﻫﻤﻴﺖ
 -۲ﺑﺮﱋ ﺷﻮﺷﺘﺮﻱ –-۱ﭘﺪﺭ
 -۱ﺑﺎﺍﻫﻤﻴﺖ – ﻧﻘﺎﺵ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﻮﻟﻲ ﺍﺑﺪﺍﻉﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﻮﺑﻴﺴﻢ
 -۳ﻧﻮﻋﻲ ﺷﻴﻤﻲ – ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ – ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺳﻤﻲ ﺯﻧﺎﻧﻪ – ﺩﻭ ﻳﺎﺭ
ﺷﺐﺑﻮﺩﻭ–ﻳﺎﺭﻭﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺯﻳﻦ
ﺯﻧﺎﻧﻪ –
ﺍﺳﻤﻲ– ﮔﻞ
ﻫﻢﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺍﺳﺖﻭ ﻭﺍﺯ ﺍﻭ
ﺁﺳﻤﺎﻥﺩﻫﻨﺪ
ﻧﺒﺎﺕﺩﺭﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﻢ
ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ –
ﺣﺎﻓﻆﻭﺭﺍ ﺑﻪ
 -۲ﺛﺎﺑﺖ
 -۳ﻧﻮﻋﻲ ﺷﻴﻤﻲ –
 -۲ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺒﺎﺕ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﻴﺮﻧﺪ – ﮔﻞ ﺷﺐﺑﻮ – ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺯﻳﻦ
ﺑﻠﻨﺪﻗﺪ!
 -۳ﻣﮕﺮ – ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ – ﻛﺎﺭ ﻭ ﻛﺮﺩﺍﺭ – ﺑﺨﻴﻞ
ﺑﻠﻨﺪﻗﺪ!
 -۳ﻣﮕﺮ – ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ – ﻛﺎﺭ ﻭ ﻛﺮﺩﺍﺭ – ﺑﺨﻴﻞ
 -۴ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ ﻫﻨﺪﻱ – ﺻﻤﻐﻲ ﺗﻠﺦ – ﺳﻢ
ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻋﺮﺏ
ﺗﻠﺦ–– ﺳﻢ
ژﻭﭘﻴﺘﺮ
ﺻﻤﻐﻲ
ﺍﻓﺘﺮﺍ –
ﻫﻨﺪﻱ –
 -۴ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ -۴
 -۴ﺍﻓﺘﺮﺍ – ژﻭﭘﻴﺘﺮ – ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻋﺮﺏ
 -۵ﺿﻤﻴﺮ ﻋﺮﺑﻲ – ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ – ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲﺍﺯ– ﭘﻴﺸﻮﺍ
ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ – ﻧﻮﻋﻲ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﻲ
ﻛﭽﻞﺩﺭ–ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺷﻬﺮﻱ
 -۵ﺿﻤﻴﺮ ﻋﺮﺑﻲ –-۵
 -۵ﻛﭽﻞ – ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ – ﭘﻴﺸﻮﺍ
 -۶ﻟﻨﮕﻪ ﺩﺭ – ﺯﺩﻭﺩﻥ – ﺟﻮﺍﻥ – ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺩ ﻗﺒﺮﺱ
ﻗﺒﺮﺱﺍﻣﻴﺮ – ﺍﺻﻼﺡ ﻋﻜﺲ – ﻣﺨﺘﺮﻉ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺨﺎﺭ
ﺧﺮﺩﻣﺨﻔﻒ
ﺷﺮﻋﻲ –
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ – ﭘﻮﻝ
ﺯﺩﻭﺩﻥ – ﺟﻮﺍﻥ
 -۶ﻟﻨﮕﻪ ﺩﺭ – -۶
 -۶ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺷﺮﻋﻲ – ﻣﺨﻔﻒ ﺍﻣﻴﺮ – ﺍﺻﻼﺡ ﻋﻜﺲ – ﻣﺨﺘﺮﻉ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺨﺎﺭ
 -۷ﻃﺎﻳﻔﻪ – ﺍﺻﻞ ﻭ ﻧﺴﺐ – ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ – ﺩﻳﺪ ﭼﺸﻢ
ﺩﻫﺎﻥ – ﺗﻴﺮ ﭘﻴﻜﺎﻧﺪﺍﺭ
ﭼﺸﻢ
ﺳﻘﻒ
ﻫﻤﻨﺎﻡ––ﺩﻳﺪ
ﺩﺳﺖ–ﺁﻭﺭﺩﻥ
ﺷﻴﻤﻲ
ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ
 -۷ﻃﺎﻳﻔﻪ – ﺍﺻﻞ ﻭ-۷ﻧﺴﺐ –
 -۷ﻧﻮﻋﻲ ﺷﻴﻤﻲ – ﻫﻤﻨﺎﻡ – ﺳﻘﻒ ﺩﻫﺎﻥ – ﺗﻴﺮ ﭘﻴﻜﺎﻧﺪﺍﺭ
 -۸ﺗﺮﺳﻴﺪﻥ – ﻧﻮﻋﻲ ﻭﺭﺯﺵ ﮔﺮﻭﻫﻲ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ – ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ
ﮔﺮﻭﻫﻲ
ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ
-۸ﻭﺭﺯﺵ
 -۸ﺗﺮﺳﻴﺪﻥ – ﻧﻮﻋﻲ
 -۸ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ – ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ
 -۹ﺣﺮﻑ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﺍﺑﺠﺪ – ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ – ﺷﻜﻮﻓﻪ – ﻧﺎﻛﺲ ،ﻓﺮﻭﻣﺎﻳﻪ
ﻣﺎﺗﻢ
ﻓﺮﻭﻣﺎﻳﻪ
ﻧﺎﻛﺲ،ﻋﺰﺍ،
ﺷﻜﻮﻓﻪ––ﺗﺎﺑﻊ –
ﺳﻄﺢ–– ﻣﺮﺩﻩ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﺳﻨﺠﺶ
ﻭﺍﺣﺪﺍﺑﺠﺪ –
ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ
 -۹ﺣﺮﻑ ﻫﺠﺪﻫﻢ-۹
 -۹ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ – ﻣﺮﺩﻩ – ﺗﺎﺑﻊ – ﻋﺰﺍ ،ﻣﺎﺗﻢ
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ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ – ﺳﻢ
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دکتر عطا انصاری






















ناهنجاریهایآرجن

 با شکم گرسنه از داروهای
درد در قس��مت خارجی آرنج حس استامینوفن و یا آنتی انفالماتورهایی
مانن��د آس��پرین و  Ibuprofeneو ض�د ت�ورم (آنت�ی انفالماتوار)
می شود.
{sÁ{¶uÄ]¶ËZ¼ecÂتحریک
 dYÃËÁÁÕ{ZsÁ{ÕYY{½YËYÄ»Z¿ÁµÁ|mاستفاده نکنید زیرا باعث
تاندنیت:
دیگر
انواع

 Zostrixپم��ادی اس��ت ک��ه بدون

sÁ{Z]µ

 درد هم��راه با ضعف عضالنی
است (ممکن است علت آن از مهره
های گردنی باشد)

|ËY{b]¹Á{s¶uÄ],µÁYs[YÂm½{¯ZaZ]bÁÃ{¯¶u{Y|»Z]YZÆuYÖ°ËY|f]Y
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برایاولیـنبارنوبلاقتصــادبهیک
زنتعلقگرفت

درمان
 ضربه ها:
اگر آثار آن باعث قفل شدن آرنج در
باز شدن دست باشد که بندرت پیش
می آید احتمال جراحی وجود دارد.
 اپیکوندیلیت تنیس بازان:
در مواقع ش��دید تزریق کورتیزن در
محل؛ در مواقع بس��یار شدید عمل
جراحی.
اگ��ر نوجوانان و ک��ودکان در وزرش
مانند بیس بال مجبور به پرتاب سریع
و پ��ی در پی توپ هس��تند ،ممکن
اس��ت قس��مت غضروفی که باعث
نمواستخوان می شود پاره شود.
به همین دلیل مربی باید مطابق سن
کودک (نوجوان) زمان بازی و تعداد

فرکانس های آن را کنترل کند.
اگ��ر پرتاب کننده جوان از درد آرنج
رنج می برد ،باید بالفاصله با پزشک
مالقات داش��ته باشد ،زیرا می تواند
باعث عدم بازشدن دائمی مفصل و
همچنین قدرت پرتاب بشود.
ضمنا درمان این مسئله ممکن است
س��خت باشد و ممکن است احتیاج
به عمل جراح��ی و نصب پیچ برای
محافظت از منطقه رش��د استخوان
باشد.
 سایر تاندنیت ها:
بورس��یت ها و آرتروز آرن��ج اگر به
درمانهای س��اده گفته ش��ده جواب
نداد معم��وال به تزری��ق کورتیزون
جواب میدهد.
 اگ�ر عل�ت درد از ناحی�ه
گردن باش�د بس��تگی به علت آن
طب سوزنی ،فیزیوتراپی و استئوپاتی
کمک به درمان می کند.
و در تم��ام م��وارد ب��اال فیزیوتراپی
بهترین وسیله است.
شاد و تندرست باشید

برندگانجایزهنوبلپزشکیسال2009
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نوبل شیمی به
سه نفر رسید

 درد با استفاده
از گرما و س��رما و یا
داروه��ای ضد درد و
تورم که بدون نسخه
تهیه می ش��ود کم
نمی شود.
پزشک ش��ما عالئم
بیماری را بررس��ی
ک��رده و امتح��ان
فیزیک��ی انج��ام
میدهد .اگر مشکل
عضالن��ی ،تاندونی
(و ی��ا اس��تخوانی)
باش��د ممکن است
درخواس��ت رادیوگراف��ی کند و اگر
تش��خیص آرتریت باشد درخواست
آزمای��ش خون میدهد ک��ه نوع آن
مشخص شود.

را تشکیل می دهد (به نام تلومراز)،
وظیفه نسخه برداری کروموزوم ها را
بر عهده دارد.
موسسه کارولینسکا در سوئد ،ضمن
اعالم نام برندگان جایزه نوبل پزشکی
سال  2009گفت این سه دانشمند
یک مس��ئله مهم زیست شناختی
را ح��ل ک��رده اند و نش��ان داده اند
کروم��وزوم ه��ا چگون��ه در جریان
تقسیمات سلولی به طور کامل نسخه
برداری و در مقابل انحطاط محافظت
شود.
الیزابت بلکبورن ،از دانشگاه کالیفرنیا،
و جک زوستاک از دانشکده پزشکی
دانشگاه هاروارد ،یک زنجیره DNA
منحصر بفرد را در تِلومرهایی کشف
کرده اند که از کروموزوم ها در برابر
انحطاط محافظت می کند.
خانم بلکب��ورن بعد از این کش��ف
ب��ا کارول گرایدر ،ک��ه در آن زمان
دانشجوی دانشگاه بوده است ،گروه
تحقیق تش��کیل می دهد تا در باره
احتمال ارتباط تش��کیل تلومر دی

ان ای با آنزیمی ناش��ناخته تحقیق
کنند.
آنها تلومراز  -آنزیمی که دی ان ای
پولیمرازها را قادر می کند کل طول
کروموزوم را نس��خه ب��رداری کند -
کشف می کنند.
تحقیقات سه دانش��مند آمریکایی
باعث شده اس��ت دیگر دانشمندان
جستجوهای خود را برای کشف راه
های جدیدی برای درمان س��رطان
آغاز کنند.
این امی��د وجود دارد که س��رطان
را با پاکس��ازی تلومراز درمان کرد.
شمار زیادی تحقیق در این حوزه در
جریان است.
قبال کشف شده بود که برخی بیماری
های ارثی ،از جمله چند نوع آنیمی
(کم خونی که ناشی از ناکافی بودن
تقسیمات سلولی در سلول های پایه
در مغز اس��تخوان اس��ت) ،ناشی از
نقص در تلومراز است.

>> آلفرد نوبل :یک تصمیم ،برای تغیری یک
سرنوشت کافی است!

Äv¨{Â¯Á{Â{Y|YµÁ|m

این گونه بشناسند؟
س��ریع وصیت نامهاش را آورد.
جملههای بسیاری را خط زد
و اصالح کرد.
پیش��نهاد کرد ثروتش صرف
جای��زهای ب��رای صل��ح و
پیشرفتهای صلح آمیز شود.
امروزه نوبل را نه به نام دینامیت،
بلکه به نام مبدع جایزه صلح
نوب��ل ،جایزهه��ای فیزیک و
شیمی نوبل و  ...میشناسیم .او
امروز ،هویت دیگری دارد.
آلف��رد نوبل یک تصمیم ،برای
تغییر ی��ک سرنوش��ت کافی
است
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

Projet Montréal
تفکری نوین در
انتخابات
شهرداری
با راهکارهای
واقعی و عملی

نادیا کردی (مونتریال)
bkordi@yahoo.com

>>> کمت��ر از ی��ک م��اه به برگزاری
انتخابات اول نوامبر ش��هرداری مونتریال
باقی مانده است و همه کاندیداها از گروه
های مختلف در حال رقابت می باشند .در
میان همه وعده ها ورقابت های انتخاباتی
،اخت�لاف روش  Projet Montréalب��ه
روشنی محسوس است.
 Projet Montréalاز  ۶س��ال پیش با تالش
 Richard Bergeronشروع به فعالیت کرده
اس��ت و از اهداف آن حفظ محیط زیس��ت
وارایه روش دیگر زندگی در ش��هر مونتریال
می باشد.
در میان نام کاندیداهای معرفی شده از طرف
این گروه ،اسم نیما مشعوف ،اپیدمیولوژیست
و فع��ال اجتماعی جامعه میزبان وهمچنین
کامیونیتی ایرانی ب��رای منطقه «پالتو» به
چشم می خورد.
منطقه پالتو برای
های
ا
کاندید
نیما و س��ایر
ٔ

عکس :تیم پروژه مونره آل در منطقه پالتو مونره آل :جلو و عقب به ترتیب ،از چپ به راست:

Piper Huggins, Josée Duplessis, Nimâ Machouf, Carl Boileau,
Richard Ryan, (aghab:) Alex Noris, Luc Ferrandez

نیما مشعوف

ماشینها به فاصله چند هفته از بین
رفته است.
با نمایش عکس روند رشد و تحول
شهر را نشان می داد که چطور روز
به روز از پهنای پیاده رو کاسته شده
معرفی برنامه های خود به مردم از روش��ی و به پهنای ماش��ین رو افزوده شده
به نام  party de trottoirاستفاده می کنند ،است.
که روش بس��یار جال��ب و ت��ازه و از ابتکار عک��س از مجس��مه ای قدیم��ی
 Luc Ferrandezکاندیدای مقام شهرداری که وجود ماش��ین ه��ای پارک
منطقه پالتو برای پروژه مونتریال می باشد .ش��ده در پای آن ،زیبایی
ٔ
 Ferrandezمعتقد است تا زمانی که برنامه س��الخورده آن را از بی��ن
های خود را پشت در های بسته سالن های برده بود ویا بناهای قدیمی
به حال خود رها
کنفرانس ارایه دهیم ،هیچ چیز
شده که به عنوان پارکینگ ماشین
تغییر نخواهد کرد و باید حرف ها
اول نوامبر استفادهمیشوند.
به میان مردم برده شود.
اما چیزی که قابل توجه است این
قصد
به
ها،
یکی از ای��ن برنامه
شما به
اس��ت که آنان تنها به انتقاد اکتفا
ی در
جم��ع آوری کم��ک مال�� 
ی رأی
گالری مکیک برگزار ش��د .آقای ک 
نکرده اند ،بلکه برای هر مشکل راه
حلی نیز اندیشیده اند و معتقدند
 Ferrandezبا دوچرخه به محل خواهید
که باید در همه پروژه های شهری
رسید و کامپیوتر و پرده نمایش
و پروژکتور خود را نیز آورده بود؛ داد؟!
زندگی بهتر انسان ها و حق زندگی
موجودات دیگر در نظر گرفته شود،
این روشی است که در همه جا
نه منفعت سرمایه داران و تنها با
به کار می برند و گوش��ه و کنار
خیابان و پارک را با همین امکانات تبدیل به شعار های مد شده محیط زیستی ،نمی توان
چیزی را تغییر داد.
سالن کنفرانس می کنند.
عکس ها یکی پس از دیگری به نمایش در عک��س هایی ازمحله ه��ای زیبای پاریس و
آمدند .از پ��ارک  Lafontaineکه زمانی پر بارسلونا و نیویورک نشان داده شد که شباهت
درخ��ت و زیبا بود و امروزه محصور در میان زیادی با گوشه وکنار شهر مونتریال داشت و
ساختمان های بی روح بتونی گشته است و به خوبی نشان می داد که با مدیریت و تدبیر
گوشه و کنارهای شهر که گاه فضای سبز آن مونتریال نیز قابلیت تغییر را دارد و برای این
تنها برای محل پارک تعداد انگش��ت شمار تغییر نیز به بودجه هنگفتی نیاز نیست.

کاندیدای پالتو

با نشان دادن عکس ها ،توضیحات ملموس
تر و خواس��ته ها دس��ت یافتنی تر به نظر
می آمد ،گویی محله های رویایی در جلوی
چشمانمان به نمایش گذاشته شده اند و همه
تغییرات عملی به نظر می آید.
چه بس��ا که اول نوامبر تاری��خ مونترال ورق
بخورد و برای اولین بار شهروندان مونترال به
 RichardBergeronیکمهندسشهرسازی،
یک دوچرخه سوار عاشق مونترال ،یک محقق
محیط زیست اعتماد کرده و اداره شهر را به
دس��ت او و گروه پروژه مونترال بسپارند و ما
جامعه ایرانی ،از حضور نیما در
نیز ،به عنوان
ٔ
تیم او بهره جوییم.
در حقیقت کلید این کار دست شماست.
ی رأی خواهید داد؟
اول نوامبر به ک 
________________________

زمانی برای گفنت های شجاعانه؛ آچنه كمپنی می تواند به جنبش سبز بیاموزد
محبوبه عباسقلی زاده
 21مهر 1388
پاسخ محبوبه عباسقلی زاده به
پرسش های تغییر برای برابری
***
فعاالن کمپین یک میلیون امضا با
گرایشات و تنوعات فکری توانسته اند
در سه سال گذشته حول خواست لغو
تمامیقوانینتبعیضآمیزجنسیتی،
مبارزه مدنی حول حقوق برابر شکل
داده و به پیش ببرند و امروز هریک
بر پایه اعتقاد خ��ود در عرصه های
متفاوت مبارزه جاری ب��رای آزادی
و حق��وق دمکراتی��ک ش��هروندی
حاضرند.
ای��ن نکته ک��ه زن��ان در عرصه این
مبارزه حضوری چش��مگیر دارند بر
کس��ی پوشیده نیس��ت .تصویر ندا
که در حافظه تاریخ��ی مردم ایران
و جهان ثبت ش��ده نشان از اهمیت
نقش زنان در مب��ارزه برای آزادی و
عدالت اجتماعی دارد.
این ش��رایط اما پرسش های عاجل
زیر را برابر ما قرار می دهد:
چگونهمی توان دربسترمبارزات

Accounting

Tax Solutions

___________
Income Tax Service
_______________

تنظیماظهارنامهمالیاتی
در خدمت هموطنان
و دانشجویان در مرکز شهر
----------------Tel : 514-844-9731
Cell : 514-867-8379

جاری ،فکر برابری خواهی را به
دفاع از آزادی های شهروندی و
عدالت اجتماعی پیوند زد ؟
تح�ول ش�رایط چه تاثی�ری بر
کمپین یک میلیون امضا دارد؟
ش��رکت فعاالن و ی��اران کمپین و
نیز تمامی مدافع��ان حقوق زنان در
این بحث بر فراهم آوردن پاس��خ و
یا پاس��خهای هر چه خالق تر یاری
خواهد کرد  .باشد که این همفکری
و همدلی ما را در پیوند مبارزه برای
براب��ری و آزادی و عدالت اجتماعی
یاری دهد .
***
پ��س از گذش��ت چهار م��اه از آغاز
اولی��ن مبارزات خیابان��ی كه ظرف
م��دت كوتاهی به جنبش��ی فراگیر
و مدنی تبدیل ش��د ،بحث در مورد
چگونگی ارتباط بین جنبش برابری
خواه��ی زنان و جنبش دمكراس��ی
خواهی سبز ،تقریبا به نوعی اجماع
نزدیك شده است .به رغم تفسیرهای
مختلف همه تقریبا بر این باوریم كه
رابطه بین این دو ،رابطه ای متقابل
است.
این كه جنبش زن��ان را "خرده
جنبش��ی" حس��اب كنی��م كه
بقای��ش حل ش��دن در جنبش
كالن و فراگیر س��بز اس��ت ،به
همان میزان غیر واقعی است كه
هیچ رابطه معنا داری میان هر دو
متصور نشویم .نه در تئوری بلكه
در عمل كنش های اخیر فعاالن

نشان داده اس��ت كه نه می توان از
عاملیت بر خواسته از هویت جنبش
زنانی چشم پوشی كرد و نه از هویت
جمعی بر آمده از جنبش س��بز؛ هر
دوی اینه��ا بخش ه��ای پررنگ تر
هویت متكثر ما هستند كه در كنش
ه��ای روزانه نمودی تلفیقی به خود
می گیرند.
پدیده های نوظهور تلفیقی بین دو
جنبشی را می توان در مادران عزادار
شنبه های پارك الله كه عموما نسل
اولی هایی هستند كه رنج سركوب
دهه شصت را تحمل كرده اند تا دل
نوشته های عاشقانه و بی پروای زنان
جوان��ی كه خود را فمنیس��ت های
مسلمان نسل س��ومی می دانند ،تا
زنان اصالح طلبی كه منتظران فعال
زیرپل س��یمانی اوین اند ،تا روزنامه
ن��گاران و فعاالن حقوق بش��ری كه
انفرادی اوین را از صبر خود به زانو در
آورده اند ،تا نویسندگان و خبرنگاران
و هنرمن��دان ش��جاعی ك��ه روایت
آنچه بر همه اینان رفته اس��ت را با
رویكردی زنانه مكتوب و مصور می
كنند ،مشاهده كرد.
حتی حركت تحسین بر انگیززنانی
ك��ه روز چهل��م ندا آقا س��لطان در
بهشت زهرا سد انسانی مقابل یگان
های ویژه ش��ده بودند ،الهام یافته از
حركت خودجوش مادران و خواهران
سر گش��ته ای است كه برای نجات
جان برادر و پس��ر نوعی و در همزاد
پنداری ناشی از هویت جمعی ،خود
را میان دو مرد جوان ،كه یكی باتوم
دارد و دیگری نوار س��بز ،حایل می
كردند و جوانان دس��ت بس��ته را از
چنگال نیروهای ی��گان بیرون می
كشیدند.
در این كنش ه��ا كه نمونه هایی از
ابتكارات فعاالن جنبش زنان است،
بخوبی می توان عنصر خود آگاهی
جنسیتی و وفاداری به اصل برابری
خواهی را در متن جنبش س��بز ،به
عنوان واقعیت هایی كه منبع اصلی
قرائت تئوریك از نسبت بین جنبش
زن��ان و جنبش س��بز اس��ت ،مورد

استناد قرار داد.
این مظاهر تلفیقی اما نمی تواند همه
ظرفی��ت و توانایی هایی كه جنبش
زن��ان در كل و فع��االن كمپین یك
میلیون امضا به طور خاص داشته اند
را در بربگیرد.
كمپین در طول س��ه سال فعالیت
مس��تمر مدنی ،به تجربیات مهمی
در سبك زیس��تن شبكه ای ،تحمل
س��ركوب و اعتراض بدون خشونت
دست یافته اس��ت كه متاسفانه در
اشاعه آن اهمال می ورزد .بخصوص
در ش��رایط فعلی كه جنبش فراگیر
سبز دستخوش ئتوری پردازی های
بعضا انتزاعی شده است و سركوب و
مهاجرت های ناشی از ارعاب ،طیفی
از فعاالن مدنی را درگیر خود كرده
اس��ت ،زمان مناس��ب گفتن های
ش��جاعانه از تجربه های ش��خصی
فعاالنی است كه تجربه ای غنی در
نحوه مقاومت به سبك امروزی و بافت
سیاس��ی – اجتماع��ی همین دوره
داشته اند.
ادبیات مقاومت در برابر سركوب هنوز
هم بر اساس خاطرات دو دهه پنجاه
– دوران شاه – و دهه شصت است.
در حالی كه شرایط امروز اقتضا می
كند كه تجرب��ه های امروزین گفته
شود .آن دسته از یاران و فعاالنی كه
از خرداد  ،85تا به امروز سه سال تمام
سرد و گرم روزگار سركوب و ارعاب و
زندان را را با بردباری برتافتند ،اكنون
حرف بزنند.

می تواند مدلی كوچك از امكان تحقق
سازماندهی مدنی شبكه وار و مدرن
در كالبد جنبش سبز باشد.
از ای�ن نظ�ر تنها نمون�ه عملی
آنچه كه اكنون شبكه اجتماعی
جنبش سبز نامیده می شود ،در
مدل كمپین ی�ك میلیون امضا
وجود دارد.
فعاالن كمپین در این میانه كه بحث
سازماندهی و تحلیل های شبكه ای
و حت��ی نحوه اس��تفاده از فضاهای
عموم��ی مطرح اس��ت و با توجه به
تجربه غنی س��ه ساله خود ،بگویند
كه ناكامی ها و كامروایی هایشان در
تشكیالت افقی چه بوده است و تنازع
ق��درت در چنین ش��بكه هایی چه
حالت دارد ،چگونه در آن وامانده اند
یا به پیش رفته اند و چگونه توانسته
اند جمع متنوعی از چپ و راست و
مذهبی و سكوالر و نسل های متنوع
را زیر یك كن��ش واحد جمع كنند.
توازن ق��درت را چگونه برقرار كرده
اند و رفتاره��ای دمكراتیك عاری از
خش��ونت را چگونه ترویج كرده و تا
چه حد موفق به عقالنی كردن این
رفتارها شده اند.

باعث نادیده گرفتن تمایزها و تقابل
های سابق شده است ،شایسته است
كه به مدد این س��رمایه اجتماعی،
همدلی و همبستگی ائتالفی را قوت
بخشیده و ش��كاف هایی كه گاهی
مانع از ایج��اد همگرایی ها و جبهه
ه��ای حداقلی مطالبه مح��ور بوده
اس��ت را با اتكاء به این سرمایه غنی
اجتماعی ترمیم كنیم.

جنبش س��بز نیز داده قابل توجهی
برای جنبش زنان دارد كه مهمترین
آن ازدی��اد "س��رمایه اجتماعی" در
(تغییر برای برابری)
بین فعاالن جنبش زنان
است و از آن رو كه تنوع
و گستردگی كمپین یك
میلیون امضا بیش از سایر
گروههای جنبش است،
اگر كمپین یك میلیون امضا را بر طبق طبیعی اس��ت كه بهره
اجنمن زنان ایرانی
اخالص مشاهده كنیم ،دستاورد مهم آنان نیز از این س��رمایه
آن نه یك میلیون امضا و نه حتی دو اجتماعی بیش از سایرین
مونتریال و انتخاب هیأت اجرایی جدید
ص��د هزار امضا ،بلك��ه تجربه مدنی اس��ت .اكنون ك��ه درد
در ماه نوامبر
بدون خشونت و مستمری است كه مش��ترك و عقل جمعی
از همه عالقمندان دعوت میکنیم که در
این جلسه شرکت کنند و با پیشنهادات
جلسه ماهیانه اجنمن زنان
و انتقادات خود این نهاد قدیمی شهر
مونتریال را پر بارتر سازند.
________________
زمان :یکشنبه اول نوامبر
زمان و مکان دقیق تر آن در شماره های
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----بعدی به اطالع شما خواهد رسید.
به همه شما خوشامد میگوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
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برنامهریزیمالیخانواده...
حسین انصاری

Hosein Ansary RLU
Tel: 514-483-2070 Ex: 235
1-877-483-2070

Cell.: 514-804-5756
215 Av. Redfern, Suite 210
Westmount, QC. H3Z 3L5

قرض ...
ابزار مالی؟ یا یک سیستم ارزشی؟

حسین انصاری

مونترال

آی�ا ق�رض ی�ک فرهنگ
موروثی است؟
یا اخالقی آموخته شده؟
شستشویمغزی؟
یاتلقینتبلیغاتی؟
داش��تم می گفتم ک��ه فرهاد
تمام استعداد خود را در ایجاد
قرض بکار برده است .هر چند
که قرض می تواند نقش مثبتی
در زندگی افراد معدودی داشته
باشد ،اما نیاز به شناخت نزدیک
و رعای��ت بعضی اص��ول دارد.
قرض عموم��اً در زندگی مردم
نقش منفی دارد.
می گویند اگر دروغی به اندازه
کافی تکرار شود ،مغز انسان آن
را بعنوان حقیق��ت قبول می
کند .آیا صحت دارد؟ ثابت شده
که این امر صحت دارد!
امروزه جمعیت تم��ام دنیا ،از
طریق تبلیغ و تلقین دروغهایی
را به عنوان حقیقت پذیرفته اند
و بطور آش��کار و فعال به انجام
آن مشغول هستند.
ازهزارانسالپیشتاکنون،بشر
همیشه منطق دستکاری شده،
توجیهات عقلی ،...استداللهای
بی پایه ...را جایگزین حقیقت
کرده و عمیقاً به آن اعتقاد پیدا
کرده است .آنقدر تکرار شده اند
که بخشی از زندگی شده اند.
تبلیغات تلویزیون��ی ،اتومبیل
آخرین مدل را با  2سرنش��ین
خوش قیافه نش��ان می دهد و
آن را نش��انه شخصیت معرفی
می کنند ...طولی نمی کشد که
برازندگی ب��ه دارندگی ترجیح
داده م��ی ش��ود و ب��ه خدمت
بازاری��اب در می آئیم .اتومبیل
آخری��ن مدل تبدی��ل به یک
عرف اجتماعی می ش��ود و با
ابزار قرض به آن دسترسی پیدا
می کنیم و عواقب مالی آن مهم
نیست ...بلکه ظواهر اجتماعی
اهمیت پیدا می کند!
قرض وسیله ای برای رسیدن به
یک انرژی منفی می شود (که
به دروغ و با تالش بازاریابان ،و
با تکرار بی اندازه ...به حقیقت و
یا یک ارزش مثبت تبدیل شده
است) و اینجاست که کار دست
همه داده است.
ُمد ،دروغ دیگری اس��ت که به
باور همه رس��یده است .آالمد
بودن یک مزیت اس��ت! انسان
را به یک گروه خاص اجتماعی
ملحق می کند!
ما موجودات اجتماعی هستیم...
ازعضویت در ی��ک گروه لذت

می بریم .نیاز به وجوه مشترک
و همچنین نیاز به رقابت داریم.
نتیجتاً مد که یک پدیده مالی
است و تمام ریش��ه هایش بر
پ��ول و ایج��اد پول بنا ش��ده،
ناگهان تبدیل به یک ارزش و یا
عرف اجتماعی می شود؟ آفرین
بر بازاریابان که چنین موفقیتی
کسب کرده اند!
اکثر ما بیش از نیمی و ش��اید
حتی تمام درآمدم��ان را برای
تطابق با یک م��د به مد دیگر
سرمایه گذاری کرده ایم !...مگر
می توان از آن دست کشید؟
قرض در ش��مال آمری��کا ...به
دفع��ات زیاد ،ش��دت زیاد ،و با
صدای بلند و رس��ا و مفتخر...
بازار خود را گسترش می دهد
و تبلی��غ می کند و ...به فروش
می رسد.
در این جامعه کس��ی زندگی
ب��دون قرض را هدف قرار نمی
دهد (تازه اگر برای خود هدف
گزینی کرده باشد) .چند نفر را
می شناس��ید که هیچ قرضی
ندارند؟ اگر زندگ��ی ما توام با
قرض نبود چه تغییری پیدا می
کرد؟ آیا تا بحال جرئت چنین
فکری را به خ��ود راه داده ایم؟
آیا خانه بدون قرض ...اتومبیل
بدون وام ...اعتبار بدون کارت...
(به غیر از رویاهایمان) در آینده
خود می بینیم؟
قرض تبدی��ل به ی��ک روش
زندگ��ی ش��ده! ی��ک ارزش
اجتماعی! ...حتی از یک نسل به
نسل دیگر منتقل می شود.
فق��ط در س��ال  ،2007تعداد
 8میلی��ارد (بل��ه  8میلی��ارد)
دعوتنامه به عضویت در کارت
اعتب��اری ،در کانادا و آمریکا به
پست رسیده است.
به ای��ن معنی که ه��ر فرد در
س��ال  ،2007حدود  3000بار
ب��ه عناوین مختل��ف به خرید
اعتبار بانکی (یا کارتی) دعوت
ش��ده است .فکر می کنید چه
اثری دارد؟ تقریباً  10بار در روز!
آیا  10بار در روز با همس��رتان
تلفنی صحبت می کنید؟ اگر
کودکان و بازنشستگان را صرف
کنیم این رقم  2برابر است.
ما در شمال آمریکا ،حدود یک
تریلیون (بله تریلیون!) دالر به
کارتهای اعتب��اری بدهکاریم...
 14تریلیون (بله تریلیون) دالر
وام مس��کن داری��م ....وامهای
تجاری که خود بحث جداگانه
ای است!
یک��ی از بزرگتری��ن دالی��ل
شکس��ت مالی ،همین قرض
لعنتی اس��ت و به همین دلیل

فروش داروهای ضدافسردگی
سر به فلک گذاشته است.
بسیار خوب.
به اصل مطلب برگردیم.
افسانه:
ق��رض یک ابزار اس��ت و برای
رش��د مالی مورد استفاده قرار
می گیرد.
حقیقت:
قرض توام با ریسک است .غالباً
از رش��د مال��ی جلوگیری می
کند .دش��من بی نیازی است.
قرض آنقدر توام با ریسک است
که اکثر مزایایی را که ارائه می
کند ،خنثی می س��ازد .حتی
ریس��کهای طوالنی مدت هم
غالباً رش��د مال��ی ایجاد نمی
کنند .قرض و ریسک  2عنصر
متفاوت هستند اما معموالً یکی
بدنبال دیگری است .البته مانند
تخم مرغ و مرغ که معلوم نیست
کدام اول آفریده شده اند ما هم
نمی دانی��م که آیا قرض باعث
ایجاد ریسک مردم یا ریسک،
تاجر را مجب��ور به قرض کرده
است! بهرحال فرقی ندارد.
قرض ،هر شاهراهی را به بیراهه
تبدیل می کند .بایستی اجتناب
از ق��رض را بیاموزی��م .قرض
عادت همه شده و قرض عادت
بدی است.
فرم��ول ( )20-30-50را هدف
قرار دهیم ،این ،بهترین طریق
مبارزه با قرض اس��ت .آس��ان
نیست اما ممکن است ...حتی
امکانش زیاد است.
 50درصد مخارج اجباری (که
تمام قرض ها و بازپرداخت آن
باید در این  50درصد بگنجد)،
 30درص��د مخ��ارج تفریحی
(اگ��ر انس��ان از زندگ��ی لذت
نب��رد ،زندگی نکرده بلکه ذلت
کش��یده ...هیچکس نمی داند
که ش��ماطه زندگ��ی اش کی
بصدا در م��ی آید!) 20 ،درصد
ذخیره (ذخیره دش��من قرض
است ...و مهم نیست که چگونه
به آن نگاه کنیم).
بحث فوق را در ش��ماره آینده
بط��وری متف��اوت خواه��م
شکافت.
قرض را نمی توان یک شبه از
بین برد ،اما دریافتن این امر که
ما برای قرض برنامه ریزی شده
ایم و کنترل آن بدست بازاریابان
ش��روع خوبی است ...و شاید و
فقط شاید بتوانیم از گسترش
آن جلوگیری کنیم و قرض را با
نظر باز و متفاوتی بنگریم.
تا شماره آینده.
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بعضی می گویند:
تاریخ اقتصادی ،انعکاس
اش��تباه درگذش��تگان
اس��ت! و لزوم��اً تک��رار

نخواهد شد.
من آموخته ام که:
آنان که از گذشته درس
نگیرند،محکومبهتکرار
آن هستند!
بی��اد دارم ک��ه در دهه ،90
بسیاری از منتقدان اقتصادی می گفتند
که :ما وارد یک دوره جدید رش��د ش��ده
ایم و هیچکس قادر به جلوگیری از رشد
نخواهد بود .همه ما در دهه  90ش��اهد
رش��د بیس��ابقه تکنولوژی و سازندگان
تکنولوژی جدید بودیم تا آنکه در س��ال
 ،2000این هیوالی رشد آنچنان سقوط
کرد که شاید هرگز فراموش نشود.
درسی که از این  10سال آموخته شد
اینکه:
هر وقت بازار با منطق مغایرت دارد ،دیر یا
زود خود را اصالح می کند.
اگر ب��ازار برای مدت زیادی رش��د کرده
باش��د ،مانند فواره ای که بلند می شود
س��قوط خواهد ک��رد و اگر ب��رای مدت
زیادی س��قوط کرده باش��د ،دوباره رشد
خواهد کرد.
یک دوره اقتصادی کامل ،از فراز منحنی
تا سقوط کامل آن می باشد و سپس دوره
بعد شروع خواهد شد .این اصلی است که
بر سر در بازار بر سنگ نوشته شده است
و غیرقابل تغییر است.
از س��ال  1985تاکن��ون 9 ،دوره کامل
اقتصادی آغاز و پایان یافته است و مشکل
اینجاس��ت که با وجود آنکه تاریخ  9بار
تکرار شده است هنوز بسیاری از مردم از
آن درس نگرفته اند.
اقتصاد ش��مال آمریکا از سال  ،1854تا
کنون  31بار سقوط کرده است
و دوباره رش��د بعد را شروع کرده است...
و هنوز وقت��ی که اقتصاد نوس��ان دارد،
بس��یاری فریاد برمی آورند که دوره آخر
زمان فرا رس��یده اس��ت ...احساسات بر
منطق غلبه می کند و ضررهای زیادی را
برای بازاریان ایجاد می کند.
رکود اقتصادی فعلی به کن��ار ،اما رکود
قبلی بعد از  10س��ال رشد بیسابقه بین
 1991و  2001وق��وع پیدا کرد که البته
در ظاهر بدت��ر از رکودهای دیگر به نظر
می رسید اما در واقع تفاوتی با رکودهای
دیگر نداشت.
اگر فردی  10,000دالر در بازار سهام در
سال  1991در سهامهای مهاجم سرمایه
گذاری کرده بود در م��اه مارس ،2000
ای��ن رقم ب��ه  86,791دالر افزایش پیدا
کرده بود .و اگر ف��ردی همین 10,000
دالر را در آوریل  2001در همان س��هام
ها سرمایه گذاری کرده بود ،در سپتامبر
 2002ب��ه رق��م  2563دالر تقلیل پیدا
کرده بود.
بسیاری احساساتی ش��دند و  75درصد
ض��رر را به جان خریدند و ب��ازار را ترک
گفتند ولی چنانچه ب��ازار را ترک نگفته
بودند همان ده ه��زار دالر در ماه آوریل
 2008به رقم  89.253دالر افزایش پیدا
می کرد ...و دوباره می رفت که تا در ماه
مارس  ،2009بیش از نیمی از ارزشش را
از دست بدهد.
درسی را که از  19سال گذشته گرفتیم
اینکه بازار می تواند سقوط کند و تضمین
می کن��م که چنانچه وارد بازار ش��دیم،
دیر یا زود سقوط را تجربه خواهیم کرد،
همانط��ور که طعم رش��د را نیز خواهیم

چشید.
ای��ن اصل��ی غیرقابل
تغییر اس��ت که البته
اولینومهمتریندرس
تاریخ است.

درس دوم تاری�خ
این است که:
>> تنه�ا تضمین
موج�ود در ب�ازار
اقتصادی این است
که هی�چ تضمینی
نیست!
ایکاش هم��ه ما می
دانستیم که بازار در چه
تاریخی رشد یا سقوط
خواهد کرد .بسیاری
از گمراهان اقتصادی
فقط در جس��تجوی
ای��ن اصل هس��تند که
البته هرگز آن را نخواهند یافت.
تقریباً صد در ص��د مراجعین از من می
پرس��ند که چه زمانی بازار دوباره رش��د
خواهد کرد؟
ما غیبگو نیستیم و اگر کسی چنین
ادعایی دارد دروغ می گوید.
پیشبینیهایتضمیننشدهوتحلیلهای
متفاوت به جای خود ،اما نمی بایستی با
غیب گویی اشتباه شود.
>> در م��اه فوریه گذش��ته در همین
ستون پیش بینی کردیم که سقوط بازار تا
آوریل  2009ادامه خواهد یافت زیرا با در
نظر گرفتن اوضاع بانکی آمریکا و قرضهای
بی حساب و کتاب و میزان کسری بودجه
دولتی ...و غیره ،امری منطقی به نظر می
رسید.
و همچنین پی��ش بینی کردیم که دوره
کوتاهی (کمتر از  6ماه) رش��د را شروع
خواهیم کرد و سپس رکود دیگری بین 6
ماه تا یکسال را در پیش خواهیم داشت.
این یک پیش بینی بود که چند اما و اگر به
همراه داشت اما مدعوین فقط قسمتهایی
از آن را که عیناً با شرایط خودشان تطابق
دارد ،پذیرفتند.
هنوز هم می گوئیم که
اگ�ر دولتها به خ�رج کردن بی

رویه به سبک آقای اوباما ادامه
دهند ،و
اگر بیکاری رو به رشد باشد ،و

اگر بانکها سر کیسه را باز نکنند،

و
اگ�ر مخارج کمر ش�کن جنگ

عراق و افغانس�تان و پاکستان
ادامه یابد ،و
اگر اختالفات طبقاتی در آمریکا

که به علت پیشنهاد بهداشت
عمومی شروع ش�ده ،خاموش
نشود ،و
اگ�ر بزرگتری�ن کارخانج�ات

تولیدی و ماشین سازی و غیره
ش�روع به تولید و ایجاد شغل
نکنند ،و غیره...
به زودی ش��اهد رکود بزرگ دیگری در
بازار خواهیم بود که تا اواسط سال ،2012
بازسازی کامل پیدا نخواهد کرد .چنانچه
اگرها به دلیلی ناپدید ش��وند ،این پیش
بینی صحت پیدا نخواهد کرد.
>> درس دوم تاری�خ ای�ن اس�ت
که عمر پیش بینی ها کوتاه اس�ت و
مسلم ًا تغییر می یابد.
یادم م��ی آید که در هم��ان دهه  90با
هزار سالم و صلوات و احتیاط پیش بینی
کردیم که :از آنجا که نرخ تورم در دهه 80
تا  13درصد باال رفته بود ،امیدی به تورم
 3درصد که در دهه  90دیدیم نیس��ت
و بزودی نرخ تورم رشد خواهد کرد .این

پیش بینی به دالیل زیادی اشتباه بود و
دیدیم که از اواسط دهه  90تاکنون ،نرخ
تورم در همان اطراف  3درصد باقی مانده
است.
پیش بینی ما بر اساس رفتار سابق بانکهای
مرکزی آمریکا و کانادا بود که البته با تغییر
رفتار آنان ،درست از آب درنیامد.
پس درس دوم اینکه پیش بینی با غیب
گویی متفاوت است و هیچکس از آینده
بازار اطالع ندارد .فقط بعضی از حدسیات
محاسبه شده به وقوع می پیوندد.
>>و اما درس سوم اینکه:
هیچ اعتمادی به عنوان و مقام و تحصیالت
سابق اقتصاددانان بزرگ نیست!
می گویند:
اقتصاددان��ان بزرگ که در صدر بانکهای
بزرگ بر تخت نشسته اند تاکنون  9رکود
اقتصادی از  5رکود گذشته را پیش بینی
کرده اند!
بس��یاری از پیش بینی های امپراطوری
اقتصادی ،به قصد تغیی��ر افکار عمومی
است و هیچ ربطی به اقتصاد ندارد!
این درس بزرگ دیگری اس��ت که نباید
فرام��وش ش��ود .س��الیانه ،امپراطوری
اقتصادی (موسسات مالی بزرگ) که هر
ک��دام یک اقتص��اددان را با یک کامیون
عنوان و دکترا و غیره به اس��تخدام خود
درآورده ان��د ،برای تغیی��ر افکار عمومی
میلیون ها دالر پاداش و مزایا در نظر می
گیرند.
بطور مثال ،پیش بینی متفق القول تمام
هیوالهای اقتصادی در دهه  80این بود
که به علت نرخ بهره  18درصدی ،و تورم
 13تا  15درصد بایس��تی از بازار س��هام
دوری کرد و تمام س��رمایه گذاریها را به
سوی طال و نقره هدایت داد.
ه��ر کس به این پیش بین��ی گوش داد،
ضرر بزرگی را ب��ه خود خرید زیرا حتی
بعد از  30سال هنوز طال و نقره به قیمتی
که در اوایل دهه  80بود بازنگش��ته اند.
علت این پیش بینی این بود که بانکها در
آن زمان س��رمایه گذاری زیادی در بازار
نداشتند و بیشتر پشتوانه هایشان طال و
نقره بود! اینگونه پیش بینی های کنترل
شده در تاریخ اقتصادی زیاد به چشم می
خورد.
>> و اما درس چهارم اینکه:
نوع مشخصی از سرمایه گذاری در تمام
دوره ها موفق نخواهد بود.
بازارهای دنیا ،محدوده های جغرافیایی،
اقتصادی ،بخشهای مختلف کسبی دنیا
با هم درتماس هس��تند .داد و ستدهای
مختلف می تواند یک بازار را به نفع یا به
ضرر بازار دیگر در نوسان قرار دهد.
آنچه مهم اس��ت اینک��ه باالخره در یک
نقطه دوباره تعادل پیدا خواهند کرد.
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آه،اسالمعزیز...

یک موسسه انتشار کتب مذهبی
در قم اقدام به انتش��ار اث��ری با نام
"تقویم زناشویی" کرده که اختصاص
به توصیه های جنس��ی منسوب به
پیشوایان مذهبی شیعه دارد .انتشار
چنین آثاری با مجوز وزارت ارشاد در
حالی صورت می گیرد که از آغاز به
کار حس��ین صفار هرندی به عنوان
وزیر ارش��اد ،موجی از محدودیت و
سانسور حوزه نشر کتاب و مطبوعات
را در بر گرفته است.
ای��ن تقویم ب��ا جلد چه��ار رنگ و
صفحات داخلی دو رنگ تحت عنوان
"تقوی��م زناش��ویی" ،در تی��راژ صد
هزار جلد ،در قم گردآوری ،تنظیم،
طراحی و با مجوز ارشاد اسالمی قم،
منتشر شده است.
ناش��ر این تقویم ،که یک��ی از مراکز
مورد حمایت دولتی و قضایی است،
با اشاره به داش��تن حق كپی رایت
مندرج��ات این تقویم ،نس��بت به
كسانی كه قصد اقتباس و یا استفاده
از مطالب آن را كه از حلیه المتقین و
رساله های عملیه مراجع ،گرفته شده
هشدار داده است.
حلی�ه المتقی�ن مجموع��ه ای از
روایات درباره مسائل مختلف مذهبی
اس��ت که بخش��ی آن به مس��ائل
جنسی اختصاص دارد و بسیاری از
کارشناس��ان دینی ،بخش بزرگی از
مندرجات آن را نامعتبر می دانند.
در تقویم زناش��ویی ،چهار بخش در
بین فصول مختل��ف در نظر گرفته
ش��ده كه نگاه ب��ه آن خالی از لطف
نیست.
بخش اول
به موضوع خواس��تگاری اختصاص
دارد ،و پ��س از ی��ک مقدمه کوتاه،
تعریف خواس��تگاری ب��ه روایتی از
ام��ام ص��ادق در باره نم��از و دعای
خواستگاری آمده و از قول امام صادق
گفته شده است:
"هرگاه كسی اراده خواستگاری نماید
دو ركعت نماز بگذارد و حمد و ثنای
الهی گوید و دعایی كه از صفحه 93
حلیه المتقین نقل شده بخواند".
در این بخش همچنین ضمن "نهی

هش��تصد کودک فقیر در روستای
مرش��یدآباد بنگال غربی به مدرسه
بابرعلی می روند
در سراسر جهان میلیون ها کودک
فرصت تحصیل و سوادآموزی ندارند.
برخ��ی از آنها به دلی��ل بروز جنگ،
شماری اسیر درگیری های سیاسی،
مذهبی و فرقه ای ش��ده اند و دسته
ای نیز قربانی س��وانح طبیعی بوده
اند.
اما کودکانی هس��تند که به مدرسه
نم��ی روند چون خان��واده های آنها
فقیرند و نمی توانند فرزندانشان را به
مدرسهبفرستند.
در هند ،یک پسر نوجوان دانش آموز
تالش داشته است که این وضعیت را
تغییر دهد.
گزارش��گر بی بی سی با "بابر علی"،
که برنامه آموزش��ی ف��وق العاده او
زندگی صدها کودک فقیر را دگرگون

کرده است ،در بنگال غربی مالقات
می کند.
با ش��انزده سال س��ن ،بابر علی باید
که جوانترین مدیر مدرسه در جهان
باشد.
او نوجوانی روستایی است که صدها
دان��ش آموز بی بضاع��ت در حیاط
خلوت خانه اش درس می خوانند.
داستان این مرد جوان ،که اهل بنگال
غربی است ،داس��تانی استثنایی از
تالش برای یادگیری در فقر مطلق
است.
باب��ر علی خ��ود از موهبت رفتن به
مدرسه ای دولتی برخوردار است.
البته او هر روز باید حدود  10کیلومتر
را سواره و پیاده طی کند تا به مدرسه
اش برسد.
مدرس��ه ای ک��ه بابر عل��ی در آن
تحصیل می کند بهترین مدرسه در
بنگال غربی است .صدها دانش آموز
دختر و پس��ر هر روز به این مدرسه

تقویم جنسی

حتی
بر پشت
پاالن
شتر!!

حیض ،مقوه كمر و
محرك باء می باشد
و نیروی جنسی را تحریك
می كند".
½"دم كرده گیاه زعفران محرك
قوه جنسی می باشد".
½"روغ�ن زیتون نطف�ه مرد را
زیاد می كند".
½" مداومت در مصرف كاسنی
به هر كسی كه دوست دارد
ثروت و اوالدش زیاد ش�ود
سفارش شده".
½"تخم كاهو س�رد و خشك و
مانع احتالم و سیالن منی
می باشد".
½"ه�ر كس ك�دو را ب�ا عدس
بخورد وقتی كه خدا یادش
آی�د دلش ن�ازك گ�ردد و
جماع او بیشتر می شود".
½"ب�ه زنه�ای حامل�ه كن�در
بخورانی�د زی�را آنك�ه در
ش�كمش هس�ت اگر پسر
باش�د دانا ،شجاع و قلب او
پاك باشد و اگر دختر باشد
صورت و سیرتش خوب می
ش�ود و اطراف رانش بزرگ
و نزد همس�رش محبوب و
سعادتمند می باشد".
½" خ�وردن هویج كلیه را گرم
و آلت رجلی�ت را بلند می
نماید".
½"عالوه بر خوردنی ها گیاه حنا
به عنوان خضاب اسلام و
سید گلها در دنیا و آخرت
می باش�د و این گیاه باعث
افزایش ق�درت جماع می
شود".
در بخش چهارم
این اثر كه به حقوق زن و ش��وهر بر
یكدیگر می پ��ردازد "یكی از حقوق
ش��وهر بر زن را مضایق��ه نكردن از
نزدیكی موقع اراده ش��وهر حتی بر
پشت پاالن شتر" آورده است.
عالوه بر این در این تقویم ارزشی در
روزهای مختلف توصیه های مختلفی
در باره تاكید و یا نهی از عمل آمیزش
جنسی از قول بزرگان دین نقل شده
است.
در حال��ی كه بارها و بارها در این اثر
به زنان توصیه شده که در خدمت به
مرد و خود را تس��لیم مرد كردن در
عمل جنسی کوتاهی نکنند ،وظیفه
آن ه��ا را به طور متقابل بیان نكرده
و فقط به چند سطر آن هم نظافت،
خوشبویی ،گشاده رویی ،كمك به زن
در انجام امور منزل ،مهربانی و خوش
اخالق��ی ب��ا او و تحم��ل و بردباری
پیرامون حرفهای ناروای زن بسنده
كرده است .

وست آیلند

اجنری
خبورید،
...مجاع را
می افزاید!

انجام عمل جنسی در روزهای قمر
در عق��رب" و تاكید بر نهی عمل
آن در سایر روایات اسالمی ،در مورد
مالك انتخاب همسر روایتی نقل شده
مبنی بر اینکه:
"زن باكره ای را بخواهید كه فرزندان
بس��یار بی��اورد و س��رینیش بزرگ
باشد".
بخش دوم
ب��ه بحث درب��اره آمیزش جنس��ی
اختص��اص دارد ،و با نق��ل روایاتی
آمده:
"هنگام آمیزش با همس��ر ،فوری بر
روی او قرار نگیری��د و عمل دخول
را انجام ندهید" بلکه "پیش از آن با
لمس زن ،با او بازی و خوش طبعی
كنید زیرا این عمل آمیزش را برای
شما پاكیزه تر و گواراتر می كند".
در این بخش توصیه شده كه "هنگام
دخول روبه قبله و یا پش��ت به قبله
نباش��ید" و با نهی آمیزش به شكل
ایستاده آورده است:
"چهارپایان این گونه جماع می كنند
و اگ��ر فرزن��دی در آن هن��گام بهم
رس��ـد مانند االغ بر تخت خود بول
می كند".
در ای��ن کتاب همچنین آمیزش در
شب اول ماه رمضان مستحب دانسته
شده اما "فرزند حاصل از آمیزش در
ش��ب عید قربان را دارای شش و یا
چهار انگشت در دس��ت" دانسته و
توصیه كرده "برای اینكه فرزند چشم
چپ نشود به هنگام بعداز ظهر جماع
نكنید!" "پش��ت ب��ام و زیر درخت
میوه دار" از جمله مکان هایی است
که در این تقویم به عنوان مكان های
نامناس��ب برای آمیزش ذكر ش��ده
و "فرزند حاص��ل از آمیزش بر روی
پشت بام را فرزندی منافق" و "فرزند
حاصل از آمیزش زیر درخت میوه دار
را جالد ،آدمكش و یا كاهن و جادوگر
"توصیف ك��رده و "فرزند حاصل از
جماع در برابر نور خورشید را همواره
در نكبت و فقر" توصیف كرده است.
بخش سوم
تقویم زناش��ویی به تغذیه جنس��ی
پرداخته و به معرفی مواد غذایی كه
شهوت را زیاد می كند پرداخته است
كه برخی از نمونه هایش چنین اند:
½"خوردن انار نطفه مرد را زیاد
می كند و فرزند را زیبا می
گرداند".
½" انجیر را خشك و تر بخورید
كه جماع را می افزاید".
½"پیاز بخورید كه سه خاصیت
در آن هس�ت بوی دهان را
پاك می كند ،لثه را محكم
می نماید و بر نطفه و قدرت
جماع می افزاید".
½"خوردن ت�ره بعد از غذا مدر
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ازنامههایرسیدهُ ،جکهایماهنامهبازارمونرتیال:

"دمشنی عیان با آذرباجیانی ها !"

«جک»ُ ،جک های ترکی و رشتی و...
 ...در شماره ماه اکتبر نشریه بازار ،باز هم مثل همیشه ،مزخرفاتی به عنوان ُ
چاپ شده است ...اما این بار کارهای ُلمپنی به حد مشمئزکننده ای مهوع است ...خودتان بروید و بخوانید وقضاوت
کنید ،این است احترام شما به اقلیت ها؟ آیا میدانستید که اینها بعنوان ادبیات نفرت در دادگاه ها می تواند مطرح
شود ،شما که با افتخار  18ساله شدن روزنامه تان را در بوق و کرنا همه جا فریاد می زنید ،آیا این است افتخار شما؟
آخر چرا به هموطنان خود توهین میکنید؟ کجای این مزخرفات خنده دار است؟ این جک ها این روزها در محافل
خصوصی حتی گفته نمی شود .شما با کدام سلیقه و عقلی اینها را چاپ می کنید؟ به نظر می آید آقای ناصری و
خانم صدریا برای گرفتن چندتا آگهی در این روزنامه هرگونه پرنسیپ اخالقی را زیر پا می گذارند ...قبال به آنها تلفن
شد و به آنها اعتراض شد ،جواب می دهند ما اطالع نداریم!! چطور میشود؟ شما راهی دیگری به جز شکایت در
(از پیام جمعی از آذری های مونتریال)
دادگاه حقوق بشر کانادا برای ما باقی نمی گذارید...

ج
وانترین مدیر مدرسه در جهان
عطش یادگریی :خامن ها ،آقایان ،بابر علی:
می آیند .کالس ه��ا تمیز و مرتب ،آنها به دلیل فقر قادر نبوده اند مانند
هرچند خالی از تجهیزاتند .اما چند او به مدرسه بروند.
میز و صندلی و یک تخته سیاه در هر موج��ی از کودکان ریز و درش��ت از
در حیاط منزل بابر علی سرازیر می
کالس گذاشته شده است.
آموزگاران این مدرس��ه ،ب��ه نام راج شوند.
بابر عل��ی درس هایی که
گوویندا ،متعهد و مجربند.
هشتصد
صبح در مدرس��ه اش یاد
بابر علی اولین عضو خانواده
اش اس��ت که در ش��رایطی کودک فقیر گرفته است برای آنها تکرار
مطلوب تحصی��ل می کند .به مدرسه می کند.
والدی��ن او معتقدند بابر باید بابر علی او فقط  9سال داشت که
هنگام بازی ب��ا چند تا از
از بهترین امکانات تحصیلی
میروند
دوستانش نقش آموزگار را
که در دسترس این خانواده
به خود گرفت و برای آنها،
است ،برخوردار باشد.
که خود به مدرس��ه نمی
اما هر روز بعد از ظهر صدای
یک زن��گ در ش��الیزارهای نزدیک رفتند ،کالس درس تخیلی برپا کرد.
روستای بابر علی ،به نام مرشید آباد ،بابر علی می گوید:
ش��نیده می ش��ود .بابر علی زنگ را "اولش من فقط ادای معلم ها را در
به ص��دا درآورده و از کودکان فقیر می آوردم و به دوس��تانم درس می
روس��تای خود دعوت می کند سر دادم .اما متوجه ش��دم اگ��ر به این
کالس هایی ک��ه او راه اندازی کرده کودکان درس��ت درس داده نش��ود
آنه��ا هرگز ی��اد نخواهند گرفت که
است ،حاضر شوند.

بنویسند و بخوانند .این وظیفه من
است که به آنها سواد بیاموزم و کمک
کنم کشورمان آینده ای بهتر داشته
باشد".
در حال حاضر بابر علی شانزده ساله،
در مدرسه خود  10آموزگار داوطلب
دارد و در کالس ه��ای ش��بانه او
هشتصد کودک شرکت می کنند.
البته اتاقی برای تش��کیل کالس در
کار نیس��ت و در حیاط خلوت خانه
بابر علی س��رپناهی زده شده است
ت��ا برخ��ی از ک��ودکان روی زمین
بنش��ینند و مابقی هم روی نیمکت
های شکسته.
مدارس دولتی در هند مجانی هستند
اما این کودکان به خانواده هایی تعلق
دارند که استطاعت مالی الزم را برای
پرداخ��ت هزینه چند دالری دفتر و
کتاب و روپوش مدرسه ندارند.
این خانواده های فقیر بچه های خود
را هر روز صبح روانه می کنند اما نه به

مدرسه بلکه به مزارع برای کارگری.
دختران این دس��ت از خانواده های
فقیر بنگال غربی نیز برای کلفتی به
روستاهای اطراف می روند.
چومکی هزرا ،چهارده ساله ،یکی از
این دختران است.
او م��ی گوی��د" :ما پ��ول نداریم در
مدرس��ه ای غیر از مدرسه بابر علی
درس بخوانیم .اینجا به ما کتاب ،برنج
و سایر وس��ایل را مجانی می دهند.
بابر علی مدیر بسیار خوبی است .او از
ما پول نمی خواهد".
رویای چومکی این است که در آینده
پرستار بیمارستان شود.
ب��رای او و صدها ک��ودک دیگر در
روستای مرشیدآباد ،حضور در کالس
های درس بابر علی ش��اید تنها راه
رس��یدن به رویاها و نجات از فقری
باشد که در آن گرفتارند.
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گزارش از مسینار دو روزه در مونترال سپتامبر 2009

سخنرانیومعرفیکتاب
مهدی اصالنی

_________________
این یادمان در دو روز  11و  12سپتامبر در محل
دانشگاه کبک در مونترال برگزار شد.
_________________
>> قب��ل از گ��زارش ای��ن دو روز الزم ب��ه یادآوری
است که تدارک برنامه از ماه دسامبر  2008شروع شده
و کمیته ای از داوطلبان با نظرات مس��تقل و اشتراک
نظر برروی برگزاری یادمان و نفی جمهوری اسالمی در
کلیتش تشکیل شد.
با توجه به خیزش غرور آفرین مردم ایران کمیته در روند
کارش حمایت پیگیر از مبارزات مردم ایران را در محور
کاریش گنجانده و فعاالنه در تظاهرات ها شرکت کرده و
برخواست سرنگونی جمهوری اسالمی پای فشرد.
حمای��ت افراد گروهه��ای اجتماعی به برگ��زاری این
س��مینار مثال زدنی اس��ت؛ از حمایت های مالی (کلیه
مخارج نزدیک به  14000دالر) و فکری این کمیته بهره
مند شده و علیرغم پیش آمدهای غیرقابل انتظار ،برنامه
در روز  11سپتامبر شروع شد.
پیام کمیته به زبان فرانسوی توس��ط Brenda Keesal
نویس��نده و کارگردان کانادایی و یکی از اعضای کمیته
قرائت شد .در این پیام ضمن خوشامدگویی از حاضرین
خواسته شد به یاد کسانی که در پاسداشت زندگی مرگ
را به ُسخره گرفتند بپاخاسته و با یک دقیقه دست زدن
درودهایمان را نثارشان کنیم.

شیرین مهر ُبد

شیرین مهربُد ،از بازماندگان زندانهای جمهوری اسالمی
و هنرمند ارزنده ش��هرمان ،شب هنری را با آهنگ «من
یک زنم» به زبان فرانسوی خواند .شعر این آهنگ از یکی
از همبندان شیرین در قزل حصار به او اهداء شد و خود
شیرین ملودی روی آن گذاشت او سپس از یاران از دست
رفته و اینکه اعدام و تجاوز جمهوری اسالمی سابقه 30
ساله دارد گفت و بیاد آن عزیزان آهنگ یگانگی را از آلبوم
خود با همکاری کاوه یغمایی اجراء کرد و با ذکر خاطره
انگیز بودن «یک شب مهتاب» برای هر زندانی دهه 60
آن را به زیبایی اجرا کرد.
در اینجا جمعیت حاضر ک��ه نزدیک به  500نفر بودند
ش��اهد همکاری دو نس��ل بوده و حضور ج��وان کاوه با
موسیقی مدرن و جوان بودن ،از پیوندهایی نوید میداد که
از ضروریات جنبش ماست.

کاوه یغمایی

کاوه یغمای��ی با دو آهنگ از جمل��ه گل یخ حاضرین را
به تحسین واداشت و علیرغم مشکالت پیش آمده برای
هم��کار دیگرش ،که در برنامه ب��ه علت بیماری حضور
نداشت بخوبی با جمعیت پیوند خورد.

نعمت م .آزرم

آقای نعمت آزرم شاعر دوران قبل بعد از انقالب و استاد
ادبیات فارسی از دیگر نامداران این شب بود که از گذشته
و حال گفت و س��رود و ندای ما را به تمامی مبارزان راه
آزادی پیوند داد .وجودش��ان از حضور نسل پدران ما در
جمع درخش��ان بود .ناگفته نماند در بخش های معرفی
هنرمندان ما جوانان و دانشجویان عزیز لی لی و مارال با
دقت به این کار پرداختند.

فریدون فرهی

آقای فریدون فرهی به همراه س��از هنرمند جوان سعید
با دو آهنگ آذری و فارس��ی ،گرمی بس��یار به این شب
بخشیدند و مورد استقبال گرم همگان واقع شدند.

دکتر امیر خدیر ،نماینده ایالتی مجلس کبک سخنران
بعدی بود.
ایشان در جلب حمایت شخصیت های سیاسی و حقوقی
به کمیته یادمان کمک کردند او در صحبت هایش با الهام
از آهنگ یگانگی شیرین مهربد خواستار همکاری ایرانیان
در حمایت از مبارزات مردم ایران شدند و حمایت حزب
خود« ،کبک سولیدر» را از کمیته یادمان و جنبش ایران
اعالم کردند.
از پارت��ی کبکوا آق��ای کامیل بوش�ارد در حمایت از
مبارزات مردم ایران و در نفی شکنجه زندان صحبت کرد
و حمایت حزب خود را اعالم کرد .و آقای اروین کاتلر
برای این سمینار پیام حمایت خود را فرستاده و از تشکیل
کمیته ای برای محاکمه عامالن کشتار در سازمان ملل
خبر داد.
ایش��ان وزیر سابق دادگس��تری کانادا و نماینده مجلس
فدرال کانادا میباشند.

نویسنده کالغ و کلسرخ:

داستان یک «خاورانی» زنده

ایرج مصداقی

نویسنده «نه زیسنت نه مرگ»

الزم به تذکر اس��ت که با پیگیری کمیت��ه یادمان امیر
خدی��ر ،چن��د روز بعد پی��ام حمایت ژیل دوس�پ از
ح��زب بالک کبکوا در حکایت از مبارزات مردم ایران و
محکومیت کشتار و شکنجه به کمیته ارائه شد.

(در 4جلد)
---------->> دو تن از جان بدربردگان
کشتار زندانیان سیاسی
سال  67در جمهوری اسالمی

>> یکشنبه  18اکتبر 2009

از ساعت  4تا  8بعدازظهر

______________
UQAM:

بخش دوم

بخ��ش دوم برنامه ب��ا آنتراکت  30دقیق��ه ای با اظهار
هم��دردی کمیته یادم��ان ایرانیان 11 :س��پتامبر (روز
برگزاری برنامه) با خانواده های قربانیان  11س��پتامبر و
ملت آمریکا آغاز شد.
راشو ،خواننده کرد زبان با تار و آهنگ های کردی فضای
متفاوتی به س��الن بخش��ید و با ارائه چندین آهنگ و با
تشویق به کار خود پایان داد.
حسین شرنگ شاعر بنام مونترال با اشعار و اجراء یگانه
اش یکی از درخشانترین برنامه هایش را اجرا کرد.
او به زبان فرانسه شعر اولش را قرائت کرد ،اشعار دیگرش
را به زبان فارسی برای حاضران خواند.
او چنان اجرائی در ارائه ش��عر «امامشویی بس» از خود
به نمایش گذاشت ،که حتی آنان که زبان فارس زا نمی
دانستند تحت تاثیر قرار گرفتند .تشویق حسین از طرف
جمعیت بی نظیر بود.

گروه التینو و...

در این بین با توجه به اصرار جوانان ،کاوه یغمایی به صحنه
آمد و با شعری از میرزاده عشقی آهنگی را برایمان اجرا
کرد و تا آخر برنامه گروه التینو چندین آهنگ آمریکای
التین را اجرا کرد و با کارهایشان همبستگی بین المللی با
زندانیان سیاسی ایران را یادآور شدند.
مس��ئولیت اجرائی شب هنری به عهده مسعود رئوف،
انیماتور و کارگردان ساکن مونترال بوده است ،همینطور
باید از حضور چشمگیر غیرفارسی زبانان در این مراسم
یاد کرد.

گزارش روز دوم
مسینار «یادمان کشتارهای
دهه  60درایران»

روز دوم س��مینار در ساعت  11/30دقیقه آغاز بکار
کرد .طبق برنامه قرار بود چهار میزگرد داشته باشیم.
نخستین میزگرد با عنوان
«زندان سیاسی ،زنان و مقاومت»
سخنرانان:
آناهیتا رحمانی و فروغ ارغوان
خانم رحمانی که از زندانیان سالهای  60است با بررسی
مبارزات زنان در س��الهای  50-60این بخش از جنبش
را تحلیل و رابطه آنرا با مبارزات کنونی زنان نش��ان داده
سپس وضعیت زندانها ،شکنجه و مقاومت زنان زندانی را
در آن سالها بیان داشت.
سخنران دوم خانم فروغ ارغوان که او نیز سالها در زندانها
رژیم اسالمی اسیر بود و تحت شکنجه های بسیاری قرار
گرف��ت ،وی به تفصیل پیرامون ش��رایط زندان ،برخورد
بازجویان و س��ایر عوامل رژیم با زنان زندانی ،تابوت های
«قیامت» و سایر ابراز شکنجه در آن سالها صحبت کرد.
در پای��ان این میزگرد به دو س��خنران به پرس��ش های
حاضرین پاسخ دادند.
میز گرد دوم
در دو بخش:
« )1با کشورم چه رفته است؟» و
« )2خمینی بنیان گزار جمهوری اسالمی و جنایت
علیهبشریت»
برگزار شد.
در بخش نخس��ت آقای نعمت میرزا زاده(م -آزرم) شاعر

400 Ste. Catherine E, RM: A-2860

Metro: Berry

کمیته یادمان کشتار دهه 60
Koshtaredahe60@gmail.com

مبارز و بلندآوازه در مقدمه کوتاهی از آنچه بر اندیشمندان،
هنرمندان ،ادیبان و ..طی این  30ساله سیاه رفته است،
آغاز سخن کرد سپس با خواندن تازه ترین شعرهایش که
در رسای جنبش کنونی مردم ایران سروده است جلسه را
به شور و حالی وصف ناپذیر کشاند.
سهرابمختاری
س��خنران دیگر این بخش آقای سهراب مختاری (فرزند
زنده یاد محمد مختاری از قربانیان قتلهای زنجیره ای)
متاسفانه موفق به اخذ ویزای کانادا نشده بود و به ناچار
متن سخنرانیش را فرستاد ،که بوسیله یکی از دوستان
خوانده شد.
این سخنرانی داستان سهراب است که در  12-11سالگی
روزی که خبر مرگ پدر را می شنود چه حالی دارد.
او شرکت کنندگان را به دنیای درونی کودکی  11ساله
برد که منتظر بازگشت پدر که قرار است از خرید برگردد
نشس��ته اس��ت ،اما در عوض با خبر قتل اش روبرو می
شود.
در بخش دوم:
>>عزت مصلی نژاد
آقای عزت مصلی نژاد طی سخنانی کارشناسانه و مستدل
کارنامه جمهوری اس�لامی را در عرصه های ش��کنجه،
اعدام ،اعدام خردس��االن و ...مورد بررس��ی ق��رار داد و با
استناد به قراردادها و قطعنامه ها و میثاقهای حقوق بشر،
اعمال جمهوری اسالمی را نماد و مصداق «جنایت علیه
بشریت» خواند.
در پایان این میزگرد س��خنرانان با شرکت کنندگان به
گفتگو و پرسش و پاسخ پرداختند.

یاسمین میظر  ،ناصررحمانی

میز گرد سوم «تحوالت سیاسی در ایران ،افق و چشم
انداز» با شرکت خانم یاسمین میظر و آقای ناصر رحمانی
برگزار شد.
یاسمین با ارائه سخنرانی منسجم بحران اقتصادی کنونی
ایران را که بر بستر آن جنبش اخیر شکل گرفته است،
مورد بررسی قرار داد.
پس از او آقای بهرام رحمانی به کالبد شکافی برآمد عظیم
جنبش بعد از انتخابات پرداخت.
او نیروهای درگیر در این جنبش را مورد تحلیل قرار داد،
نقش زنان ،جوانان ،کارگران و زحمتکشان شهری و غیره
را با ارائه به مستندات تجزیه و تحلیل نمود.
در پایان این میزگرد قسمت پرسش و پاسخ برگزار شد.
در خاتمه ،قطع نامه «یادمان» خوانده شد.
به علت کمبود وقت و اشکاالت فنی که در زمینه سالن
پی��ش آمده بود ،میزگرد چهارم به روز س��ه ش��نبه 15
سپتامبر در کتابخانه نیما موکول شد.
در ای��ن روز میزگرد چهارم «صف بندی های سیاس��ی،

■ صفحــه ویژه یادمان
برگی از تاریخ معاصر ایران

>> هدف از گش�ایش این صفحه گفتگو با
شماست .نه فقط پیش ،بلکه از بعد از برگزاری
مراسم یادمان سپتامبر 2009نیز این تک برگ
را ت�ا زمانی که توان مان ی�اری دهد ،خدمت
تمامی وجـدان های آگاه تقدیم خواهیم کرد.
در این میان توضیح چند نکته ضروری است.
اول :مق�االت و مطالب مندرج در این صفحه
با امضاء ش�خصی الزاما نظر کمیت�ه یادمان
نیست و مس�وولیت مقاالت مندرج برعهده
نویسندگان آن است.
دوم :نظ�رات پیش�نهادها و بوی�ژه انتقادات
سازنده خود را از ما دریغ ندارید.
س�وم :لطفا مطال�ب خود را با تایپ فارس�ی
 WORDبرای ما ارسال دارید.
چهارم :سپاس و بازهم سپاس از حمایت های
بی دریغ شما آزاد اندیشان
_____________________________
ایمیل تماس با ما:
Koshtaredahe60@gmail.com

موانع و وظایف» بصورت بحث آزاد و با شرکت حاضرین
برگزار گردید.
این برنامه مورد استقبال قرار گرفت و قرار شد هر چندی
از این گونه برنامه ها برگزار گردد.
بطور کلی برنامه سمینار در فضائی بسیار عالی و بصورت
فشرده پیش رفت .بحث ها با عالقمندی شرکت کنندگان
ب��ه خوبی پیش رفت .کمبود اصلی اما وقت بود ،به علت
تعداد س��خنرانان و محتوی بحث ها در واقع این برنامه
یک سمینار  2روزه بود که ما مجبور به انجام آن در یک
روز شدیم.
کمبود وقت را بویژه در قس��مت پرسش و پاسخ به طور
روشن می شد دید .عالقمندان متاسفانه آن گونه که باید
نتوانستند در بحث ها شرکت کنند.
در پایان از کلیه عالقمندان تقاضا داریم که با پیشنهادات
و نظرات انتقادی خود م��ا را در انجام برنامه های آینده
یاری رسانند .نظرات خود را میتوانید به ایمیل ما ارسال
دارید .موفق باشید.

koshtaredahe60@gmail.com
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کتاب..

«سانسور
یک داستان
عاشقانهی
ایرانی»

انتشار رمان «سانسور یک داستان
عاشقانهی ایرانی» نوشتهی شهریار
مندنیپور به زبان انگلیسی در کشور
ایاالت متحدهی آمریکا و همچنین
انگلستان ،با انتشار رمانهای دیگر
از این دست یک تفاوت عمده دارد.
مندنیپور تا همین چند سال پیش
در ای��ران زندگی ک��رده و بههمین
خاطر با شرایط حاکم بر صنعت نشر
کتاب در وطنش بهخوبی آشناست و
ایران را از این جهت توانسته باظرافت
ستایشبرانگیزی در قالب نخستین
رمانش که بهزبان انگلیسی ترجمه
شده ،تش��ریح کند .رمان مندنیپور
«اودیسه»ایست از تمام سختیها و
مشکالتی که یک نویسندهی ایرانی
در راه داستانسرایی و انتشار آن در
ایران با آن روبروست.
ش��هریار مندنیپور در این رمان دو
ش��خصیت کتابهای درسی دوران
دبس��تان خود را که پس از انقالب
اس�لامی از صفحات کتابدرس��ی
فرزندان��ش حذف ش��دهاند ،یعنی
س��ارا و دارا ،را بهعنوان دو دلدادهی
داستان عاشقانهی خود انتخاب کرده
ن دو را
و داستان آشنایی و دوستی آ 
در رمان خود با کلمات پررنگ نسبت
به دیگر بخشهای رمان نقل کرده
است .در این بین مندنیپور در قالب
این داستان ،مشکالتش را در نوشتن
جزئیات و بهکارگیری خودسانسوری
در روای��ت ای��ن داس��تان تش��ریح
میکن��د و در همین اثنا خواننده را
ب��ا جناب «آقای پترویچ» آش��نایی

ازمیان نامه ها

مباد که بازهم شاهد کشته
شدن نداها و سهراب های
در نسل های آینده باشیم!

در نیویورک

علیرضافروتن فرد -مونترال

همانگونه که آگاهید ،برای پشتیبانی
از مردم ای��ران و اعتراض به حضور

حزب لیبرال کانادا
{>> ادامه از صفحه}9 :
جامع��ه کانادا هم بجا نه��اده اند .به
گونه ای ک��ه روزنامه ها هم مطالب
انتقادآمیزی در این باره نوش��ته اند.
تیتر س��ر مقاله  30سپتامبر گازت
عبارت زیر است:
«مشاجراتلیبرالهاوحدتکانادا
را تضعیف کرده است».
خالصه مقاله چنین است:
سیاست های درون حزبی لیبرالها نه
مناسب هستند و نه خوب .مناقشات
هم بی اهمیت و نامربوط هستند .این
مناقشات بیهوده تنها به دو شخصیت
شاخص لیبرال ،یعنی دنیس کودر و
مارتن کوشون ،صدمه نمی زند ،بلکه
شاخه کبکی حزب را هم متالشی می
کند و این اسباب نگرانی ماست .ما
می دانیم هر انتخاباتیف اعم از فدرال
یا اس��تانی ،زمینه مناقشه ای است
بین دو گ��روه :یک گروه می خواهد
وحدت کانادا را حفظ کند و دیگری

همــدردی

میدهد« .پترویچ» که همان مفتش
راسکلینکف در ش��اهکار «جنایت
و مکافات» داستایفس��کی است ،در
رمان مندنیپور در قالب ممیز ادارهی
کتاب وزارت «محت��رم» فرهنگ و
ارشاد اسالمی نقش پیدا کرده است
و مندنیپور سعادت آن را دارد که هر
از چند گاه��ی او را در ادارهی کتاب
وزارت ارشاد زیارت کند.

جناب آقای مجید قناد و خانواده محترم
درگذشت غم انگیز مادر گرامی تان در ایران را
به شما و سایر وابستگان تسلیت گفته،
برایتان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

نوشتهی شهریار مندنیپور
اودیسهی داستانسرایی
در ایران
مندنیپ��ور رمان��ش را بهش��کل
خودزندگینامه آغاز میکند اما فراتر
از آن میرود و از مرز واقعیت و خیال
عبور میکن��د .عب��ور مندنیپور از
روایت خودزندگینامهوار رمان و ورود
به صحنهی خیال مهمترین ویژگی
مثبت رمان «سانس��ور یک داستان
عاشقانهی ایرانی» است .در نهایت،
نویس��نده کتاب یعنی مندنیپور و
آق��ای «پترویچ» وزارت ارش��اد نیز
درگیر داستان عاشقانهای میشوند
که مندنیپ��ور در ح��ال روایت آن
است .بهعبارت دیگر ،در ابتدای رمان
مندنیپور به ما توضیح میدهد که
دارا و س��ارا چگونه با یکدیگر آشنا و
س��پس دوست ش��دند و در این راه
با چه ماجراهایی روبرو هس��تند اما
در نهایت س��ارا و دارا با مندنیپور و
پترویچ هم دیدار میکنند و داستان
از حالت خودزندگینامه کامال خارج
میشود.
نویس��نده در نوش��تن ای��ن رم��ان
همچنین به گذشتهی ادبی ایران و
س.ا.ن.س.و.ر .در ادبیات کهن ایران
نیز اشاره کرده و حکایت «خسرو و
شیرین» را البهالی آش��نایی دارا و
سارا برای خواننده نقل میکند.
احمدی نژاد در سازمان ملل 23 ،و
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دنی��ا به نیویورک آمدی��م تا با یک
همبستگی بزرگ فریاد اعتراضمان
را به گوش همه جهانیان برسانیم.
فرصت خوبی بود ک��ه از این واقعه
تاریخیفیلمبردارینمایم.
آنچ��ه که در این چند م��اه دیدم و
در نیوی��ورک تجربه ک��ردم ،دیدن
تاری��خ تکرار ش��ده جنب��ش های
آزادی خواهانه مردم ایران از قرنهای
گذش��ته تاکنون بود ،که حکومت
های دیکتات��ور برای حفظ قدرت و

م��ی خواهد کانادارا تجزیه کند .این
مناقشه لیبرالها می تواند اتحاد کانادا
را تضعیف کن��د و چنین وضعیتی
باعث خوشحالی ژیل دوسپ و بلوک
کبکوا خواهد شد.
ای��ن وض��ع از آن جهت هم مایوس
کننده اس��ت ک��ه حزب لیب��رال با
رهبری ایگناتیف می رفت به عنوان
یک فدرالیست قوی ،بلوک کبکوا را
به چالش بگیرد که مدعی است تنها
صدای معتبر کبک فرانس��وی زبان
است .اما حاال لیبرالهای کبک بجای
ش��رکت متحد و فع��ال در مبارزات
انتخاباتی ،به مناقشه بین یکدیگر می
پردازند.
یان مک دونالد ،هم در همان شماره
گازت ،به این سخن نه پخته ایگناتیف
اشاره می کند که گفت:
«آقای هارپر وقت شما تمام است ».و
اضافه می کند که وی نه توانست آنرا
به مرحله عمل دربی��اورد و نه از آن
عدول کند .ماک دونالد معتقد است
این خطای خود ایگناتیف است و به

ارجاعات خ��وب مندنیپور به
ی رمان
قسمتهای بهیادماندن 
«بوف کور» ص��ادق هدایت و
همچنین اش��ارات دیگرش به
ادبیات کالسیک و ادبیات مدرن
ی میکند .دارا
ایران ،کتاب را خواندن 
در عشق به سارا به رقیبی سرسخت
بر میخ��ورد اما در نهایت بر او فائق
میآید و سارا را از آن خود میکند.
در ای��ن بین اما «آق��ای پترویچ» یا
همان ممیز وزارت ارشاد هم از بس
روی ممیزی داستان س��ارا و دارای
مندنیپور تمرکز کرده ،عاشق سارای
داستان میش��ود و ترتیب قتل دارا
را میده��د و از مندنیپ��ور مصرانه
میخواه��د ک��ه دارا را در پای��ان از
داستان حذف کند ،هرچند که موفق
نمیشود.
رمان مندنیپور را میتوانید از آمازون
دات کام بخرید.
و یا یادتان باشد در ناحیه ای که در
ش��هرتان زندگی می کنید به خرید
یک جل��د از کتاب را ب��ه کتابخانه
شهرتان سفارش بدهید.
Censoring an Iranian Love
Story:
A Novel: A Novel of Love's
Triumph Over Tyranny

____________________

سعید پازوکی مهر و خانواده

همــدردی
جناب آقای مجید قناد و خانواده محترم
درگذشت غم انگیز مادر گرامی تان را
صمیمانهتسلیتگفته،
برایتان شکیبایی و بهروزی آرزو می کنیم.
____________________

دوستان شما در کمپانی الگانس

سعیدکمالیدهقان

منافعشان یا به کشتار وحشیانه مردم
و سرکوب آنها پرداختند ،و با منطق
خون و شمش��یر ،تاج بر سر نهادند،
و با منطق خون و شمشیر هم تاج
و هم س��ر را از دس��ت دادند و یا از
عدم درک حقیقی حرکت و ناآگاهی
توده های مردم سوء استفاده کرده،
در آن نفوذ نموده و آن را به بیراهه
کشاندند.
(برنامه ری��زی س��ازمان ناپاک که
سرچش��مه آن البی های وابسته به
جمهوری اس�لامی ایران در آمریکا
هستند ،و با صرف هزاران دالر اتحاد

وی پیشنهاد می کند که دعوای بین
دو طرف را ساکت کند.
اما آمارهائی که در الپرس نهم اکتبر
درج ش��ده است باید اسباب نگرانی
لیبرالهاباشد.
نتایج یک نظرسنجی ،که از 3333
نفر کانادائی به عمل آمده است ،نشان
می دهد که درجه مقبولیت رهبران
سه حزب اصلی عبارتند از:
هارپر  39درصد،
جک لیتون  34درصد و
ایگناتیف  19درصد.
در همین «سونداژ» ،که در سرتاسر
کانادا انجام شده استف آشکار شده
اس��ت که اگر همین امروز انتخابات
برگزار شود ،آراء احزاب فدرال چنین
خواهد بود:
کنسرواتورها  39/7درصد،
لیبرالها  25/7درصد،
نیودموکرات ها  15/2درصد،
بلوک  9/7درصد و
حزب سبز  9/7درصد.
باز هم طبق همین نظرس��نجی در

برای ایران را ش��کل دادند و با چاپ
این عنوان بر تی ش��رت هایشان به
جنبش سبز پیوس��تند و هدایت و
کنترل آن را بدست گرفتند).
همچنین عدم اتحاد و وحدت گروه
های سیاسی و نداشتن برنامه ریزی
مناس��ب ،س��ناریوی تاریخ تکراری
ایران را از  1400سال پیش تاکنون
شکل داد ،اما با رنگی دیگر.
بای��د که دروغ ،غ��رور ،تعصب ،جاه
طلبی ،نف��رت و خش��م حاصل از
آنه��ا را ،که از نقاط منفی اندیش��ه
مان سرچش��مه میگی��رد ،در خود

بشناسیم ،و با کنترل و یا حذف آنها
از افکارمان با بینش بازتری در کنار
یکدیگر به شنیدن نارسائی هایمان
برای رشد و سازندگی خود و خانواده
و اجتماع و کشورمان بپردازیم.
برای اینکه چشم بسته و دنباله رو و
تحتتاثیراینگونهحرکتهانباشیم،
هیچ راهی بجز کسب آگاهی فردی
و درک حقیق��ی بیش��تر از مفهوم
آزادی و دمکراسی و قوانین مربوط
ب��ه آن نداریم ،باید ک��ه بیاموزیم و
تحول حقیقی سازنده در اندیشه مان
را در جهت خواس��ته هایمان بارور

نمود ،و آن را به فرزندانمان منتقل
نمائیم در چنین فضائی ایست ،که
با اتحاد و وحدت گروه ها و طبقات
مختلف ای��ران با بینش��ی بازتر به
اهدافمان دست می یابیم ،و همگام
با کشورهای پیشرفته آزاد و دمکرات
قدمهای سازندگی و ترقی را پشت
سر خواهیم نهاد؛ در غیر اینصورت
همانط��ور که بر نی��اکان و اجداد و
پدرانمان و ما گذشت ،فرزندانمان نیز
شاهد کش��ته شدن نداها و سهراب
های نسل های آینده خود خواهند
بود .

کبک و در بی��ن  794نفر ارقام زیر
بازتاب یافته است:
بلوک  38/7درصد،
لیبرالها  21درصد،
کنسرواتورها  22/2درصد،
نیودموکرات ها  9/7درصد و
حزب سبز  8/4درصد.
در اونتاریو ،که یک سوم کرسی های
مجلس عوام را در اختیار دارد و زمانی
سنگر لیبرال ها بودف کنسرواتورها
 11پوئن ترقی کرده و اکنون 43/8
درصد آراء را تصاحب می کنند.
با توجه به این اعداد و ارقام ،می توان
پیش بینی کرد که حزب کنسرواتور
با دول��ت اکثریت فاصل��ه چندانی
ندارد .ولی آقای ایگناتیف همچنان
مصر است که لیبرالها تنها جانشین
واقعی و برحق و فوری کنسرواتورها
هستند.
ونس��ان ماریس��ال هم در الپرس به
چشم انداز دولت اکثریت کنسرواتور،
که آن را نتیجه رشد کنسرواتورها و
له شدن حزب لیبرال می داند ،اشاره
کرده و می گوید چنین وضعی باعث
تضعیف وزن کب��ک در بطن کانادا

خواهد ش��د .او تحقق این امر را در
این می داند که هارپر ،بدون اتکاء به
کبک ،می تواند کمبود چند صندلی
خود در پارلمان را از اونتاریو و جاهای
دیگ��ر تامین کرده و به یک اکثریت
پارلمانی دست یابد.
ونس��ان ماریس��ال به عنوان شاهد
چنین توفیقی برای هارپر می گوید:
اخی��را اونتاریوئی ها به حزب لیبرال
پشت کرده اند .او معتقد است که در
این حالت این کبک است که هزینه
آن را خواهد پرداخت؛ چرا که هارپر
دیگر مجبور نخواهد شد در تشکیل
کابینه ،تعادل کب��ک را نگاه دارد و
مونت��رال هم اهمیت قبل��ی خود را
از دس��ت خواهد داد .به این ترتیب
وزن کبک در کابینه ضعیف خواهد،
گرچه حاال هم چندان قوی نیست.
ب��ه گفته او ،این تضعیف تنها جنبه
شمارش و سمبلیک ندارد ،بلکه در
سر میز تصمیم گیری ،کبک حضور
ضعیفی خواهد داشت.
تاکنون کبک در تصمیم گیری های
ف��درال در زمینه ه��ای اقتصادی،
سیاسی و اولویت های فدرال نقش

تعیین کننده ای داشته است .اکنون
با ش��رایط پیش آمده ،این قدرت از
دست خواهد رفت یا بشدت ضعیف
خواهد شد.
وی معتقد است که چنین وضعیتی
روی دولت ایالت کبک هم بی تاثیر
نخواهد بود .زیرا بر س��ر میز مذاکره
دولت های اس��تانی ،کبک دس��ت
ضعیف تری خواهد داشت.
ونسان ماریسال در پایان می نویسد:
«این هم��ه بدبینی ه��ا ،که نهایت
آرزوی کنسرواتورهاس��ت ،هنگامی
پیش خواهد آمد که آنان بدون اتکاء
به کبک حائز اکثریت شوند .این نه
تنها آرزوی کنسرواتورهاست ،بلکه
روی��ای جدائی خواه��ان کبک نیز
است .چون به زعم آنان ،چهار سال
حکومت اکثریت هارپر به پیشرفت
نیت آنان کمک بیشتری خواهد کرد
تا آموزش��های  20ساله آنان در نزد
کبکی ها ) صاحبنظران می گویند،
در حال حاضر تنها کاری که لیبرال
ها باید بکنند اینس��ت که جلو این
سیر نزولی را بگیرند .
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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 tutoring
درمدارس مونترال و
تدریس در موسسات
کنکورتهران
*درصورتعدمرضایت
جلسهاولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2009Paid

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.

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

(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+15P

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

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

تدریس فیـزیک
و شیمی

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

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

تهران :کرج

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

استخدام

بهیکنفرکارگرساده
بدون نیاز به تجربه و زبان
فرانسویبرایکارهای
ساختمانیدرناحیهسنت
هوبرت(ریوسود)نیازمندیم.

Tel.: 450-676-8771
davoodi oct15

smm_sh@yahoo.com

(514) 690-6343

bagherinov-janUPak

استخدام

نیازمندیهای

>> و داشتن گواهینامه
رانندگی ضروری است.

Apr15may01

استخدام

514-996-9692

>> آشنایی به زبان های
فرانسوی و انگلیسی،

(8117 274 )514

azjune15UP

پرستارساملندان

استخدام
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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

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

بفروش میرسد
REGENCY
Coiffure
سالنآرایش

«ریجنسی»

با 35سال سابقه
درقلبمرکزشهر
مونتریال،باکلیه
تجهیزاتوامکانات

به علت مسافرت

بفروشمیرسد.
Tel.: 514-933-0763
3545 Cote-Des-Neiges
Montreal, QC, H3H1V1
azoct152009up

متــرجم
رضانوشادجمال

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

514-575-7080

ترجمهرمسی
ترجمه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

بفروش میرسد

DOUBLE
PIZZA

مغازه دبل پیتزا
درناحیهسنتهوبرت
)(RIVE SUD
بامشتریعالی
 با کلیه امکانات و
تجهیزات

با 10سال سابقه
Tel.: 514-609-5760
vahid@doublepizza.ca az oct 15up

514-889-8765
Pd:jun08

Auto
Glass

نصب و فروش
انواع شیشه ها و

آینه های همه نوع
اتومبیل

MOBILE

سرویس عایل
(514) 623-2900

هم خانه
در یک آپارتمان بزرگ و
جاداردواتاقخوابه،مبله،
بابالکن،اتاقخواب
جداگانهباتلفنوتلویزیون،
بااجارهایشاملهمهچیز،
نزدیکایستگاهاتوبوس،
 10دقیقهایمترو،جویای
یکهمخانههستم.
 345دالر

Tel.: 514-544-1298
sharifianoct15

kambiz: fromjune09 12/issue

سالن آرایش

استخـدام

TAILOR
Alteration

بهیکنفرخیاط

با جتربه

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

رستوران

برای اجاره
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

کامپیوتر خود
را فارسی کنید
اگر می خواهید

MS WORD

کامپیــوتر خود را
فارسیکنید:
بدوننصببرنامهاضافی

514-963-5959
www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

ناسیــونال

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
tilMar'10P

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

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

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

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

514-996-7255
az aug15پروانه واعظ

به یک

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

___ ___ www.paivand.ca

Free to Air
TV channels

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

MOVING
کلیهامـور
حملونقل

استخدام

AKHAVAN
FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

اسباب کشی

آموزش سنتور
وعود

با  2سال سابقه تدریس

جلسهاولرایگان

مترجم رمسی
محمودایزدی

شیراز

■ 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

استخدام

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

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

6125 Yonge
Tel: 416-221-7558

عضوجامعه مترجمین کبک

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

514-653-5665

وهرگونهمحلونقلبار
با نازلرتین قیمت
درخدمت مشا
(رضا)
(514) 449-6930
mai-??09

جویایشریک

شهبازاکتبر1

سینابطحایی

آریانا مووینگ

سوپرخوراک

رستوران

514-585-2929

خدمات
ساختمانی

RENOVATION
احمـد

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

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

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO
رفت و آمد
هرروزه

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

خواننده
بتهــوون
(آقاعباس)

شادی آفرین
جشن های شما

بهای باورنکردنی

(514) 887-0432
Toronto:

(647) 822-2529

------

تلفن اطالعات:
514-483-3196

 درمونرتیال
به بهای مناسب
سرویس عایل
saeedapr-june09

به یک آرایشگر

برای کار در سالن
ایرانینیازمندیم.
514-333-7309

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

اوباما مانع روبوسی
همسرش با برلوسکونی
شد

 ۲۶سپتامبر
زمانی که روس��ای جمه��ور و نخس��ت وزیران
کش��ورهای عضو گروه  20در آمریکا با یکدیگر
مالقات می کردند و همسران آنها نیز به رو بوسی
با هم می پرداختند ،عکس العمل رییس جمهور
آمریکا در قبال نخست وزیر ایتالیا جالب بود .پس
از آن که مقامات گروه  20با همس��ر اوباما دست
دادند و با وی روبوسی کردند ،سیلویو برلوسکونی،
نخس��ت وزیر ایتالیا نیز نزدیک اوباما شد ،قصد
داش��ت با همسر رییس جمهور آمریکا نیز دیده
بوس��ی کند که با عکس العمل وی روبرو شد و
میش��له اوباما نیز سعی کرد برلوس��کونی را دور
از خود نگ��ه دارد و به دس��ت دادن با او کفایت
کند .این صحنه مورد توجه گس��ترده عکاسان
و خبرن��گاران قرار گرفت .ظاهرا اوباما با توجه به
سابقه برلوسکونی مبنی بر رسوایی های اخالقی،
ترجیح داد که بر خالف سیاستمداران قبلی که با

NITY

PAYVAND

نیازمنــدیها



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!
----------------

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

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.

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.

X 514-996-9692

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...

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

کبک سیتی و اوتاوا:

azsept15

پیونددرخدمتشما:

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

شانـــس اول را به
آنها بدهید!

Tel.: 514-861-5681

سالن آرایش

سیروس

PARTICIPATE
inCOMMU

استخدام

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

(514) 704-7358

استخدام
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توجه:پیوندمسوولیتی
در برابــر محتوای
آگهیهای مندرج ندارد.

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)
-----------------------------------

بازنشستگی کامل برای انسان ضرر دارد!

>>فعالماندنپسازبازنشستگی
می تواند به سالمتی کمک کند

تحقیقات��ی در آمریکا نش��ان م��ی دهد که
بازنشس��تگی کامل می تواند برای س�لامت
انسان مضر باشد.
محقق��ان در این مطالعه ب��ه روی  12هزار و
 189نفر دریافتند بازنشستگانی که کارهای
پ��اره وقت یا موقتی انجام می دهند کمتر به
بیماری های عمده مبتال می شوند و بدنشان
بهتر کار می کند.
این یافته ها حتی پس از احتس��اب وضعیت
س�لامتی جس��می و فک��ری فرد پی��ش از
بازنشستگیچشمگیربود.
نتایج این مطالعه که در دانشگاه ایالتی مریلند
انجام ش��د در نش��ریه "روانشناسی بهداشت
شغلی" چاپ شده است.

محققان داده های مربوط به افراد مورد مطالعه
که  51تا  61س��ال سن داش��تند را در آغاز
تحقیقات خود در سال  1992بررسی کردند.
طی ش��ش سال بعدی ،داوطلبان هر دو سال
یک بار مورد مصاحبه قرار گرفتند تا اطالعات
مرب��وط به وضع س�لامتی ،مال��ی ،تاریخچه
اش��تغال و زندگی در بازنشستگی آنها جمع
آوری شود.
پژوهشگران تنها بیماری هایی را ثبت کردند
که توسط پزشکان تش��خیص داده شده بود
و عواملی چون جنسیت ،سطح تحصیالت و
ثروت مالی را در محاسبات خود وارد کردند.
ش��رکت کنندگان همچنین یک پرسشنامه
ساده در مورد سالمت روانی خود پر کردند.
یافته ها نشان داد افرادی که پس از بازنشستگی
مشغول به کارهایی مرتبط با حرفه اصلی خود

ش��دند در مقایسه با کسانی که به طور کامل
دس��ت از کار کشیده بودند ،س�لامت روانی
بیشتریداشتند.
با این حال این موضوع در مورد کسانی که بعد
از بازنشستگی در خارج از حیطه تخصص خود
مشغول فعالیت شدند صدق نمی کرد.
محققان معتقدند که دلیل این وضع احتماال
این است که بازنشستگانی که مشغول کارهایی
نامربوط به تخصص خود می شوند ممکن است
مجبور به تطبیق با یک محیط تازه و متفاوت
باشند که باعث فشار روانی می شود.
نتایج همچنین نش��ان داد که بازنشستگانی
که مش��کالت مالی دارند بیشتر احتمال دارد
که پس از بازنشستگی در زمینه ای متفاوت
مشغول کار شوند.

30

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  23  924مهر 1388

بازار امالک...

Immigration-CANADA

آمارخریدوفروشامال کمسکونیدرکالنشهرمونرتال*

سپتامبر 009
2
بهترینسپتامبر
ثبتشده
امیرسام

با توج��ه به آمار
سازمان مشاورین
ام�لاک مونت��رال
ب��زرگ ،خری��د و ف��روش در م��اه
سپتامبر  2009نسبت به سپتامبر
 5 ،2008درص��د افزایش از خود بر
جای گذاشت.
قیم��ت ام�لاک نیز رو ب��ه افزایش
بوده بدی��ن گونه که قیمت امالک
مس��کونی ت��ک واح��دی ( single
 )familyرش��دی حدود  7درصد را

نشان دادند.
بنا به نظر آقای میش��ل بوس��ژور،
رئی��س هیئ��ت اجرایی س��ازمان
مش��اورین امالک مونت��رال بزرگ،
س��پتامبر  2009به عنوان بهترین
سپتامبر ثبت ش��ده در بازار خرید
و فروش امالک مس��کونی مونترال
شناخته شد.
این روزها در بازار امالک مونترال
تعادلی مشاهده می کنیم بدین
گون�ه که ه�م خری�داران و هم
فروشندگان از این نوع بازار بهره
مند می شوند.
از لح��اظ تع��داد خری��د و فروش،
خانه های ت��ک واحدی با  8درصد،
بیشترین افزایش را در این ماه داشته
اند .کاندومینیم  1درصد و خانه های
چن��د واح��دی MULTI-PLEX

3درصد افزایش از خود نش��ان داده
اند.
از لح��اظ قیم��ت ،خان��ه ه��ای
تک واحدی وکاندومینیم بیشترین
افزایش را با ( %7در میانگین قیمت)
داشته اند در حالیکه این میزان برای
خان��ه های چند واح��دی  %5بوده
است.
آقای بوسژور همچنین اضافه میکند
که قیم��ت امالک مونت��رال بطور
آهس��ته ولی مداوم در حال افزایش
می باشد .مونترال یک شهر دوست
داش��تنی نه تنها برای زندگی است
بلکه سرمایه گزاری در امالک در این
شهر نیز ،س��رمایه گزاری مطمئنی
محسوب می شود.
از لحاظ جغرافیائی نیز بیش��ترین
تع��داد خرید و ف��روش در منطقه
 Vaudreuil-soulangeب��وده که
نسبت به سپتامبر  2008افزایشی
ح��دود  40درص��د را تجربه کرده
اس��ت .جزی��ره مونت��رال و منطقه
 South shoreنیز هر کدام با 9درصد
افزایش در تعداد خرید و فروش ،در
رتبه بعدی قرار دارند.
این افزایش برای الوال  3درصد بوده
اس��ت ولی منطق��ه North shore
 9درصد کاه��ش در تعداد خرید و
فروش داشته است.
در تاریخ  30سپتامبر  2009تعداد
ام�لاک در معرض ف��روش بر روی
سیس��تم  MLSکاهش��ی ح��دود
 7درصد نس��بت به آخرین روز ماه
سپتامبر سال گذشته داشت.
_________

*برگرفته شده از سایت مشاورین امالک
مونترال بزرگ

AMIR SAM
AFFILIATED REAL ESTATE AGENT

امیرسام

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

رنگین کمان زیبایی
{>> ادامه از صفحه}5 :
این روند که اکنون به یک مالیخولیا تبدیل شده ،حکومت
را حت��ی از بهره گیری از نظرات دلس��وزانی که دغدغهء
حفظ حکومت به هر قیمت را دارند نیز محروم می کند.
نمونه ای از این دغدغه های گوش شنوا نایافته را می توان
در بیانیه های میرحسین موسوی یافت« :اگر در موجی
که از خشم مردم برخاسته است ،احساس خطر برای اصل
کشور و اصل نظام نمی کردم ،برایم سخت نبود که بیست
سال دیگر س��کوت کنم ...اگر سازش می کردم ،حرکت
معترضان از چهارچوب نظام خارج می شد»!
آی��ا نباید در س�لامت عقل حکومتی که ف��ردی چون
میرحس��ین موس��وی را از دایرهء تنگ خودی ها به زور
بیرون می راند ش��ک کرد؟! فردی که دلبستگی اش به
حفظ حکومت آنقدر آش��کار اس��ت که حتی می تواند
موجب دلزدگی و رویگردانی بخش��ی از هوادارانش شود:
«ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت
جمهوری اسالمی به اصالت اخالقی نخستین اش هستیم.
ما جمهوری اس�لامی نه یک کلم��ه کم و نه یک کلمه
زیاد را می خواهیم و آنانی را س��اختار ش��کن و هرج و
مرج طلب می شناس��یم که با بهانه و بی بهانه از موازین
اسالمی عدول می کنند»( .از بیانیه شماره  13میرحسین
موسوی).
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رس��تاخیز مردم ایران را س��ر بازایستادن نیست و این را
بخوبی می توان از س��یر تح ّولی شعارهای آن دریافت .از
توسط وزارت اطالعات
اینرو ،آن بخش از جنبش سبز که ّ
و امنیت آخوندی هدایت می شود ،خشت بر آب می زند
و بیهوده پول های غارت شدهء مردم به فقر کشیده شده
ای��ران را هدر می دهد .ای��ن نیز ناگفته نماند که بخش
بزرگی از همان نیروهای مزدور و جیره خوار – از جمله
دانش��جویان بورسیه خارج از کشور – با آن که به خاطر
ضعف نفس و نیاز مالی به خیانت به هم نسالن خود تن
م��ی دهند ،بطور طبیعی متحد آن  70درصد یا بیش از
 50میلیون نفر گروه س�� ّنی زیر س��ی سال هستند و به
محض آن که قید و بند نیاز مالی از پایشان برداشته شود،
پر می گشایند و به هم نسالن خود می پیوندند.
رستاخیز باشکوه مردم ایران رنگین کمان زیبایی است
که هم��هء زیبایی اش در تن ّوع رنگ های آن اس��ت .در
این رنگین کمان زیبا جایی برای حذف کردن ،خودی و
غیرخودی و چیرگی یک رنگ بر رنگ های دیگر نیست.
جنبش سبز اگر بخواهد که بخشی از این رنگین کمان
باشد ،بی گمان راهش آنچه که دستگاه اطالعاتی -امنیتی
حکومت نشان می دهد نیست و "سبز"ی مصنوعی اش
به معنای رویش و رشد نهال آزادی و دموکراسی نخواهد
بود .جنبش سبز تنها در صورتی می بالد و سبز می ماند
که فرمول کهنه و شکست خوردهء خودی و غیرخودی
را دور بریزد و به قواعد بازی دموکراتیک ،که نخس��تین
آن مشارکت همه بازیگران و حضور همه رنگها در رنگین

www.mariacottone.ca
mariacottone@hotmail.com

کانادا

گردآوری و ترجمه از :کامی منفرد

خود را برای آزمایش
تابعیت آماده منایید ()4

ای در شمال شهر اوتاوا OTTAWA
واقع گردیده است.

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

•

کدامین منطقه در کانادا بیشتر
از یک سوم مساحت کانادا را در خود
جای داده است؟
منطقه ش��مالی ،یک سوم مساحت
کانادا را در اختیار دارد.

•

س��رزمین ه��ای تاب��ع کان��ادا
کدامند؟
سه منطقه :نوناووت ،شمال غربی و
یوکان از س��رزمین های تابع کانادا
میباشند.

•

نوااسکوش��یا در س��احل کدام
اقیانوس قراردارد؟
اقیانوس آتالنتیک ،شهر نوااسکوشیا
را در ساحل خود جای داده است.

•

این دریاچه های بزرگ از ش��رق به
غرب ،اونتاریو ،LAKE ONTARIO
ای��ری  ،ERIEهی��وران ،HURON
میشیگان  ،MICHIGANسوپریور
 SUPERIORمی باشند.

•

راه دریائ��ی رود س��نت لورنس
کجاست؟
در جنوب ش��رقی اونتاریو و جنوب
استان کبک میباشد.

•

دو رش��ته مهم کوهس��تانی در
غرب کشور کدامند؟
دو سلسله کوه های راکی ROCKY
 MOUNTAINو م��ک کن��زی
 MCKENZIEاز مهمترین رش��ته
کوههای داخل کانادا میباشد.

•

کدام استان در ساحل اقیانوس
پاسیفیک قرار گرفته است؟
اس��تان بریتیش کلمبیا در سواحل
اقیانوس پاس��یفیک ج��ای گرفته
است.

کدام منطقه در کانادا با کش��ور
دیگری هم مرز میباشد؟
منطقه یوکان در ش��مال سرزمین
کانادا ب��ا ایالت آمریکائی ،آالس��کا،
دارای مرز مشترک میباشند.

در ک��دام منطقه کانادا ،بیش از
نیمی از مردم کان��ادا در آن زندگی
میکنند؟
پرجمعیتترینمنطقهکانادا،منطقه
مرکزیمیباشد.

ک��دام اس��تان کانادا ،مش��هور
ب��ه س��رزمین ص��د ه��زار جزیره
THOUSAND
ISLAND
میباشد؟
جزایر صد ه��زار (تازن��د آیلند) در
استان مانیتوبا قرار دارند.

•
•

یک س��وم مردم کانادا در کدام
استان زندگی میکنند؟
اس��تان اونتاریو از پرجمعیت ترین
استانهای کشور میباشد.

•

 ،SHIELDش��یلد ِ
(س َپر) کانادا
چیست؟
شیلد کانادا از قدیمی ترین خشکی
های س��طح کره زمین میباشد که
بی��ش از دو میلیارد س��ال ،عمر آن
میباشد.

•

شیلد کانادا کجاست؟
این شیلد قسمت اعظم کانادا را در بر
گرفته است که عبارتند از:
تمام نوناووت و منطقه شمال غربی،
تم��ام نیوفلند و قس��مت ش��مالی
استانهایکبکوانتاریو،قسمتاعظم
مانیتوبا و حدود نیمی از ساسکچوان
وقسمت شمال آلبرتا.

•

کوهس��تان راک��یROCKY
 MOUNTAINدر کجا قرار دارد؟
این رشته کوه طوالنی در غرب کشور
کانادا مستقر میباشد.

•

دریاچه های بزرگ کانادا در کجا
واقع شده اند؟
دریاچه ه��ای وس��یع و فراوانی در
جنوب استان اونتاریو قرار دارند.

•

دریاچ��ه های بزرگ کانادا را به
چه نام هائی میشناسند؟

•
•

کدامیک از اس��تان ها با استان
نیوبرونزوی��ک از راه زمین��ی ،با هم
مرتبطهستند؟
در جنوب شرقی استان نوااسکوشیا و
در شمال ،استان کبک به این استان
راه زمینی دارند.

•

استان نیوفلند به کدام اقیانوس
نزدیک تر است؟
اقیانوس آتالنتیک این اس��تان را در
کنار خود دارد .

•

رش��ته کوههای راکی در کدام
منطقه قرار دارند؟
این رش��ته کوه در مرز استان های
آلبرتا و بریتیش کلمبیا قرار دارند.

•

کدام دو استان به جزیره پرنس
ادوارد نزدیک تر میباشد؟
استانهای نیوبرونزویک و نوااسکوشیا
نزدیک ترین استانها به جزیره زیبای
پرنس ادوارد میباشد.

•

کدام استان را میتوان به عنوان
کوچکترین استان کانادا نام برد؟
اس��تان زیبای جزیره پرنس ادوارد،
عنوان کم عرض ترین منطقه را برای
خود کسب کرده است .

•

ساختمان پارلمان کانادا در کجا
واقع شده است؟
این ساختمان کهن و زیبا ،روی تپه

•

چه کشوری در جنوب مرزهای
کانادا قرار دارد؟
از شرق به غرب ،کشور کانادا دارای
مرزهای بس��یار طوالنی ب��ا ایاالت
متحده آمریکا میباشد.

•

س��ه صنع��ت عم��ده کان��ادا
کدامند؟
خدمات برق رسانی و چوب بسیار در
کانادا مهم میباشد ولی صنایع عمده
دیگر کانادا چنین میباشند.
>> اول :صنایع مربوط به منابع
طبیعیشامل:
جنگلداری ،ماهیگیری ،کشاورزی،
استخراج معادن و منابع انرژی.
>> دوم :صنایع تولید ،شامل:
کاغذ سازی ،ابزار تکنولوژی ،اتومبیل
س��ازی ،صنایع غذائی ،پارچه سازی
و صده��ا صنع��ت دیگ��ر ک��ه برق
هیدرولیک یکی از آنهاست که تعداد
عظیمی هر س��اله به ایاالت متحده
آمریکا صادر میشود.
>> سوم :خدمات ،شامل:
حمل و نقل ،تعلیم وتربیت ،بهداشت،
ایجاد س��اختمان و تاسیسات الزم
جهت سازمانهای مختلف بانکداری،
ارتباطات (پست ،تلفن و تلویزیون)
خدمات دولتی و غیره میباشند .

•

فعالی��ت کانادائیان بیش��تر در
کدامیک از این صنایع میباشد؟
بیش��تر فعالیت ه��ا در کان��ادا در "
خدمات " صورت میگیرد که  %70را
در بر میگیرد.

•

کدام کش��ور بزرگترین شریک
تجاری با کانادا میباشد؟
کانادا با مرزهای طوالنی خود با ایالت
متحده آمریکا بیش��ترین دادو ستد
تجاری را با آنان دارد.

•

دلیل مهم ب��ودن دریاچه های
بزرگ در کانادا چیست؟
اول :در مرحله نخست بندرهای مهم
و ش��هرهای صنعتی در ساحل این
دریاچه ها ساخته شده است و کلیه
غالت " پره ری  " PRAIRIESبرای
کشورهای خارجی از این بنادر صادر
میشوند.
دوم :در آنج��ا مراک��ز ماهیگیری و
تفریحی بسیاری میتوان یافت .
س��وم :این دریاچه ه��ای مهم ،آب
ش��یرین برای مص��ارف صنعتی و
مردمی در اختیار دارند.

•

چرا راه دریائی رود سنت لورنس
برای کانادا بسیار مهم است؟
این آب��راه ،ش��ریان حیاتی منطقه
میباش��د و در ص��ورت نبودن��ش،
دریاچه های ب��زرگ کانادا با جهان
خارج تماس نداش��تند و در سواحل
آن ،آن همه بن��ادر کوچک و بزرگ
ایجاد نمی شد.
ادامه دارد

کنسرتموسیقیجوادوجمشیدداوری
>> ص2:

کمان است ،تن دهد .چنین امری یقینا با فرمول هایی از
قماش" :نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه زیادتر" امکان
تحقّق ندارد زیرا چنین فرمول هایی به روزگاری سپری
شده تعلّق دارند .دلتنگی امثال میرحسین موسوی برای
این روزگار سپری شده و تمایل طبیعی آنان به بازگشت

به آن ،قابل درک است ا ّما همه شواهد حکایت از آن دارند
که نسل جوان و آینده ساز ایران ،که از نظر شمار نیز در
اکثریت مطلق اس��ت ،به درک درست از جایگاه سبز در
رنگین کمان رستاخیز ایران دست یافته است• .
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فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد

بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب
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MONTRÉAL QC H3X 2H9

½
½

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

H4A 1W6

ارزیابی رایگان

>>

تهیه وام مسکن

___________________

دکتر ریموند رضایی

پزشک خانواده
ختنه کودکان >> تا  6ماهه

بدون وقت قبلی

www.circumcisionmontreal.com

Parvaneh ZANDI

>> Montreal >> Brossard:

Ramier Realty

Tel.: (450) 676-9550

کنسرتموسیقیجوادوجمشیدداوری

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

پروانه زندی

NDG,

Tel.: 514-481-0671

Email: Paivand@videotron.ca

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

>> ص2:

____________________
5655 Sherbrooke W.

Tel.: 514-996-9692

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

½

جوادایراخنواه

Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

½

عینک فرهت

4689 Papineau
Tel.: (514) 521-5555

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

Tel.: 514-683-8686

>> Pierrefonds >> Greenfield Park:

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

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

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

>> $1,699

>> $999

زماسیب

NDG

بهولیموشیرینعالی

>> West Island:

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

پلوپزامرپیال:
خمصوصتهدیگایرانی
متاماتوماتیکرسید

(در سایزهای ،12،10،8و 20کاپ)

www.akhavanfood.com

انار درشت،
خوشمزه و
آبدار رسید
مساور 3و 4لیرتی،
متاماتوماتیک
رسید

.99

برجن مرغوب
Adora

 10پوندی

برجن مرغوب
>> سیال

(سفید)

4کیلویی

10

.99

11

