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سال  ،16شماره 926
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موسسه
مالی

_______

926
_____

شــریف

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

___________

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

آژان�س روز  ۲۹اکتب�ر اعالم کرد" :محمد برادعی ،مدیرکل آژانس پاس�خ اولیه به
پیش�نهاد خود را از مقامات ایران دریافت کرده اس�ت .او در حال مشورت با دولت
ایران و طرف های دیگر است ،با این امید که توافق بر سر این طرح به زودی حاصل
شود".
>> ادامه در صفحه 2

 شاخص تبعيض جنسيتی ساليانه:
در ميان  ۱۳۴کشور جهان ،ايران در رتبه ۱۲۸

بر اس�اس آخرين آمار تبعيض جنسيتی ساليانه که توسط مجمع اقتصادی جهان
(برگ�زار کننده اجالس داووس) صورت می گيرد ،در ميان  ۱۳۴کش�ور جهان ،نام
ايران با شاخص  ۰.۵۸۴در رديف  ۱۲۸قرار گرفت .بر اساس اين آمار  ٪۶۷از کشورها
در بحث تبعيض جنسيتی بهبود و پيشرفت داشتهاند در حالیکه  ٪۳۳از کشورها
نيز وضعيت بدتری پيدا کرده اند .اين پايين ترين رتبه ايران در طول حداقل س�ه
سال اخير است .امسال نيز طبق روال سال های گذشته ،کشورهای اسکانديناوی
چهار رده برتر جدول را به خود اختصاص داده اند.

>> شنبه  ۷نوامبر

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

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

www.ic-pacific.com
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La grippe A de 2009

H1N1

آژانس بین املللی انرژی امتی:
پاسخ اولیه ایران رسید

آیا آماده اید؟!

روز بزرگداشت حقوق بشر
در فرهنگ خردمدار ايران
خجسته باد

>> سازمان جهانی بهداشت این هفته اعالم کرد
سرعت شیوع بیماری آنفلوآنزای نوع "آ" یا آنفلوآنزای
خوکی بیشتر شده است .از زمان تشخیص نخستین
مورد بیماری در اوایل بهار گذش�ته ،تاکنون پنج هزار
نفر در سراسر دنیا بر اثر ابتال به این بیماری ویروسی
جان باخته اند.دامنه این بیماری به کانادا ،ایران ،ترکیه،
لبنان و حتی چین نیز رس�یده است .در مورد راههای
پیشگیری و مقابله با آنفلوآنزای خوکی چه می دانید؟

>> ص21 :

پرده آخر منایش  70میلیارد دالری!

عروسهای پستی ایرانی!

از جنبش آزادیخواهانه
ی کنیم
مردم ایران پشتیبان 

گردهمایی

>> 2

کلینیکاهدایخون:

La grippe
سیروس
یحیی آبادی

مدرسهدهخدا

>> 4

Sat7 . Nov. 2009
10:00 -16:00
Centre St-Paul
4976, rue Notre-Dame ouest

در کشکول
پیر...

>>5

کبک/کانادا:

اجنمن ادبی ایرانیان :موسیقیشعردرشاهنامه

>>7

دکترنقیب نقوی

خود را برای آزمایش تابعیت آماده منایید

ع.ا .شادپور

>> 9:

پزشکی22 >> ...

حسین انصاری

شهبازخنعی

>> 24:

صرافی  5ستاره

>> 5:

یکشنبه 28 ،مارس 2010

 11نوامبر

کانادا :سالروز
بزرگداشتقربانیان
جنگ جهانی دوم

>>30

رندی حافظ و
دکتر موسوی
>> 19:

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

5Star I.P.M. Inc.
زماسیب

Agent Immobilier Affilie

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

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

•15760 boul Pierrefonds
West Island:

_____________________
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

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
RE/MAX

در مونتریال و South shore

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

2178 Ste-Catherine W.

Ninous Givargiznia, BSc.

مشاور امالک و مستغالت

فیروز همتیان

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

 ص13 :

>>10

خاطرات زندان؛ گزارش از عمق زخم

مدیریتمالی

شب یلدا

 ص15 :

>>26

70میلیارد...

 ص8 :

پارادنوروز

>> 22

دکترانصاری

I.C.P. Inc.

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

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

ارز

امیرسام:
خانه شما>> 30

گـروه پاسیفیـک

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

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

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

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

نینوسگیورگیزنیا

Office:
Res.

3535 St-Charles, Suite 304

Cell. (514) 816-4080

Kirkland, Quebec H9H 5B9

ninousgivargiznia@hotmail.com

شرکتجتاریخضر
انتقال ارز

 مشاوره مالی و ارائه کلیه خدمات

و سرویس های صادرات و واردات به ایران

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

Metro: Luciene l'Allier

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

2
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از جنبش آزادیخواهانه
ی کنیم
مردم ایران پشتیبان 

گردهمایی

شنبه  ۷نوامبر

<<ساعت ۱۴
در محل

Philipps Square:
Ste-Catherine O
>>corner: Aylmer
Metro: place des Arts
info: 514-804-8397

بـزودی در مونتـریـال
>> جزئیات در شماره آینده

در این سوی
آب ها ما همه
باهم هستیم

2

3
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جمهوری (هسته ای) اسالمی...
آژانس بنی املللی
انرژی امتی:

پاسخ اولیه
ایران رسید!

آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید می کند
که ایران یک 'پاسخ اولیه' به پیشنهاد محمد
برادعی ارائه کرده است.
آژانس ،روز پنجشنبه  ۷آبان ( ۲۹اکتبر) با
صدور بیانیه ای اعالم کرد" :محمد برادعی،
مدیرکل آژانس پاسخ اولیه به پیشنهاد خود
را از مقامات ایران دریافت کرده است .او در
حال مش��ورت با دولت ایران و طرف های
دیگر است ،با این امید که توافق بر سر این
طرح به زودی حاصل شود".
در اطالعیه آژانس به جزئیات پاس��خ ایران
اشاره نشده است.
پیش تر نماینده ایران در آژانس بین المللی
انرژی اتمی در وین به خبرنگاران گفته بود:
"جمهوری اسالمی ایران دور اول مذاکرات

استخدام

را که روز  ۱۹اکتبر در وین برگزار ش��د ،با محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهوری ایران
رویکردی مثبت ادامه می دهد".
که در مشهد به سر می برد ،ساعتی پیش
کمپانی معتبر تولید فروش محصوالت Cosmeceuticalپوست
علی اصغر سلطانیه گفت که ایران مذاکرات از س��خنان آقای سلطانیه گفته بود" :ما از
و زیبای��ی در کبک برای تکمیل کادر نمایندگی فروش خود در
روز  ۱۹اکتبر را که به مطرح شدن پیشنهاد تبادل سوخت ،همکاری های فنی و ساخت
استان کبک که محصوالت آن در فروشگاه های
آقای برادعی منجر ش��ده ب��ود" ،تنها یک نیروگاه و رآکتور استقبال می کنیم و آماده
Jean Coutu, Pharmaprix, Familiprix, Uniprix,
دی��دار فنی" تلقی می کن��د و انتظار دارد همکاریهستیم".
Brunet & Proxim
"مالحظ��ات اقتص��ادی و فنی ای��ران" در در این حال فرانس��ه تأکید کرده است که
بفروش می رسد ،با ارائه حقوق و مزایای مکفی به  3نفر نماینده
چگونگی تأمین سوخت رآکتور تحقیقاتی انتظار دارد که ایران به پیشنهاد آقای برادعی
فروش با بیش از  3س��ال تجربه و س��ابقه قوی فروش محصوالت پوستی و زیبایی که
تهران در نظر گرفته شود.
یک پاسخ "مثبت روشن" بدهد.
تسلط کامل به زبان فرانسوی داشته و دارای گواهینامه معتبر رانندگی باشند ،نیازمند
آقای برادعی پیشنهاد کرده بود که ایران  ۷۵برنارد والرو ،س��خنگوی وزارت امور خارجه
است.
درصد از ذخیره  ۱۵۰۰کیلوگرمی اورانیوم فرانس��ه گفته است" :منتظریم که ببینیم
عالقمندان می توانند نمونه آخرین رزومه و اطالعات خود را به نش��انی اینترنتی و یا
غنی ش��ده خ��ود را تا پایان س��ال جاری محتوای پاسخ رس��می ای که ایران گفته
شماره فکس زیر ارسال دارند:
میالدی (پیش از  ۱۱دی) برای غنی سازی است امروز به آژانس ارائه می کند چیست.
Email: guitab@rogers.com
بیشتر و تبدیل به سوخت قابل استفاده در بعد با مدیرکل آژانس و س��ایر همپیمانان
Fax: 905-239-2845
رآکتور تهران ،به روسیه و از آنجا به فرانسه خود در باره واکنش��ی که باید به آن نشان
______________________________________________
بفرستد.
بدهیم مشورت خواهیم کرد".
توجه :با س��پاس فراوان از همه متقاضیان و ارس��ال کنندگان رزومه ،به دلیل کثرت
علت استقبال غرب از این پیشنهاد چنین نیکال س��ارکوزی ،رئیس جمهوری فرانسه
متقاضیان ،تنها با کسانی که تجربه و مدارک آنان مناسبترین تشخیص داده شود ،تماس
تفس��یر ش��د که در صورت انجام این کار ،اوایل مهرماه و پس از آنکه آش��کار شد که
گرفته خواهد شد.
ذخیره باقی مان��ده در ایران ب��ه اندازه ای ایران در حال ساخت یک مرکز جدید غنی
نیست که برای یک برنامه نظامی احتمالی س��ازی اورانیوم در نزدیکی قم است ،گفت
کافی باشد.
که ایران تا ماه دسامبر
اکن��ون به نظر می رس��د که ای��ران هنوز فرصت دارد که فعالیت
آمادگی ندارد که پیشنهاد آقای برادعی را به های هس��ته ای��ش را
ناتوراتراپیسیتو
شکل فعلی بپذیرد.
متوقف کن��د و در غیر
هیپنوتراپیست
این صورت ب��ا تحریم
)Homeira (Sedighe
های بیشتری رو به رو >> مشاوره و درمان:
استقبال
Ghassemnejad
با ای��ن حال مقامات ای��ران موضوع تبادل خواهد شد.
 Rنگاهیدیگروتازهبه
Psychotherapist
سوخت را به کلی رد نمی کنند.
زندگی
و
خویش
خویشتن
COPNN. Member
 Rارتقاء در مثبت اندیشی و تبحر در بهتر
فارغ التحصیل از
زیستن و بهبودی از افسردگی ،ترس
دانشگاه مک گیل
 Rاضطراب مزمن ،استرس،
__________________
سردرگمی و مشکالت در روابط
4823 Sherbrooke W.,
 Rانگیزه ،هدف گرایی و توازن در زندگی روزانه
Suite 160
 Rهدایت و تشویق در جهت
SOROOR SADR ACCOUNTING
Westmount, Qc., H3Z 1G7
سالمت روح ،جان و روان
AND BOOKKEEPING SERVICES

حمیراقاسمنژاد روانکاو

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

BOOKKEPPING
ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
--------------------------Email:
loyale.accounting@gmail.com

Tel.: 514-777-3604

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

>>

مسکونی و جتاری

درخدمت هموطنان گرامی

Minoo Eslami

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

مسکونی و جتاری

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

SOLD

نسرینعینالهی

Cell.: 514-967-5743
مشاور امالک در سراسر مونتریال

h.ghassemnejad@gmail.com

مشاور امالک:

خرید و فروش امالک و مستغالت
½ ½ در سراسر مونتریال بزرگ

مینو
اسالمی

Tel.:(514) 223-6542

Fax: 450-646-1627

Masoud Nasr

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

cell: (514) 839-7978
وکیل دعاوی

Executive custom built
cottage, 2 fireplaces
2 living room, HUGE
back yard!!Baie d'urfe
Price: $469,000

_________________
Nasrin Eynollahi
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

3
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وکیلمهاجرت Immigration

Services

½
½
½
½

 نیروی متخصص
 سرمایه گذاری
 کارآفرینی
 خویشاوندی
 استانی و...

دیویدبرگر

سیروس
یحیی آبادی

سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

David Berger,

½وکیل کارآزموده کانادایی
B.A., B.C.L.
کانادا
½مناینده پیشین مجلس
- Immigration lawyer
½سفیر پیشین کانادا
- Former Member of
Parliament
½عضو رمسی «بار» کبک
and ambassador
- Member of Quebec Bar
__________________________________

سیروس نازنین ،دوست
و همکارمان ،پس از دوره
کوتاهی استراحت و نقاهت
به جمع پیوندی ها باز
می گردد.
حضور و آغاز فعالیت هنری
دوباره او را ارج می نهیم
و برای او و خانواده ی
گرامیش آرزوی سالمت
و موفقیت های روزافزون
داریم.

1635 Sherbrooke Street West,
Suite 400
Montreal H3H 1E2

Tel: 514-961-8746

E-mail: bergerdav@gmail.com

4

Fax: 514-935-2663

تقویمفعالیتهایکامیونیتیایرانیانمونتریال

www.montrealeventsforiranians.ca

La grippe A

اطالع رسانی و بازتابی بهتر از برنامه ها و گرد همایی ها

)(H1N1

ی دوستان گرامی
با درود به تمام 
ی در مونترال
هدف ما اینجا اطالع رسانی و بازتابی بهتر از برنامه ها و گردهمایی ها که از طرف گروه ها و انجمن های ایران 
ی و حمایت از مبارزات هموطنان درون مرز تدارک دیده میش��ود میباشد .همانطور هم که در این
که برای پش��تیبان 
وبسایت توضیح داده شده است این سایت به هیچ گروه و سازمانی وابستگی ندارد .از همه شما عزیزان دعوت مینمایم
ی
که برای درج تاریخ ،زمان و مکان مراسم خود این سایت را از آن خود بدانید .لطفا این ایمیل را به تمام دوستان ایران 
ی مونترال خواهشمندیم که در صورت امکان ایمیل لیست خود را
ی گروه ها و انجمن های ایران 
خود بفرستید .از تمام 
یو
به ما بفرستند تا ما بتوانیم به طریق ایمیل آتوماتیک وقایع و مراسم را چند روز قبل از اجرا به اطالع هموطنان ایران 
با احترام فراوان ،لیلی کسایی ،مریم محمدیان
عالقمندان در این لیستها بفرستیم.

de 2009

فصلمدرسه،چبههایما

و آنفلوآنزای خوکی!

>> این سایت به هیچ گروه و سازمانی وابستگی ندارد.
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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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•
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1455 PEEL, local 148,
Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5
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Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD
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مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Ext.: 243

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

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

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

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

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

■ 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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ایران:درراهآزادی...

پرده آخر منایش  70میلیارد دالری!
شهباز خنعی
snak1@live.ca

هفته گذشته دکتر نصرت
واحدی ،اس��تاد و کارشناس
مسائل هس��ته ای مقیم آلمان ،در
برنامه "ی��اران" علیرضا میبدی در
تلویزیون پارس ،می��زان هزینه ای
که حکومت اسالمی تاکنون در امور
هس��ته ای صرف کرده را حدود 70
میلیارد دالر اعالم کرد.
تخصص و دانش دکتر نصرت
باوجود ّ
واحدی ،شاید به دلیل مخالفت او با
حکومت اسالمی نتوان به گفته اش
استناد کرد و الزم باشد که به دنبال
منبع دیگری در این مورد بود.
ای��ن منب��ع تارنم��ای اینترنت��ی
"پیک نت" وابس��ته به حزب توده و
هوادار پروپاقرص اصالح طلبان است.
"پیک نت" در تارنمای خود نوشته
است:
«گفته می شود رفسنجانی برای رهبر
پیام فرس��تاده که  70میلیارد دالر
پولی که خرج غنی س��ازی شده در
توافق اخیر برباد رفته و سه قطعنامه
ش��ورای امنیت علیه ایران هم روی
دست نظام مانده است».
با استناد به این دو منبع و فرض این
که تاکنون  70میلی��ارد دالر صرف
"حق مسلّم" غنی س��ازی اورانیوم
شده باشد ،می خواهیم ببینیم با این
پول هنگفت که به س��ودای "غنی
سازی" به چاه ویل جیب های گشاد
دلاّ الن و قاچاقچی��ان داخلی و بین
المللی ریخته شده ،چه کارهایی می
ش��د کرد که نتیجه آن چون امروز
"فقیرسازی" یک جامعه هفتاد و چند
میلیون نفری و ورشکستگی کامل –
و به تقصیر – سیاس��ی ،اقتصادی،
اجتماعی و بویژه اعتباری در سطح

بین المللی نباشد!

در کش��وری مانند ایران،
که فزون بر منابع و ذخایر
فراوان زیرزمینی از نیروی
انسانی جوان و کارآمد نیز
برخوردار اس��ت ،می شد با هر یک
میلی��ارد دالر برای بیس��ت هزارنفر
شغل پایدار ایجاد کرد.
این رق��م در کش��ورهای اروپایی و
امریکایشمالیچهارتاپنجبرابرکمتر
است یعنی با هر یک میلیارد دالر می
توان چهار تا پنج هزار ش��غل ایجاد
نمود .با این حس��اب ،با  70میلیارد
دالر می ش��د حدود یک میلیون و
چهارصدهزار شغل مستقیم و پایدار
ایجاد کرد ت��ا امروز محموداحمدی
نژاد در حضی��ض درماندگی ناگزیر
نباشد برای الپوشانی واقعیت دردناک
و انفجارآمی��ز بیکاری به دامن دروغ
و تقلّ��ب بیاویزد و تعری��ف "بیکار"
را فردی که کمتراز یک س��اعت در
هفته کار می کند اعالم نماید تا آمار
بیکاری ح��دود  30درصدی را یک
رقمی و زیر ده درصد جابزند!
یک میلیون و چهارصدهزار ش��غلی
که می شد با سرمایه هفتاد میلیارد
دالری ایجاد نمود ،تنها ش��غل های
مستقیم است .توضیح می دهم:

فرض کنی��د یک میلی��ارد دالر در
منطقه ای برای اج��رای پروژه های
صنعت��ی ی��ا کش��اورزی ،هریک با
متوس��ط سرمایه گذاری ده میلیون
ّ
دالر و ایجاد اشتغال برای دویست نفر،
به وجود می آمد .این اشتغال بیست
هزار نفری موجب اسکان بیست هزار
خانواده می شد که این خانواده ها به
خدمات گوناگون آموزشی ،بهداشتی،
غذایی ،پوش��اکی ،تفریحی و ...نیاز
داش��تند که تأمین این نیازها نیز به
نوبه خود چندین هزار ش��غل دیگر
ایجاد می ک��رد و بنابراین می توان
مجموع شغل های ایجاد شده با 70
میلیارد دالر را به جای یک میلیون
و چهارصده��زار ،بیش از دو میلیون
شغل به حساب آورد.

زنجیره کارآفرینی و رفاه گستری به
همین جا محدود نمی ماند .رساندن
محصوالت تولید شده به بازار مصرف
به نوبه خود کار آفرین اس��ت زیرا به
ش��بکه حمل و نقل ،ان��واع خدمات
میان دس��تی ،راه و ...نی��از دارد که
هرک��دام از آنها به نوبه خود خانواده
هایی را پوشش می دهند که آنها نیز
به خدمات گوناگ��ون مذکور در باال
نیاز دارند .فزون براینها ،بخشی از این
تولیدات صرف تأمین نیازهای داخلی
می شوند که موجب کاهش واردات

به نام آفریدگار عشق
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

لیلیصمیمی
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

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

آموزشگاهرانندگیآریا

>>

>>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
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C.P. 63597 Van Horne

Plamondon

توجه این است که بین
نکته درخور ّ
ایران و ترکیه ،کش��ور اخیر بیش��تر
مستعد گزینش نادرست بود زیرا به
دلیل محرومیت از منابع زیرزمینی
انرژی ،طبیعی تر این بود که ترکیه
به راه دستیابی به ف ّناوری غنی سازی
اورانیوم کشیده شود و ایران به عکس،
به دلیل داشتن ذخایر سرشار نفت و
گاز نی��ازی به این کار نبیند و منابع
مالی خود را صرف س��رمایه گذاری
های زیربنایی و کارآفرین کند .دریغ
که برعکس دولت خدمتگزار ترکیه،
ای��ران حکومتی ن��ادان ،بی اعتنا به
منافع ملّی و ندانم کار دارد!
ایکاش پیامده��ای گزینش این دو
سیاست ،تنها به منافع سرشار برای
ترکیه و زیان کمرش��کن برای ایران
محدود می ماند .شوربختانه چنین
نیس��ت و خبط و خطاهای انباشته
جدی را
ولی مطلقه فقیه ای��ن بیم ّ
بوجود آورده که بنیان موجودیت و
استقالل و تمامیت ارضی ایران نیز
دچار مخاطره گردد.
در چند هفته اخیر – در روندی که
توهین آشکار به هوشمندی ایرانی
اس��ت – به نظر می آید که سر گاو
اتمی-آخوندی در خمره بی لیاقتی و

روز 19اکتبر صحنه عوض شد .سعید
جلیلی از سرپرستی مذاکرات کنار
گذاشته ش��د و به جای او علی اکبر
سلطانیه ،نماینده حکومت اسالمی
در آژانس بین المللی انرژی اتمی ،با
نماین��دگان  5+1در محل آژانس به
مذاکره پرداخت .درپی این دیدار روز
جمعه به عنوان مهلت پایانی اعالم
ش��د و دراین روز حکومت اسالمی
اع�لام کرد که پس از بررس��ی نظر
{>> ادامه در صفحه}30 :

نازگل فالح طوسی

Cell.: (514) 573-9128

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

روبه کاهش گذاشته و اقتصاد ترکیه
درردیف  20قدرت بزرگ جهان قرار
گرفته است».

روز ا ّول اکتبر ،س��عید جلیلی
مذاک��ره کننده ارش��د پرونده
اتم��ی و دبیر ش��ورای امنیت
ملّ��ی ،در دیدار ب��ا نمایندگان
کش��ورهای  5+1در س��وییس
بطور اصولی پذیرفت که  75درصد
از موجودی اورانیوم غنی ش��ده 4/5
درصدی ای��ران در اختیار روس��یه
قرارگی��رد تا آنرا با غلظ��ت 19/75
درصد غنی کند و به فرانس��ه بدهد
تا به نوبه خود آنرا بصورت میله های
س��وختی درآورد و برای استفاده در
رآکتور پژوهشی-پزش��کی امیرآباد
دانشگاه تهران به کشور تحویل شود.
قرار شد این توافق اصولی در نشست
 19اکتبر نهایی گردد .چند روز بعد،
علی الریجانی رییس مجلس شورای
اسالمیگفت«:معادلهسوختدربرابر
سید
س��وخت توجیه عقلی ندارد»ّ .
عمادحسینی سخنگوی کمیسیون
انرژی مجلس ش��ورای اسالمی نیز
گفت« :این پیش��نهاد تحقیر ملّت
ایران است و منافع ملّی را زیر سئوال
می برد».

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

اسفندیارباهری

	•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

گمان مبرید آنچه که نوشتم رویاهایی
دستنیافتنیهستند.کشورهمسایه
ما ترکیه – که از بسیاری از منابع و
ذخایر زیرزمینی ما نیز محروم است
مدتی کمتر از دودهه ،درسایه
– در ّ
خردگرایی و برنامه ریزی درست به
این رویاها دست یافته است .خبرنامه
رادیوف��ردا درتاریخ  26اکتبر 2009
می نویس��د« :حرکت شتابان ترکیه
برای دست یافتن به قدرت اقتصادی
پایدار تقریبا درهمان دورانی آغاز شد
که ایران برنامه های توس��عه اتمی
و موش��کی خود را آغ��از کرد .بعداز
حدود  15سال اینک هردوکشور در
پیشبرد برنامه های خود به پیروزی
های چشمگیری دس��ت یافته اند...
نکته اینجا اس��ت ک��ه برنامه های
توس��عه موش��کی و اتمی ایران ،در
عین موّفق بودن ،در جهت توس��عه
اقتصادی کش��ور موّفق نبوده ،سهل
است که با در فشار قراردادن صنایع
نف��ت و گاز و اعمال تنگناهای مالی
و اقتصادی ،کشور را بسیار فقیرتر از
دوران قبل ازآغاز توس��عه موشکی و
اتمی اخیر ساخته است .همزمان با
تورم بیش
تورم در ایران ،ترکیه ّ
رشد ّ
از  100درصد خود را کاهش داده و
آن را اینک یک رقمی کرده اس��ت،
حج��م صادرات خود را که درس��ال
 1979اندکی بیش از  2میلیارد دالر
ب��ود ،به  110میلی��ارد دالر افزایش
داده اس��ت .میزان بیکاری در ترکیه

ندانم کاری حکومت گیر کرده
است .بنابر شیوه ملاّ
نصرالدینی،
ّ
می توان پی��ش بینی کرد که
ابتدا س��ر گاو را ببرند و سپس
خمره را بشکنند تا سر گاو را از
آن درآورند!

NOTAIRE-NOTARY

514-825-3170

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

می شود و بخشی دیگر می تواند
صادر ش��ود که این ص��ادرات نیز
کارآفرین است زیرا به بسته بندی،
حمل ونقل ،تبلیغات و بازاریابی و...
نیاز دارد.

Montreal, QC H3W 3H8

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
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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

با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:

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)

ایران هسته ای...

موسوی در دیدار با کــروبی :توافقات
ژنو مایه حریت است!
میرحسین موسوی روز سه شنبه ۵
آبان ( ۲۷اکتبر) و در دیدار با مهدی
کروبی گفتگوهای هس��ته ای انجام
شده در ژنو میان نمایندگان ایران و
آمیرکا را "واقعا مایه حیرت" خواند.
کلم��ه ،وب س��ایت رس��می آقای
موس��وی ،گزارش داده در این دیدار
که در دفتر میرحسین موسوی انجام
شد ،آقای موسوی گفت:
"قول و قرارهایی که در ژنو داده
ش�ده ،اگر اجرا شود بر باد دادن
همه زحمات هزاران دانش�مند
در کشور است و اگر اجرا نشود
زمینه اجماعی را ب�رای تحریم
گسترده علیه ایران ایجاد خواهد
کرد".
آقای موسوی همچنین گفت:
"جالب آنجاس��ت که ب��ه فرزندان
انقالبی و خدوم کشور تهمت ارتباط
و تمای��ل به غرب و ش��رق می زنند
و خود به صورت آش��کار و مکرر در
مقابل آمریکا کرنش می کنند".
آقای موس��وی همچنین با اشاره به
برخ��ی اتفاقات در عرصه سیاس��ت
داخلی و سیاست خارجی گفت:
"دو گمانه را می توان مطرح کرد .یا
برخی آقایان ماموریت دارند که کشور
و نظام را متالش��ی کنن��د و از بین
ببرند ،یا اینکه فقط به فکر امروزشان
هستند و کاری را صرفا انجام میدهند
که امروزشان بگذرد و به فردا برسد.
که به گمانم همی��ن گمانه دوم به
واقعیت نزدیک تر است".
در این دیدار که بنا بر گزارش ها بیش

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!

از  ۴س��اعت
طول کشید،
دو ط��رف
ک��ه اصل��ی
ترین رهبران
مخالف��ان در
ایران هستند،
تصمیمگرفته
اند به تقویت
راه ه��ای
ارتباطی خود
"به رغم برخی
محدودیت ها" بپردازند.
آق��ای کروبی در ابت��دای این دیدار
از برخورده��ای ص��ورت گرفت��ه با
او و علیرضا بهش��تی در نمایش��گاه
مطبوعات ابراز تاس��ف کرد و آقای
موسوی هم گفت:
"به رغم توقیف مطبوعات ،جمعیت
مشتاق کثیری را [در فیلم ها] دیدم
که در نمایش��گاه حضور داش��تند و
از ش��ما و جنبش سبز حمایت می
کردند ،و ای��ن گویا موجب ناراحتی
اقلیتی است که در نتیجه دست به
چنین اقداماتی می زنند".
در این دیدار مهدی کروبی از مبالغه
های��ی که درباره برخی افراد و مکان
های مذهبی می ش��ود انتقاد کرد و
گفت" :مثال می ش��نوم نام مسجد
جمک��ران را در کن��ار و هم ش��ان
مس��جدالحرام و مس��جداالقصی به
عنوان مکان های مقدس می آورند
و این اقدامات تنها باعث می شود که
اعتماد مردم به اعتقادات قبلی شان

معرفی کتاب...
پیر گدای ُخراسانی
چن��دی پیش کتاب «دکتر
مصدق و بهائیان» ،اثر آقای
مح ّمد ّ
دکتر بهرام چوبینه به دستمان رسید.
کتاب را خواندیم و نظرمان را درباره
آن برای نویسنده محترم فرستادیم:

www.centrecsai.org

½
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فرزانه ارجمند جناب دکتر بهرام
چوبینه عزیز درود بر شما
محمد
«دکت��ر
کت��اب اخیر ش��ما
ّ
مصدق و بهائیان» را با اشتیاق فراوان
ّ
مطالعهنمودم.
به عنوان ش��اهد عینی وقایع پنجاه
ساله اخیر میهنم و با اندک مطالعه
ای که در این مقوله داش��ته ام ،باور
دارم که آنچه در این کتاب آورده اید
منطقی ،مستدل و ُمنصفانه است.
شما در جایگاه یک تاریخ نگار صدیق
در کم��ال بی طرفی و دلس��وزانه و
بیطرفانه و مسئوالنه به شرح وقایع
و احوال ش��خصیت ه��ای تاریخی
پرداخت��ه ای��د و من ب��ه خاطر این
همه امانت داری به شما تبریک می
گویم.
مهمی که من از مطالعه
درس
و ا ّما
ّ
این کتاب گرفته ام این است که به
عنوان یک طلبه ُخ��رده پای حوزه
حد پاالن
علمی��ه قلم!؟ و البتّ��ه در ّ
دوزی ک��ه از ب��د حادث��ه در صف
خیاط��ان ج��ا خوش کرده اس��ت!
ّ
وظیفه خود می دانم که پس از این
در بی��ان مصائبی که بر این گروه از
هموطنان بی گناهمان یعنی بهائیان
و س��ایر دگراندیش��ان رفته اس��ت
کوشاتر باشم.
از ای��ن که به پایم��ردی «عطا» و با
اج��ازه خودتان موّف��ق به تماس به
وسیله ایمیل با یکی از فرهیختگان
میهنم شده ام به خود می بالم
با احترام و سپاس
پیر گدای ُخراسانی 20 ،اکتبر
---------------

هم سست شود".

'آزادی زندانیان سیاسی یک
خواست ملی است'
میرحسین موس��وی در این دیدار با
اشاره به محاکمه زندانیان سیاسی و
پخش اعترافات از تلویزیون و همین
طور ادامه بازداشت فعاالن سیاسی
گفت" :برخی فک��ر می کنند که با
چنین حربه هایی می توانند وضعیت
را به وضع سابق برگردانند .اما سودای
محال دارند و نمی فهمند که با هیچ
حربه ای حتی با تهدید و بازداش��ت
و محاکمه و اعتراف گیری هم نمی
توان جامعه ام��روز را به جامعه یک
سال قبل برگرداند».
آقای موسوی گفت:
"آزادی زندانیان سیاسی یک خواست
ملی است که می تواند به بهتر شدن
اوضاع کمک کند".

حممد
«د کرت
ّ
مصدق
ّ

روز بعد جواب زیر را از ایشان
دریافت نمودم.
هم میه��ن بس��یار عزیز پیر
خراسانی
محبت آمیز ش��ما را با
نام��ه ّ
ُخرسندی و امتنان خواندم.
تردید ندارم ک��ه راه طوالنی
و پرخطری برای روش��نگری
جامعه ای��ران در پیش داریم.
این کار دلیری و جسارت می
طلبد.
خوش��بختانه ش��ما به آن آراس��ته
هستید .تندرست و پیروز باشید.
.............
کتاب ُمجمل«دکترمح ّمدُمصدق
و بهائیان» یک بررسی تاریخی
از تح ّوالت
دینی -سیاس�ی در ایران است
 .....بخش اساس�ی آن تش�ریح
سرنوشت غم انگیز قتل فجیع
یک خانواده مسلمان و به بهانه
این جنایت هولناک دستگیری
بی دلی�ل و محاکمه غیر قانونی
عده ای بهائی اس�ت که قربانی
ّ
تعصبات دینی می شوند.
ّ
همه م�ا ایرانی�ان بای�د مدافع
مظلومی�ن جامعه خود باش�یم
و مس�ئولیت این ناهنجاری ها
را به دوش بکش�یم .باید قبول
کنیم که اگر حکوم�ت و دولت
س�رکوب اقلی�ت ه�ای دینی،
قومی و فرهنگی را عملی کند ،و
اعتراضی از جانب ایرانیان نبیند،
روزی با خیالی آس�وده بس�راغ
اکثری�ت جامعه ای�ران خواهد
رفت و به س�رکوب همه خواهد
پرداخ�ت .چنانچه در جمهوری
اسالمی اکنون شاهدش هستیم.
پ�س دف�اع از حقوق ف�ردی و
اجتماعی اقلیت ها در حقیقت
دفاع از حقوق فردی و اجتماعی
اکثری�ت مل�ت ایران اس�ت .ما
ایرانی�ان می باید معنی حقیقی

و بهائیان»
ملت بودن را درک کنیم و بمعنی
دقی�ق تر ملت ش�ویم .....یعنی
طال�ب آزادی و حقوق مس�اوی
ب�رای هم�ه ایرانیان ب�ا هر نوع
اندیشه دینی و سیاسی باشیم.
سرزمین ایران از کهن ترین ایام
تا کنون گذر گاه اندیشه های
متنوع دینی و فرهنگی و قومی
بوده و در آینده هم خواهد بود.
از این فرهنگ درخشان انسانی
دفاع کنی�م و س�رزمینی آزاد،
آباد و آرام برای همه ایرانیان بر
پ�ا داریم از اندیش�ه های عصر
جاهلی�ت ،چون امت اسلامی،
دوری گیری�م و قدم ب�ه دوران
تجدد و ترّقی برای همه
آزادیّ ،
ایرانیانگذاریم.
باشد که در این راه اهورائی
پیروز گردیم...
با مهر فراوان ،بهرام چوبینه
-------------------به هموطنان نازنین توصیه می کنیم
تهیه و مطالعه
این کتاب را حتم��اً ّ
نمایند ،زیرا در شناخت گوشه ای از
تاریخ اخیر کشورمان و این که چرا
امروز بدین روزگار گرفتاریم ،مفید
خواهد بود.
www.ketab.com
e-mail:ketab1@ketab.com
Tel. :(310) 477-7477
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آژانس مسافرتی

ایران ...

رتبه ۱۷۲برای ایران در زمینه آزادی مطبوعات
در هشتمین ردهبندی جهانی آزادی
مطبوع��ات که از س��وی س��ازمان
گزارش��گران بدون مرز منتشر شده
است ،ایران در میان  ۱۷۵کشور ،در
رده  ۱۷۲قرار گرفته است.
در این گزارش که  20اکتبر منتشر
شد ،آزادی مطبوعات در ایران تنها از
سه کشور ترکمنستان ،کرهشمالی و
اریتره در وضعیت بهتری قرار دارد.
ترکمنستان ،کره شمالی و اریتره از
سوی سازمان گزارشگران بدون مرز
به عنوان «کشورهای جهنمی» برای
آزادی مطبوعات معرفی شدهاند.
سازمان گزارشگران اعالم کرده که
وضعیت آزادی مطبوعات در ایران،
به وضعیت این س��ه کشور نزدیک
شده و این س��ازمان از این بابت به
شدت نگران است.
ردهبندی جهانی آزادی مطبوعات در
جهان ،همچون هفت سال گذشته
از س��وی گزارش��گران بدون مرز با
همکاری صدها تن از روزنامهنگاران
و کارشناس��ان رسانهها تهیه شده و
انتشار یافته است.
ج��دول ردهبن��دی جهان��ی آزادی
مطبوع��ات ،مح��دوده زمان��ی ١٠
شهریور ( ١٣٨٧اول سپتامبر )٢٠٠٨
تا  ١٠شهریور ( ١٣٨٨اول سپتامبر
 )٢٠٠٩را در بر میگیرد.
ژان فرانس��وا ژولی��ارد ،دبی��ر اول
گزارش��گران بدون مرز گفته که در
ردههای پائین جدول جدید« ،نگران
وضعیت ایران» است.
به گفته ژولیارد ،ایران «به ش��کلی

و بدرفتاری غیرقانونی و گس��ترده
با روزنامهنگاران ،بس��یاری از آنها را
مجبور به ترک کشور کرده است».

خطرناک در س��قوط خود ،به س��ه
کشورجهمنیبرایآزادیمطبوعات؛
ترکمنستان ،کره ش��مالی و اریتره
نزدیک شده است».
براس��اس این گ��زارش،
در س��ال  ٢٠٠٩وضعیت
اجنمن ادبی ایرانیان
آزادی مطبوعات در ایران
مونتریال137 :
به ش��کل ج��دی روز به
«وخامت» گذاشته است.
مرگ
در ای��ن گ��زارش،
• سخنرانی:
امیدرض��ا میرصیاف��ی،
وبالگنوی��س ج��وان
در زن��دان اوی��ن و ادامه
بازداشت روزنامهنگاران و
س��پس بازداشت جمعی
روزنامهنگاران در حوادث
اخیر از جمل��ه علل این
وخامت اعالم شده است.
گزارش
در بخشی از
اس��ت:این«امس��ال سخنران:
آم��ده
روزنامهنگاران ایران بیشتر
از ه��ر وق��ت دیگ��ری از
ای��ران احمدین��ژاد آزار
یکشنبه  8ماه نوامرب 2009
دیدند .انتخ��اب مجدد و
ساعت  6/30تا  8/30شب
م��ورد اعت��راض محمود
دانشگاه کنکوردیا
احمدین��ژاد ،کش��ور را
1455 Maisonneuve W.
در بحران��ی عمی��ق فرو
Room: 420
ب��رد و بدبین��ی مف��رط
>> Metro: Guy
مقام��ات حکومتی علیه
514-651-7955
روزنامهنگاران و وبنگاران
با همیاری اجنمن دوستداران زرتشت
شدت یافت».
س��ازمان
گ��زارش
گزارشگران میافزاید که
حقوق بشر :فراخوان
«بازداشت و زندانی کردن
از عزیزانی که برای پش��تیبانی از زندانیان
سیاسی در ایران عالقمند به همکاری با این
انجمن میباشند ،درخواست مینماییم به ما
ملحق شوند.
دفاع از حقوق زندانیان سیاس��ی با توجه به
شرایط حاکم بر ایران نیاز به حمایت وسیع
دارد .

موسیقیشعر
درشاهنامه

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

½
½
½
½

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos

انتی
با گار



NDG




قیمت ارزان
کیفیت خوب

حتویل در
مح
ل :رایگان

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

م فرمهای مالیات
 تنظی )Personal Inco
m
( e Taxیان تازه مهاجرت
برای ایران دا برای سال اول
ده به کانا
نمو رایگان می باشد.
هزینه حسابداری
 )Bookkee برای
( pingبرای دو ماه اول
رکت ها
ش رایگان می باشد.

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
Fax: 450-937-3654

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

رضانـژاد

رضا امیری

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

Agent Immobilier Affilié
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles

Tel.: (514) 426-4545
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

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

هرج
م
ع
ه
و
ش
ن
به:

موزیک زن

شیراز
رستوران

دلیوری :رایگان

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

با مدیریت:

Montreal, QC, H4A2C2

>>

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD

Kirkland, QC H9H 3B5

ت  9شب

5905 Upper-Lachine

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










www.ZandConsulting.com

ده
 ،رقص و
پایکوب
ی
:
ا
>
ز
>
س
ا
ع
____________________
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

Association for Defence for
Human Rights in Iran)Montreal (ADHRI
E-mail:addhi2005@gmail.com
Tel:514-299-1787

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

7

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح

8
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میراث فرهنگی...
 29اکتبر 7 ،آبان

روز بزرگداشت
حقوق بشر
در فرهنگ
خردمدار ايران
خجسته باد

به طور قطع نه تنها در سی سال
گذشته بلکه هيچ گاه در کل تاريخ
معاصر ما به اندازه ی چند ماه گذشته
س��خن از «حقوق بش��ر» بر زبان ما
ايرانی ها جاری نش��ده است .در اين
چند ماهه ع�لاوه بر مردم عادی که
معصومان��ه و از س��ر درد و تجربه و
درکی ساده از مفهوم «حق» ،از حقوق
بشر گفته اند ،و عالوه بر رسانه های
ديداری و نوشتاری که بنا بر وظيفه
ی خود صدای مردمان را بازتاب داده
اند ،اين برای اولين بار است که همه
ی کسانی که در اپوزيسيون حکومت
اسالمی جمع اند از «حقوق بشر» از
دس��ت رفته ی مردمان ايران سخن
رانده اند ـ چه آن ها که س��ی سال
اس��ت در اپوزيسيون فعاليت داشته
اند و چه گروهی که در پی انتخابات
اخير ،و با اوج گرفتن حق کشی های
آشکار و گس��تاخانه ی حکومت ،به
صف اپوزيسيون پیوسته اند.
اما آيا معنای اين «از حقوق بشر
گفتن» آن است که همه ی آن افراد
از حقوق بش��ر همان درکی را دارند
که در اعالميه ی جهانی ثبت شده ،و
برای بوجود آمدنش قرن ها تالش و
رنج مصلحان جهان بکار رفته است؟
و آيا «بشر» آن ها همان انسان يگانه
ای است که بر فراز تمامی پديده های
زمين و آسمان ايستاده است؟ و يا دم
زدن از «حقوق بش��ر» در نزد برخی
از اين جماعت وسيله ای است برای
پيش��برد مقاصد سياسی يا منافعی
خاص؟ و يا همزبان شدنی تقليدی
اس��ت با مردمان کشورهای متمدن
که آن ها نيز البته ،در چند ماهه ی
اخير بيش از هميشه از نقض حقوق
مردمان بی گناه و بی پناه ايران گفته
اند و می گويند؟
من البته از آن کس��ان نيس��تم
ک��ه طلبکارانه بگويم چ��را عده ای
اکنون ،پس از س��ی سال تماشای
ضايع ش��دن حقوق بشر در همه ی
ابعاد آن در حکومت اسالمی ،به فکر
حقوق بش��ر افتاده اند؟ چرا که فکر
می کنم بي��داری و آگاهی حق هر
انسانی است و نه زمان معين دارد و
نه چرای خاص .ولی به ش��رطی که
اين «بي��داری و آگاهی» مصلحتی
نباشد و در پشت آن صرفاً حمايت از
همان بشری باشد که قرار است همه
چيز بر محور او بگردد و بس؛ بی هيچ
تبعيض و حساب و کتابی.
در واقع ،اگر که به جوهر و گوهر
نهفته در تفکر مبتنی بر حقوق بشر
توجه کنيم ،می بينيم که مهم ترين
عنصر آن خواستاری رفع «تبعيض»
است ،آنگونه که من بتوانم ،بی هيچ
تبعيض و تفاوت گذاری ،به انس��ان
و هم��ه ی آن چه که برای راحت و
س�لامت اوست نگاه کنم و کاری به
کار مذهب و عقيده و مرام و رنگ و
نژاد و جنسيت او نداشته باشم.
ام��ا ،اندک��ی دقت در رفتارهای
برخی از اهل سياس��ت و انديشه ی
اپوزيسيون متوجه مان می کند که
حقوق بش��ر مورد نظر آن ها بيشتر
شبيه به همان «حقوق بشر» ی است
که حکومت اسالمی از آن دم می زند
و به آن «حقوق بشر اسالمی» لقب
داده است؛ حقوقی که تنها به کسانی
تعلق دارد که در چارچوب ارزش ها و
باورهای حکومت اسالمی می گنجند
و «بشر» به حس��اب می آيند؛ و نه
آن گونه ک��ه در اعالميه ی جهانی

___ ___ www.paivand.ca
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www.skylawn.net
«حقوق بشر»پديده ای
مدرن است که در پی رسيدن
انسان به فرديت و کرامت اش
بوجود آمده است.
 در بني اپوزيسيون کسانی
برای جشن های ملی ما هم
خودی و ناخودی می کنند!

تعريف شده؛ تعريفی که
پايه و مايه اش احترام به
فردانيت و کرامت انسان
به طور عام و ضرورت به
رسميت شناختن حقوق
غير قابل سلب اوست.
برای اين که مشخص
ش��ود گوين��ده در کدام
يک از دو س��وی تعريف
«حقوق بش��ر» ايستاده
(حقوق مندرج در اعالميه
جهانی يا حقوق بشر سنجاق شده به چون احمدی نژاد کمر به تخريب و
پس��وندی که ما به سليقه خودمان ويرانی همه ی نشانه های تاريخ قبل
براي��ش می س��ازيم) نش��انه های از اسالم ما بسته اند ،آن ها با روشی
متعددی وجود دارد .اما اين نش��انه ديگ��ر روی از اين ش��خصيت های
ها معموال و در مواقع عادی در پس تاريخی ما ،و از گذشته سرزمين ما
پشت رفتارها و گفتارهای متظاهرانه برمی گردانند.
ب��ه اين ترتيب ،و
ی افراد ،و تا فرا رسيدن بزنگاهی
به نظر شما ،آيا نبايد
غافلگير کننده ،گم می شوند .در کورش
به درک و دريافت اين
مواقع عادی و بی س��ر و صدا به
راحتی بر شکنجه و رنج و زندان بزرگ،
افراد از معنای «حقوق
بشر» شک کرد؟
و فق��ر و بی عدالتی نس��بت به ارزشی
و آيا نباي��د پذيرفت
شخص يا اشخاصی که از خودی
های ما نيس��تند چشم فرو می صد برابر که برخی از اين افراد
اشاره به حقوق بشری
بنديم؛ آن جا که تا حد دشمنی
با مخالفين عقي��ده و مذهب و لينکلن! را فقط برای گذشتن
از ي��ک دوره خ��اص
مرام خ��ود در می افتيم ،آن جا
بکار می گيرند و قصد
با بکن نکن های خود هم نقش
ديکتاتورها می ش��ويم؛ آن جا که از واقعی ش��ان از «نقض حقوق بشر»
حقوق بش��ر می گوئيم اما کاری به دفاع از همفکران خودشان است که
کار زنی که آزادی لباس پوش��يدن به وسيله ی احمدی نژاد و ولی فقيه
می خواهد نداريم ،از حقوق بشر می به زندان و ش��کنجه دچار آمده اند،
گوئيم و اهميتی به کودکی که مورد بی آنکه این نقض حقوق بشر شامل
تجاوز مردی به نام ش��وهر قرار می تمامی مردم ايران شود؟
بی توجهی اين افراد به سرنوشت
گيرد نمی دهيم ،از حقوق بشر می
گوئيم و به نقض حقوق معتقدان به کل مردم ايران ،چه با ناديده گرفتن
مذاهبی غي��ر از مذهب خودمان يا حقوق انسانی بخش عظيمی از مردم
بی مذهبان باور نداريم .آری ،نشانه ها (که ه��م مذهب و هم فک��ر آن ها
فراوان اند ،اما کو بزنگاهی که دست نيستند) ،و چه با بی ارزش انگاشتن
ارزش ه��ای ملتی ک��ه تاريخش از
ها باز و طرز فکرها آشکار شوند؟
 1400س��ال پيش ش��روع
و يک��ی از آن
بزن��گاه ه��ا همين کورش بزرگ نش��ده و نمی توان حافظه
ی چن��د هزارس��اله ی او را
روزها اس��ت که در
آني��م و برخ��ی از اولني منادی به خاطر منافع��ی دوره ای
نابود کرد ،کامال نش��ان می
جشن های ملی ما حقوق بشر
دهد که آن ها چه درکی از
فرارسيده اند يا در
حقوق بشر دارند.
راهند .اکنون است
ترديدی نيست که «حقوق بشر»،
که در بين اپوزيسيون افرادی را می
بينيم که ،درست به سبک حکومت آن گونه ک��ه در اعالميه ی جهانی
اسالمی ،برای جش��ن های ملی ما وجود دارد ،پديده ای مدرن اس��ت
هم خودی و ناخودی می کنند ،در که در پی رسيدن انسان به ضرورت
مورد شخصيت های ملی هم تبعيض احترام به فرداني��ت و کرامت اش و
قايل می ش��وند ،و عقايد سياسی يا به رسميت شناختن «حقوق سلب
مذهبی شان در تحسين يا تکفير اين ناپذي��رش » بوجود آمده اس��ت .اما
شخصيت ها دخالت مستقيم دارد ـ در اين واقعيت هم نمی توان ترديد
حتی اگر اين شخصيت ملی کسی داش��ت که بدون ش��ناخت همه ی
باشد که بيش��ترین اثرگذاری را در پست و بلندهای کل تاريخ و فرهنگ
ارتباط با حقوق بشر داشته است .آن بشری ،و درک و دريافت تجربه های
ها ،بجای تکريم اينگونه انسان های انسان تاريخی هرگز رسيدن به اين
استثنايی ،به تحسين و پشتيبانی از مرحله ی شکوهمند از تاريخ انسان
کسانی برمی خيزند که در چارچوب ميسر نمی ش��ده تا او بتواند مفهوم
خواس��ت های سياس��ی يا مذهبی عام و جهانی «حقوق بشر» را چون
خودشان عمل می کنند ـ حتی اگر نگينی بر ت��ارک تمامی پديده های
اين راه و روش ش��ان صد و هشتاد امروز جهان بنشاند.
بنظر من ،فردی که خود را باورمند
درجه با آن چه در اعالميه ی حقوق
به حقوق بش��ر می دان��د ،حتی اگر
بشر آمده در تضاد باشد.
روشن ترين رفتار اخير اين گروه هويت ملی خودش برايش اهميتی
را می توان در آستانه ی فرا رسيدن نداشته باش��د ،الاقل می تواند چون
روز کورش بزرگ به مناسبت صدور مردمان ديگر دنيا ،به کورش همچون
منشور حقوق بشر او ديد .اين افراد ،نخس��تين رهبر سياسی جهان نگاه
در حالی که مدام در رسانه ها حضور کند که ـ در اوج فتح بزرگش در بابل
دارند و در هر س��خن و کالم ش��ان به جای زدن و کش��تن و سوزاندن و
اشاره ای به ضايع شدن حقوق بشر در دس��ت و پا بريدن و سنگسار کردن
سرزمين مان می شود و ،به درستی ،از صلح و آشتی سخن گفته ،به لغو
دولت احم��دی نژاد و حکومت آيت بيگاری و ب��رده داری همت کرده ،و
الله خامن��ه ای را ب��ه نقض حقوق آزادی مذهب را فرمان داده اس��ت؛
بشر متهم می کنند ،و مردم را برای همان ها که اکنون و در قرن بيست و
روزهای خاصی که بيش��تر مذهبی يکم نيز در هر خواست انساندوستانه
اند فرا می خوانند اما حاضر نيستند ای جلوه می کند .آخر چگونه ممکن
يک کلمه از تنها شخصيت سرزمين اس��ت که يک باورمن��د به «حقوق
مان بگويند که بيشتر از هر کسی در بشر» کورش را بکلی ناديده بگيرد و
طول تاريخ نامش با نام حقوق بش��ر از اشاره به او بپرهيزد جز اينکه نفرت
از ه��ر آن چه که به قبل از اس�لام
گره خورده است.
و درست همان گونه که خلخالی بازمی گردد چنان شيشه ی کبودی
ها و خامنه ای ها با شخصيت های در جلوی ديدگانش گرفته باشد که
تاريخی ما روبرو ش��ده اند و از آن ها توان بينايي اش نباشد.
به عنوان «جب��اران تاريخ» ياد می
{>> ادامه در صفحه}15 :
کنند ،و درست همانگونه که افرادی

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

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

>>امیر
9

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

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

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

رزا منتظمی ،مشهورترین معلم
آشپزی ایران درگذشت

فاطمه بحرینی ،مش��هور ب��ه «رزا
منتظمی»یكیازنامآورترینمعلمان
آش��پزی ایرانی و نویس��نده كتاب
پرفروش «هنر آشپزی» ،در سن 87
سالگی در تهران درگذشت.
خانم منتظمی كتاب «هنر آشپزی»
را نخس��تین بار در س��ال  1343با
 600دستور غذایی منتشر كرد.
نوش��تن این كتاب ب��ه گفته خانم
منتظم��ی بیش از دو س��ال طول
كش��ید .او در جایی نقل كرده بود
كه از س��ال  1337در تهران كالس
آشپزی و شیرینیپزی داشت ه است
و صدها نفر در كالسهای او شركت
میکردهاند.
چاپهای اخیر کتاب هنر آشپزی،
در دو جلد منتش��ر شده و بیش از
هزار و  700غذای ایرانی و فرنگی را

شامل میشود.
گفته می شود «هنر آشپزی» ،یكی
از پرفروشترین كتابهای ایران بوده
است كه تاكنون بیش از یک میلیون
نسخه از آن در مواردی حتی بدون
اطالع نویس��نده منتشر و فروخته
شده است .این كتاب تاكنون بیش
از  50بار به طور رسمی تجدید چاپ
شده است.
انتش��ار و فروش ای��ن كتاب منبع
اصلی درآمد خانم منتظمی طی 50
سال اخیر بوده است.
آرش وف��اداری ،نوه خانم منتظمی
به بخش فارس��ی بیبیسی گفت
كه كالسهای آش��پزی او تا پیش
از انق�لاب برگزار میش��د اما پس
از آن خان��م منتظمی فق��ط از راه
فروش كتاب و راهنمایی عالقمندان
آشپزی ،به آموزش میپرداخت.
در جریان گفت وگویی كه پنجسال
قبلخبرگزاریمیراثفرهنگیایران
از خانم منتظمی منتشر كرده بود ،او
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به
دلیل ندادن كاغذ برای انتش��ار این
كتاب انتقاد كرده بود.
خانم منتظمی گفته بود هر س��اله

 20هزار نس��خه از این كتاب چاپ
میكرده اما از آن سال به دلیل قطع
حمایت وزارت ارشاد فقط پنجهزار
نسخه از آنرا توانسته منتشر كند.
در سالهای اخیر در ایران كتابهای
متنوع��ی درب��اره هنر آش��پزی و
شیرینیپزی منتشر شده است اما
به گفته دست اندركاران صنعت نشر
هیچیک همچون «هنر آشپزی» ،با
استقبال طبقات مختلف مردم رو به
رو نشد.
كتاب خانم منتظمی در چند دهه
اخیر در منزل اكثر ایرانیها به چشم
میخورد و ب��ه زوجهای جوان هم
هدیه داده میشود.
خانم منتظمی خود ناشر كتاب «هنر
آش��پزی» بود و در دورهای طوالنی
این كتاب را در منزلش به فروش
میرساند.
-------------پیون�د :فقدان بان��وی منتظمی را
به خانواده ارجمند او ،س��رکار خانم
منتظمی و جناب آقای کاوه وفاداری
و فرزندان ایشان در انجمن فرهنگی
«مکی��ک» مونتری��ال صمیمان��ه
تسلیتمی گوید.

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

قواننی 101و 104کبک و معضل
همیشگیزبان
______

علی اشرف
شــادپور

_______

در انتخابات استانی سال  1977در
کبک ،حزب لیبرال کبک ،به رهبری
بوراسا شکست خورد و حزب جدائی
طلب کبکوآ ب��ه رهبری رنه له وک،
برای اولین بار ،به قدرت رسید.
در این شکست حزب لیبراف موضوع
زبان نقش اساس��ی ب��ازی می کرد.
در زمان نخس��ت وزیری رنه له وک
ب��ود که قان��ون  101،بنام منش��ور
زبان فرانس��وی ،به تصویب رس��ید
و در کبک به اجرا گذاش��ته شد .از
جمله مف��اد این قانون یکی هم این
بود ک��ه عالیم بازرگانی باید تنها به
زبان فرانسوی باشد و ،بجز چند مورد
استثنائی ،زبان انگلیسی در این مورد
ممنوع شد.
ای��ن محدودی��ت باعث دلس��ردی
تعدادی از کس��به گردید .شخصی
بنام مورتون براونش��تاین ،مدیر یک
فروشگاه کفش ،موضوع را به دادگاه
عال��ی کانادا ب��رد .دادگاه مزبور هم،
طبق روال معمول مقامات عالی ،یک
رای دو پهلو ص��ادر کرد که به قول
معروف «نه سیخ بسوزد ،نه کباب».
البته نباید دادگاه را زیاد هم مالمت
کرد ،چرا که برای مسائل و معضالت
اجتماعی همیشه نمی توان یک راه
حل قطعی و همیشگی پیدا کرد که
همه را راضی کند .بنابر این ،بهترین
راه حل همان مصالحه اس��ت .به هر
حال ،دادگاه گف��ت البته نمی توان
زبان انگلیس��ی را از نظر آزادی بیان
بکلی ممنوع کرد ،ولی اولویت زبان
فرانس��وی در اعالنات بازرگانی هم
نباید دور از ذهن باشد.
در اثر این رای کدخدا منشانه ،مقدر
ش��د که در اعالن��ات بازرگانی و نام
های مغازه ها متن انگلیسی نباید از
متن فرانسوی درشت تر و مقدم بر
آن باشد.
تاکنون بر همین منوال عمل ش��ده
و ،بجز چند مورد استثنائی ،اختالف
چندانی بروز نکرده است.
ام��ا در برخورد مس��ائل عقیدتی و
فرهنگی از یک سو و مسائل اجتماعی
و سیاس��ی از س��وی دیگر ،همیشه
نبض قضیه در آموزش و پرورش می

__________________________

زند .قانون الئیسیته
فرانسه که در سال در زمینه زبان فرزندان مهاجرین در
 1905ب��ه تصویب معرض تبعیض قرار دارند.
رسیده اس��ت ،چه
قبل از آن و چه بعد از نبض قضیه در آموزش و پرورش می زند
آن ،در زمینه آموزش ژیل دوسپ :دادگاه عالی متعلق به ملت
و پرورش با مس��ائل کاناداست .ما ملت دیگری هستیم!.
و مش��کالت فراوانی دادگاه عالی :منشور زبان فرانسوی
درگیر بوده اس��ت که مشروعیت دارد.
تع��دادی از آنها هنوز _________________________
هم حل نش��ده باقی
مانده است.
به همین دلی��ل ،مهمترین و بحث الندری ،قانون  104به تصویب رسید
برانگیزترین بخش قانون  101هم به که این گریزگاه را مسدود می کرد.
طبیعتا ای��ن محدودیت ش��کایت
آموزش و پرورش مربوط می شد.
مباحثات در این زمینه ،همچون در بسیاری از والدین را به دنبال داشت.
بسیاری از جاهای دیگر ،تاکنون هم در  24آوری��ل  2003دادگاه عال��ی
کانادا پذیرفت که به س��ه ش��کایت
در کبک ادامه دارد.
طبق قان��ون  ،101آموزش بچه ها درباره قانون 104رسیدگی کند .یکی
به زبان انگلیسی منحصر می شد به از این سه شکایت مربوط به والدین
آنانی که ی��ا در همان زمان در حال فرانسوی زبان بود که می خواستند
آموزش بودند و یا به آنانی که والدین فرزندانشان در یکی از مدارس دولتی
آنان (دس��ت کم یک��ی) ،در دوران یا خصوصی سوبس��یدی انگلیسی
تحصیالت ابتدائی ،در یک مدرس��ه زبان ،تحصیل کنند .اما آرائی که در
انگلیسی زبان در کبک آموزش دیده این زمینه از دادگاه بیرون آمد چندان
گویا و پاسخگو به متقاضیان تحصیل
بودند.
در اول ،این امتی��از فقط منحصر و به زبان انگلیسی نبود.
محدود به کب��ک بود .ولی بعدها به این دعوا همچن��ان در دادگاه عالی
دنبال می شد تا اینکه باالخره در روز
سرتاسر کانادا هم گسترش یافت.
حاص��ل کالم این ش��د ک��ه دانش  22اکتبر  ،2009رای نهائی دادگاه
آم��وزان کبکی ،بخصوص مهاجرین صادر شد.
به کبک ،می بایس��تی منحصرا در دادگاه قان��ون  104را مغای��ر قانون
مدارس فرانسوی زبان ،اعم از دولتی اساس��ی و منش��ور حقوق و آزادی
یا خصوصی سوبسیدی (آنهائی که از های کانادا تشخیص داده ،ولی توقف
بودجه عمومی کمک مالی دریافت فوری اجرای آنرا نخواسته است .بلکه
می کنند) ،تحصیل کنن��د .به این به دولت کبک یکس��ال فرصت داده
ترتیب ،م��دارس دولتی و خصوصی که با انجام اصالحات��ی آنرا با قانون
سوبسیدی (یارانه) مختص انگلیسی اساسی کانادا سازگار کند.
واکنش ه��ای طرفهای این مباحثه
زبانان بود.
ول��ی به دالیل اقتصادی ،سیاس��ی ،در براب��ر رای دادگاه عالی ،س��ریع
فرهنگی و اجتماعی ،که مجال بحث و گوناگون بوده اس��ت .ژان ش��اره،
درباره آنها نیست ،تعداد قابل توجهی نخس��ت وزیر کبک ،می گوید ما را
از والدی��ن ،حتی بعض��ی از والدین ناامی��د کردند ،این موضوع روش��ن
فرانس��وی زبان ،عالقمند بودند که است که آنرا با یک قانون مشابه دیگر
فرزندانشان به زبان انگلیسی تحصیل جایگزین خواهیم کرد.
ژیل دوس��پ ،رهبر بلوک کبکوآ ،با
کنند.
بنابر این ،گریزگاه هائی را می جستند زبان تندتری می گوید این پنجمین
که قان��ون را دور بزنند .یکی از این بار است که دادگاه عالی قانون 101
گریزگاه ها این بود که فرزندان خود را تضعیف می کند.
را به مدت یکسال ،یا حتی کمتر ،در او می گوید «این دادگاه عالی متعلق
یک مدرسه خصوصی انگلیسی زبان به ملت کاناداس��ت .ما ملت دیگری
غیر سوبسیدی به تحصیل هس��تیم .تا زمانی که ما جزء ملت
می گماردن��د و بعدا مجوز کانادا به حساب بیائیم ،وضع همین
ادامه تحصی��ل در مدارس است».
دولتی انگلیس��ی زب��ان یا روزنام��ه ه��ای مونترال ه��م توجه
مدارسخصوصیسوبسیدی مخصوص به این موضوع نشان داده
اند.
را به دست می آوردند.
م��دارس خصوص��ی غی��ر دو مقاله در الپ��رس و چند مطلب
سوبسیدی که مسیر انتقال در گازت به چاپ رس��یده که جنبه
دان��ش آموزان ب��ه مدارس های مختل��ف موضوع را مورد بحث
دولتی را هموار می سازند ،قرار داده اند.
مدارس «گذاری» نام گرفته طبیعی است که این بحث به مجلس
ملی کبک هم کش��یده شود .خانم
اند.
افزایش ش��مار ای��ن گونه پولین ماروا ،رهبر ح��زب کبکو،ا از
مدارس بقاء زبان فرانسوی دولت کبک خواسته است تا موادی
را تهدی��د می ک��رد .برای به منشور حقوق کبک چنان اضافه
جلوگیری از این تهدید بود شود که تقدم و برتری زبان فرانسوی
ک��ه در  13ژوئن  ،2002در حفظ گردد .وی همچنین خواستار
زمان نخست وزیری برنارد آنس��ت که قانون  101ب��ه مدارس
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توجه
 16آبان به همراهی
ریخ  7نوامبر برابر با
من همکاری دارند،
در تا
با
همسرم کامی منفرد که دار با عزیزان شما به
دی
برای پنجمین بار جهت پرواز خواهیم نمود.
سرزمین جادویی ایران  25آبان ،جهت امور
با
از تاریخ  16نوامبر مطابق خدمت خواهیم بود،
مهاجرتی در تهران آماده شماره آینده پیوند
را در
که توضیحات کامل آن و در خالل این مدت
ود
مالحظه خواهید نم با ما تماس بگیرید.
می توانید با ایمیل ما از ایران می توانند
ش
در حال حاضر آشنایان ودن پرونده با شماره
ش
جهت رزرو وقت و گ 021-2398-1005
م و رایگان
مستقی با ما تماس بگیرند.

گذاری هم شامل ش��ود .ولی دولت
تاکنون با این خواس��ته وی موافقت
نکرده است .خانم ماروا این گفته ژیل
دوس��پ را تکرار کرده است که می
گوی��د «دادگاه عالی متعلق به ملت
دیگری است».
آقای شاره این عبارت را تکان دهنده
خوان��ده و آن را حاصل تنگ نظری
حزب خانم ماروا نامیده است.
البته مش��اجره بین ای��ن دو نفر به
همین جا ختم نمی شود.
ایو ب��واوف در الپرس ،قانون  104را
منطقی می داند و معتقد اس��ت که
مدارس گذاری ،با دریافت پول ،آنانی
را که مجاز به تحصی��ل در مدارس
دولتی انگلیسی زبان نیستند مجاز
می سازند.
به هر حال ،آنچه قطعی اس��ت رای
دادگاه عالی کاناداست که قانون 104
را با قانون اساسی ناسازگار می داند.
معنای این رای آنست که بطور مطلق
نمی ت��وان از تحصیل دانش آموزان
به زبان مورد دلخواه آنان جلوگیری
کرد.
سوال دیگر اینست که آیا این گونه
محدودی��ت ها ،صرفنظ��ر از قانونی
بودن یا نبودن آنها ،با موازین حقوق

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

بشر سازگار هستند یا نه؟
حال به عهده دولت آقای ژان ش��اره
است که راه حل هایی پیدا کند که
هم با قانون اساس��ی کانادا س��ازگار
باش��د و هم حقوق اقلیت ها رعایت
شود.
در ای��ن زمینه فرزن��دان مهاجرین
بیشتر در معرض تبعیض قرار دارند.
گرچه وزیر مسئول اجرای این قانون
گفته است که هنوز هیچ تصمیمی
گرفته نشده است و باید گزینه های
گوناگون را بررس��ی کرد ،اما روزنامه
ها از قول صاحبنظران راه حل های
گوناگون��ی را ارائه کرده اند .از جمله
اینکه مدارس «گذاری» باید بیشتر
زیر کنترل و توجه قرار گیرند.
راه حل پیشنهادی خانم ماروا اینست
که کس��انی که مدارس «گذاری» را
پلی برای انتقال ب��ه مدارس دولتی
قرار می دهند نباید حق چنین کاری
را داشته باشند و باید تمام تحصیالت
خود را در همان مدارس انجام دهند
و هزینه آن را هم بپردازند.
قاضی لُبل  )Le Bel(،که رای دادگاه
عالی را تحریر کرده است ،مشروعیت
منش��ور زبان فرانسوی را می پذیرد
ولی حذف مدارس «گذاری» را موجه

نمی داند .او می گوید قدغن کردن
مطلق مدارس «گذاری» غیرممکن
اس��ت ،ولی بعضی محدودیت ها را
می توان اعمال کرد.
همچنین از وی نقل قول شده است
ک��ه برای هر حال��ت خاص تصمیم
متناسبی گرفته شود.
پیشنهاد دیگر اینست که جداکردن
دانش آموزان را به عهده کارشناسان
بگذارند.
ولی به عقی��ده بعضی از اس��تادان
حقوق دانشگاه ها ،اصالح قانون 104
که با قانون اساسی سازگار باشد کار
چندان آسانی نیست .این در حالی
اس��ت که بعضی دیگ��ر رای دادگاه
عالی را بسیار مدبرانه می دانند .یکی
از همین اس��تادان روش جداسازی
برمبنای اس��تعدادها و کیفیت ها را
بهترین راه حل می داند.
آخرین نکته ه��م اینکه آقای برانت
تایلور ،که وکالت 25خانواده متقاضی
تحصیل به زبان انگلیسی را ،که فعال
محروم هستند ،به عهده دارد ،از رای
دادگاه خوشحال است ولی به اینکه
دولت کبک یک راه حل مناسب پیدا
کند ،امیدی ندارد .

افزایش خود کشی در میان نظامیان کانادایی
 ۲۸اکتبر ۲۰۰۹

ایرانتو :مقامات نظامی کانادا گفتند،
از زمان آغاز مش��ارکت این کش��ور
در جنگ افغانس��تان ،سال ،2008
بیش��ترین می��زان
خودکش��ی در بین
نظامی��ان ب��ه خود
اختصاص داده است.
ای��ن گ��زارش
حاکیس��ت دس��ت
ک��م  15س��رباز در
ح��ال خدم��ت ب��ه
زندگی خود پایان داده اند که از هر
 100،000نفر 23 ،نفر را شامل می
شود.

این درحالیست که در سال ،2007
تعداد خودکشی کنندگان ،تنها 11
نفر بود.
متوس��ط خودکشی س��ربازان ،بین
س��ال های  2005تا ، 2008
که کانادا بیشترین درگیریها را
با طالبان داشته 17.9 ،درصد
بوده است.
نکت��ه جال��ب اینک��ه در آمار
ارتش کانادا ،اشاره ای به تعداد
خودکشی های انجام شده در
بین نیروهای پشت جبهه و یا
افرادی که از مأموریت ش��ش ماهه
افغانستان باز گشته اند نشده است.
در سال گذشته ارتش آمریکا شاهد

خودکشی  128نفر از سربازان خود
بوده که رقمی معادل  20.2نفر از هر
 100،000نفر را شامل می شود.
اما نیروهای آمریکایی بجای  6ماه،
دس��ت کم  15ماه در میادین نبرد
می مانند.
پس از مرگ "میشل مندس" نظامی
زن  30ساله کانادایی  ،که جنازه اش
در قرارگاه کانادا در افغانس��تان پیدا
شد ،موضوع توجه بیشتر به مسائل
روانی سربازان را دوچندان کرد.
ضمن اینکه علت اعزام مجدد وی به
این مأموریت  ،هنوز با گذشت  6ماه
از مرگ او  ،باز هم مش��خص نشده
است.
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ایران...

عروسهای پستی ایرانی!!
كانادا و آمریکا مقصد اصلی
هستند.
این در حالی اس��ت كه
اینگون��ه ازدواجه��ا در
اغلب مواقع با سرانجام
خوبی همراه نمیشوند؛
به ش��كلی كه از 1920
مورد ازدواجی كه در 15
ماه گذشته به این روش
انجام گرفته  1709مورد
به ط�لاق منجرش��ده
است.
برخ��ی كارشناس��ان
معتقدن��د عمدهترین
عوام��ل ت��ن دادن ب�� ه

همش��هری -اصلیتری��ن مقص��د
عروسهای ایرانی كه به عقد مردان
مهاجر در خارج در میآیند بهترتیب
كش��ورهای آمریكا و كانادا و پس از
آن انگلس��تان ،آلمان ،سوئد و ایتالیا
است.
اخیرا در تحقیقی مش��خص ش��ده
است مردان ایرانی مهاجر ساكن در
این كشورها بیشترین تمایل را برای
انتخاب زن از میان دختران ساكن در
ایران دارند.
البته توجه به این نكته نیز ضروری
است كه ترتیب كشورهایی كه در این
تحقیق بهعنوان مقصد عروسهای
پس��تی ایران عنوان
شده  4تا  5میلیون ایرانی مهاجر،
نسبت مستقیمی با میزان
جمعیت ایرانیان حاضر در مقیم بیش از  32كشور خارجی
این كشورها دارد.
هستند؛ در آمریكا یک میلیون
براساسآمارهایغیررسمی
ایرانی زندگی می کنند.
موج��ود 4 ،ت��ا  5میلیون
ایرانی مهاجر مقیم بیش از
32كشور خارجی هستند
ك��ه آمریكا ب��ا یك میلی��ون مهاجر اینگون ه ازدواجها از سوی این دختران
بیشترین میزان ایرانیان مهاجر را در رؤیای رسیدن ب ه یك زندگی مرف ه و
زندگی در غرب اس��ت و آنها عموما
خود جای داده است.
در همین حال نیز براس��اس نتایج زنانی هستند ك ه تصوری غیرواقعی
بخش��ی دیگ��ر از ای��ن پژوه��ش از جامع ه غرب دارند و رؤیای دنیایی
دانش��گاهی ،اغل��ب دخترانی كه به جدید را در سر میپرورانند.
این ش��كل ازدواج میكنند و بعد از ازدواجهای پستی البته تنها مختص
مراسم عقد ایران را به قصد پیوستن به ایرانیان مهاجر ساكن در كشورهای
به شوهر ندیده خود به سمت غرب خارج��ی نیس��ت و در ش��كلهای
ترك میكنند بهترتیب از ش��هرهای مختلف صورت میگیرد ،بهگونهای
تهران ،شیراز ،استان گیالن و اصفهان كه مردان مهاجر س��ایر كشورها كه
در اروپا ساكن هستند نیز
تمایل به انج��ام این نوع
ازدواج دارند.
به نام خداوند بخشنده مهربان
آم��ار نش��ان میدهد ك ه
عالوه بر مهاجران ایرانی
بیش��ترین كس��انی كه
خواهان اینگونه ازدواجها
هس��تند ،مهاجرین��ی
از كش��ورهای ع��راق،
افغانس��تان ،تركی��ه،
پاكستان ،تایلند و ویتنام
هستند.

مرکزاسالمیایرانیان

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

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

حسابداری
منشی گری اداری
آغاز کسب و کار

عالوه بر این برخی از مردان اروپایی
نیز بهعلت تغییر دیدگاهشان نسبت
به عشق و ازدواج در كشورهای متبوع
خود و یأس و سرخوردگی در روابط،
به جستوجوی عروس از كشورهای
فقیرتر جهان اقدام میكنند.
ب��ه گفت��ه یگوی��ن جونز ،اس��تاد
جامعهشناسی در مؤسسه پژوهش
آسیایی دانشگاه ملی سنگاپور ،مردان
اروپایی وقتی به كش��ورهای فقیرتر
س��فر میكنند از ق��درت چانهزنی
بیش��تری برخوردارند .برخی از این
مردان همسرانی را میجویند كه در
كشورهای خود پیدا نمیكنند؛ زنانی
كه لباسهایش��ان را بشویند ،زنانی
مطیع.
اكثر این عروسهای خارجی ،بیش
از آن خجالتی و هراسیده هستند كه
درصورت خشونت خانگی به پلیس
مراجع ه و تقاضای كمك كنند.
این مسئله موجب ش��ده است این
م��ردان با به عق��ددرآوردن زنانی از
كشورهای فقیر ،زمینه سوءاستفاده و
بهره كشی از آنها را فراهم كنند.

مدرسه دهخدا
www.dehkhodaschool.com

جنمنخانهومدرسه
ا
ن مدرسه

محترم دانش آموزا
از شما اولیای
ود در جلسه مذکور
یش
دهخدا تقاضا م 
حضور بهم برسانید .

آموزش سنتور
در کلیه سطوح
ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

صابر جلیل زاده
514-585-6178

This is It

فیلم در سینماها نشان
می شود ،بلیط بخرند.
اما عده ای دیگر از این
فیلم انتقاد و اس��تدالل
کرده اند که بر وضعیت بد جسمانی
مایکل جکسون س��رپوش گذاشته
است.
این افراد یک حرکت گروهی را آغاز
کرده اند به نام

"همین نیست!

مایکل جکسون در ماه ژوئن و در سن
پنجاه سالگی به علت مصرف بیش از
حد دارو درگذشت؛ پلیس مرگ او را
به عنوان قتل تحت بررسی دارد.
او آخری��ن چهار م��اه زندگی اش را
وقف تمرین ب��رای برگزاری آخرین

شهریه رایگان!

همین امروز متاس بگیرید:

آخرین فیلم مایکل جکسون ا کران شد

در سینماها در سراسر جهان اکران
فیلمی را آغاز ش��ده که بر اس��اس
ص��د س��اعت فیلم ویدیوی��ی تهیه
شده است که در حین تمرین های
مایکل جکسون برای اجرای آخرین
کنسرتش فیلمبرداری شده بود.
اولین اکران ه��ا به طور همزمان در
شمار زیادی از شهرهای مهم جهان،
(از جمله مونتریال) برگزار شد که در
هر یک از آنها ستارگان بین المللی
سینما و موسیقی شرکت داشتند.
در روزهای آینده فیلم "همین است"
(" ،)"This is Itدر  110کشور جهان
به نمایش در خواهد آمد.
بسیاریازدوستدارانمایکلجکسون
برای چند روز متمادی در صف بوده
اند تا برای اولین سانس هایی که این

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

مجموع��ه کنس��رت
های خود کرده بود.
بی��ش از هش��تصد
هزار بلی��ط برای این
کنسرت ها فروش رفته بود و سازمان
دهندگان گفته بودند کنس��رت ها
"پرهزین��ه تری��ن و به لح��اظ فنی
پیشرفته ترین کنسرت های زنده در
تاریخ موسیقی است".
فق��ط دو هفته مانده ب��ود که اولین
شب کنسرت ها اجرا شود که اعالم
شد مایکل جکسون درگذشته است.
فیلم مستند "همین است" فقط برای
دو هفته نمایش داده می شود.
شرکت ژاپنی سونی پانزده هزار نسخه
از این فیلم را توزیع خواهد کرد.

کلینیک
اهدایخون

Sat 7 Nov.

10:00 to 16:00

قابل
توجه فارسی زبان
افغ
انی ،تاجیک و...
مدرسه فا
رسی دهخدا 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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در تعمی��ق کمی و کیفی
جنبش سبز تأثیر گذاشته
و آن را در براب��ر س��رکوب
خشنحاکمیتمقاومکرده
است .همین نیروها هستند که
در مقابله با هر موج س��رکوب
و خشونتی که حاکمیت علیه
جنبش سبز و شخصیتهای
فع��ال آن اعم��ال میکند ،به
صورت مداوم و تحت عناوین مختلف
دور هم جمع میشوند و در دانشگاه
و خیابان و مترو دس��ت به اعتراض
میزنند و جنبش سبز را زنده نگه
میدارند.

جنبشسبز،اهدافورهربیآن
حسین باقرزاده
 27اکتبر 2009

hbzadeh@btinternet.com

جنبشسبز در جریان فعالیتهای
انتخابات��ی میرحس��ین
موسوی شکل گرفت و با پیروزی او
در رأیگیری  22خرداد میتوانست
خاتمه پیدا کند .یعنی اگر چیزی به
نام کودتای انتخاباتی صورت نگرفته
ب��ود و مقام��ات حاکم ب��ه پیروزی
موس��وی تن میدادند امروز چیزی
به نام جنبش سبز هم نمیداشتیم.
اصالحطلب��ان ب��ار دیگر ب��ه قدرت
رس��یده بودند ،کش��مکشهایی در
س��طوح باالی قدرت بی��ن اینان و
طرفداران خامنهای در میگرفت ،و
اختالفاتی پشت پرده بین موسوی
و خامن��های ب��روز میک��رد که گاه
به صفحات روزنامهها نیز کش��یده
میشد .و مردمی که به موسوی رأی
داده بودند بیصبرانه تحقق وعدههای
انتخاباتی او را انتظار میکشیدند .ولی
مکر داهیانه سیاستگذاران حاکم،
یک فعالیت انتخاباتی را به جنبشی
بینظیر تبدیل کرد که در عمر چند
ماهه خود به بزرگترین تهدید برای
حاکمیت ۳۰ساله والیت فقیه تبدیل
شده و بنیانهای جمهوری اسالمی
را به چالش کشیده است.
اهمیت جنبش س��بز تنه��ا در این
نیست که به کانون همگرایی طیف
وس��یعی از نیروهای اصالحطلب و

تحولخواه ،اع��م از مذهبی و عرفی
(سکوالر) تبدیل ش��ده و در سطح
جهانی نیز از حمایت بینظیر جامعه
جهان��ی و ب��ه خص��وص نیروهای
دموک��رات برخوردار ش��ده اس��ت.
اهمیت دیگر این جنبش س��همی
اس��ت که در رادیکال کردن بخش
عظیمی از نیروه��ای اصالحطلب و
کشاندن آنان به سوی تحولخواهی
داشته اس��ت .عالوه بر این ،مقاومت
این جنبش در برابر موج س��رکوب
و خش��ونتهای عریانی که از سوی
حاکمی��ت در این فاصله کوتاه علیه
آن اعمال ش��ده چیزی است که در
تاریخ سی س��اله جمهوری اسالمی
نمیتوان نمونهای از آن سراغ گرفت.
این جنبش همچنین پدیدهای است
که ن��ه حاکمیت و نه اپوزیس��یون
نمیتوانس��ت از پیش تصوری از آن
داشته باشد  -پدیدهای که در تاریخ
نه ب��ا برنامهریزی قبل��ی ،و بلکه در
نتیجه عملکرد عامالنی که طرحهای
دیگ��ری در س��ر میپرورانن��د و
نمیتوانند عواقب کار خود را درست
پیشبینی کنند ،به وجود میآید.
در پیدای��ش این جنبش ،ش��خص
علی خامن��های و سیاس��تگذاران
«کیهان»ی او س��هم عم��دهای ایفا
کردهاند .اینان میپنداش��تند که با
تکرار سناریوی چهار سال پیشتر ،و
علم کردن احمدینژاد به عنوان برنده
مس��ابقه انتخاباتی ،با واکنشهایی
ش��بیه آن چه که در آن زمان اتفاق
افتاد و گله و شکایت نامزدهای دیگر

به درگاه باریتعال��ی روبرو خواهند
ش��د ،و حد اکث��ر پ��س از دخالت
ش��خص ولی فقیه مس��ئله خاتمه
خواهد یافت .غافل از این که در این
چهار س��ال تحوالت زیادی در ایران
و جهان رخ داده است ،و مردمی که
چهار س��ال حکومت تحقیر کننده
و امام زمان��ی احمدینژاد را تحمل
کردهاند به سادگی برای بار دوم زیر
چنین باری نخواهن��د رفت .در هر
صورت ،خامنهای و شرکا این اشتباه
بزرگ اس��تراتژیک را مرتکب شدند
و ناخواسته به شکلگیری جنبشی
مدد رس��اندند که نه فق��ط قدرت
شخص خامنهای و بلکه مقام والیت
فقیه را هدف گرفته است.
صرف نظر از جرقهای که با کودتای
انتخاباتی خامنهای و شرکا به روشن
ش��دن آتش جنبش س��بز خورد،
پایداری و ش��کوفایی این جنبش را
عوامل دیگری تأمین کرد .مهمترین
عامل ،البت��ه نیروی جوانی اس��ت
ک��ه صدمه دی��ده و زخمخ��ورده از
حکومت جمهوری اسالمی و آموخته
از اشتباهات گذش��ته به ارزشهای
نوین دموکراتیک رسیده و خواهان
زندگی ب��ه عنوان یک انس��ان آزاد
در جامعهای مرفه و انس��انی است.
ای��ن نس��ل همچنی��ن از امکانات
ارتباطی بیسابقهای برخوردار است
که میتواند س��د سانسور و کنترل
حاکمی��ت را در هم ش��کند و پیام
خود را به دیگران برساند .تالش این
نیروهای جوان بیش از هر چیز دیگر

موسیقی و هنر...

نگاهی به زندگی هرنی هايده ،به مناسبت
پانزدهمني ساملرگ او
فیلم مس��تند "س��خن از هایده" از
جمله فیلمهای ب��ه نمایش درآمده
در نهمین جشنواره جهانی سینمای
تبعید در سوئد اس��ت .این مستند
یکصد دقیقهای ،کاری است از پژمان
اکبرزاده ،پیانیست و روزنامه نگار ۲۹
ساله ایرانی مقیم هلند.
این فیلم ۲۵ ،اکتبر در تاالر هاگابیون
در گوتنبرگ نمایش داده شد .فیلم
در ماه مه  ۲۰۰۹در جش��نواره فیلم
ن��ور در لسآنجلس ،نام��زد جایزه
بهترین مستند شد.
"س��خن از هایده" نگاهی فشرده اما
دقیق به فعالیتها و آثار برجای مانده
از این خواننده محبوب ایرانی دارد.
محتوای مس��تند البت��ه گاه حال و
هواییبسیارسیاسیبهخودمیگیرد.
در بخشهایی از مستند ،این موضوع
رنگ دیگری به خود میگیرد؛ بهویژه
در صحن��ه آغازین فیلم که هایده از
انقالب ایران به عنوان یک "بال" یاد
میکند.
فیل��م با روایتی ش��خصی و ش��اید
مش��ترک با بس��یاری از ایرانیان ،از
چگونگی آگاهش��دن از درگذش��ت
هایده آغاز میشود .پژمان اکبرزاده
از کودک��یاش در ایران میگوید که
حت��ی از وجود چنی��ن خوانندهای
بیخب��ر ب��وده و واکنش م��ردم به
درگذش��ت هایده ،توجه او را به این
صدا جلب میکند.
ارتباط هایده با دربار پهلوی نیز در آن
سالیان ،بارها سوژه بحث و شایعات
ب��ود .پژمان اکب��رزاده ب��رای دنبال
کردن داستان ،حتی به سراغ ملکه
پیشین ایران در پاریس میرود و از
او جویای جزییات بیشتری میشود؛
ف��رح پهل��وی از دوران ت��رک ایران
و اقامت در مص��ر میگوید و اینکه

چگون��ه هایده "همیش��ه
دوستیاش را حفظ کرد"،
موضوعی که برخی را بدون
آشنایی کامل با آثار هایده
از او رویگ��ردان س��اخت.
فرح پهلوی ،با مثالی زیبا،
هایده را به عن��وان "ماریا
کاالس ای��ران" قلم��داد
میکند :م��ن فکر میکنم
هایده را باید "جسی نورمن
ای��ران" محس��وب ک��رد؛
از لح��اظ صدا ،درش��تی،
بی��ان و ح��رکات صورت.
تصور میکنم هایده برای
نسلهای بعدی ایرانیان ،به

"سخن از هایده" و حنجرهای خدادادی

خواننده خوش صدای
موسيقی سنتی  ،خواننده
ای که آن گونه که بايد و
شايد در باره اش صحبت و
داوری نشده است
عنوان یک��ی از یادگارهای فرهنگی،
باقی خواهد ماند.
در فیلم مس��تند با وق��وع انقالب،
فضای فیلم دچار دگرگونی میشود:
صحنهه��ای تظاه��رات در تهران،
آتشزدن س��ینما رکس و روزهایی
که بسیاری در حال ترک همیشگی
ایران بودند.
های��ده در مصاحبههای��ش ،انقالب
را "فتنه" مینام��د و میگوید تنها
امیدش برای زنده ماندن ،بازگش��ت
به ایران اس��ت .ترانههای او و شیوه

خواندن��ش نیز دگرگون میش��ود،
ان��دوه ترک ای��ران در صدایش موج
می زند...
همکاری هایده چهرههای سرشناس
موس��یقی پاپ ای��ران مانند صادق
نجوکی ،فری��د زوالن��د ،آندرانیک،
منوچه��ر چش��م آذر و  ...کاره��ای
مان��دگار و متفاوت��ی را برایش رقم
میزن��د" :روزای روش��ن"" ،ش��انه
هایت"" ،زندگی"....
نکته جالب دیگر به ف��رم صورت و
چهره هایده برمیگردد« .گونه»های
برجس��ته برای ارائه صدایی رس��ا و
پرطنین بسیار با اهمیت است.
در بسیاری از خوانندگان اپرا نیز در
پی س��الها تالش و تمرین" ،گونه"
پدید میآید اما این ویژگی به شکل
طبیعی در فرم صورت هایده وجود
داش��ت و یکی از عوامل رس��ایی و
پرطنین بودن صدای او بود.

عامل دیگری ک��ه در تداوم جنبش
س��بز مؤثر بوده بدون شک پایداری
دو نامزد اصالحطلب انتخابات آقایان
موسوی و کروبی بر مواضع خود است.
ای��ن دو نفر (به اضافه آقای خاتمی)
گرچه هم��ه گرایشهای موجود در
جنبش سبز را نمایندگی نمیکنند،
ولی پای��داری آنان بر مواضع خود و
رد حک��م صریح خامنهای آنان را به
صف اصالحطلبان تحولخواه رانده
و در کانون جنبش س��بز قرار داده
اس��ت .عالوه برا ین ،ش��جاعت آنان
در برابر تهدیدهای صریح و ضمنی
حاکمیت و حمالت پیاپی ارگانهای
تبلیغاتی آن ،تحس��ین بس��یاری از
فعاالن جنبش س��بز را برانگیخته و
آن��ان را در ادام��ه راه خود مصممتر
کرده است .در نظام هرمی جمهوری
اسالمی و قدرت مطلقه والیت فقیه،
مخالفت صریح با نظر و موضع ولی
فقیه همواره با خطر زندان و حذف
روبرو بوده اس��ت .با توجه به این که
جنبش س��بز والیت فقیه را هدف
گرفته ،مقاومت موس��وی و کروبی
در برابر ولی فقیه آنان را در موقعیت
بالمعارض رهبری جنبش سبز قرار
داده است.
گفتن این که جنبش س��بز والیت
فقیه را هدف گرفته البته برای تعریف
این جنبش کافی نیس��ت .در واقع
تعریف ش��ناخته شدهای از جنبش
س��بز در دست نیست ،و هر کس از
ظن خود یار این جنبش شده است.
قدر مسلم این که جنبش از فعالیت

انتخاباتی موسوی شروع شده است.
ولی نه همه کسانی که در آن فعالیت
شرکت داشتند یا در انتخابات به او یا
کروبی رأی دادند طرفدار جمهوری
اسالمی بودند ،و نه همه کسانی که
پ��س از رأیگی��ری در این جنبش
فعال ش��دند در انتخابات ش��رکت
کرده بودند .جنبش سبز ،به شهادت
حامی��ان و فع��االن آن (به ش��مول
دستگیرش��دهها ،شکنجهشدهها و
کشتگان آن) و شعارهای تظاهرات،
و دهها س��ایت اینترنتی ک��ه به نام
آن کار میکنند ،طیف وس��یعی از
گرایشهای سیاسی را در بر میگیرد.
افراد و جریانهای مختلفی نیز به نام
آن سخن میگویند .بحثهای زیادی
نیز بین این س��خنگویان و دیگرانی
که در جنبش س��بز فعالن��د و یا از
آن حمایت میکنند در باره ماهیت
جنبش سبز در گرفته است .برخی
نیز به خود حق دادهاند که شعارها و
نمادهایی را متناسب با جنبش سبز
بدانند یا شعارها و نمادهای دیگری
را نفی کنند.
این بحثها تا آنج��ا که به تبیین
مواض��ع نیروه��ای فع��ال در درون
جنب��ش س��بز مرب��وط میش��ود
مسئلهای ایجاد نمیکند .ولی نباید
اجازه داد که این اختالفها به تشتت
در صف��وف جنبش بینجامد .همان
طور که گفته ش��ده ،قدرت جنبش
سبز در رنگین کمان بودن آن است.
از سوی دیگر ،نمیتوان انتظار داشت
که اصالحطلبان تحولخواهی مانند
آقایان موسوی و کروبی همه نظرات
نیروه��ای فعال در جنبش س��بز را
نمایندگی کنند .آنان کافی اس��ت
که بر وجه مش��ترک خواس��ت این
نیروها تأکی��د بورزند و مواضع خود
را بر اس��اس آن تنظی��م کنند .این
وجه مش��ترک ،از تجدید انتخابات
 22خ��رداد فراتر رفته و اکنون مقام
والیت فقیه را هدف گرفته است .این
س��خن را میتوان از اظهارات صریح
روحانیان مرجع اصالحطلبان مانند
آیت الله منتظری ،و «سخنگویان»
و قلم زنان نزدیک به آقایان موسوی
و کروبی که از گزند مأموران امنیتی
بدورند و در اظهار منویات خود خطر

زی��ادی احس��اس نمیکنند (حلقه
جرس و کسانی مانند آقایان کدیور
و مهاجرانی) دریاف��ت .برخی دیگر
از این «س��خنگویان» (مانند آقایان
گنجی ،مخلمباف و بابک داد) البته
هدفهای رادیکالتری برای جنبش
سبز ترسیم میکنند که به سختی
میت��وان تصور ک��رد م��ورد قبول
موسوی یا کروبی باشد.
به این ترتیب ،و صرف نظر از تعریفی
ک��ه برای جنبش س��بز ارائه کنیم،
میتوان دید که تضعیف یا نفی والیت
فقی��ه هدف «فعلی» جنبش س��بز
بش��مار میرود .قید «فعلی» در این
جا مهم است .یعنی اوال جنبش سبز
از هنگام تشکیل تا کنون رادیکالیزه
ش��ده و از هدف تجدید انتخابات به
تضعیف ی��ا نفی والی��ت فقیه ارتقا
یافته است .به همین صورت ،جنبش
میتوان��د در تحوالت بع��دی و در
واکنش به عملکرد حاکمیت باز تغییر
یابد و هدفهای دیگری را در پیش
گیرد .ثانیا ،ف��رض پیروزی جنبش
و دس��تیابی به این هدف ،به معنای
پایان آن نیست ،و در شرایط تغییر
یافته دیگر ،نیروی آزاد شده جنبش
میتواند به صورتهای دیگری شکل
بگیرد و هدفهای جدیدی را دنبال
کند .تحولخواهی ی��ا دنبال کردن
هدفه��ای تغییر س��اختاری نظام
حاکم بر ایران ،با حمایت از جنبش
س��بز و رهبری فعلی و هدف فعلی
آن منافاتی ندارد .تنها اتوپیستهای
(طالب��ان آرمانش��هر) خیالپ��رور
میتوانن��د بر هدفهای دوردس��ت
خود از همی��ن حال تأکید بورزند و
تأمین آنها را از جنبش سبز امروز
بخواهند.
جنبش سبز به صورت نامنتظرهای
شکل گرفته و با مقاومت بینظیری به
حیات خود ادامه میدهد .حاکمیت
برای س��رکوب این جنبش از هیچ
تهدید یا کارب��رد حربههای زندان و
ش��کنجه و قتل و حکم اعدام دریغ
نکرده اس��ت .زمزمههای دستگیری
آقایان موسوی و کروبی که مدتها
{>> ادامه در صفحه}30 :

زبان انگلیسی و فرانسوی خود را تقویت کنید

کالس های انگلیسی :صبح ها
کالس های فرانسوی :عصرها

تلفن اطالعات و نامنویسی:
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چگونه میتوان رابطۀ
صحیحی با خدا
داشت؟



جواب:

>> برای دستیابی به یک رابطۀ صحیح با خدا
بهتر اس�ت ابتدا به آنچه این رابطه را قطع نموده
است اشاره کنیم.
آنچه این رابطه را گسسته است گناه میباشد.
"همه رو گردانیده ،با هم فاسد شده اند .نیکوکاری
نیست؛ یکی هم نی"
(مزمور .)3:14

ش جالل عادل
کشی

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

(لوقا .)10:19
هنگامی ک�ه او بر صلیب جان خود را تس�لیم
مینمود ،با گفتن "تمام ش�د" (یوحن�ا )30:19
اعالم کرد که مأموریّت خود را به اتمام رسانیده
است.

برای داش�تن رابط�ۀ صحیح با خ�دا ابتدا باید
گناهکار بودن خود را بپذیریم.
سپس ،باید با فروتنی گناه خود را به خدا اعتراف
کنیم (اشعیا  )15:57و ُمص ّمم باشیم از آن توبه
کنیم.
"چونکه  ...ب�ه زبان اعتراف میش�ود به جهت
نجات"
(رومیان .)10:10

ما نسبت به فرمان خدا طغیان ورزیده ایم .مطابق
اشعیا" 6:53جمیع ما مثل گوسفندان ،گمراه شده
این توبه و بازگشت از گناهان بایستی به همراه
بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود".
ایمان باش�د .این ایمان ،در واق�ع ،اعتماد به این
خبر بدی که وجود دارد این است که مجازات گناه مطلب است که ِ
مرگ قربانی گونۀ عیسی مسیح
بر صلیب و قیام معجزه آس�ای او از مردگان به او
مرگمیباشد.
این اقتدار و استحقاق را میدهد که نجات دهندۀ
"..هر کسی که گناه َورزَد خواهد ُمرد"
(حزقیال  .)4:18ما باشد
(رومیان .)9:10
اما خبر خوش این اس�ت که خ�دای پر ُمحبت به
لزوم ایم�ان در آی�ات بس�یاری ،از جمله یوحنا
دنبال ما آمده است تا ما را نجات بخشد.
عیسی مس�یح هدف آمدن خود را به این جهان  27:20؛ اعمال  31:16؛ غالطیان  16:2؛  26 ، 11:3و
افسسیان  ،8:2اشاره شده است.
اینچنین بیان می دارد:
"...پسر انس�ان آمده است تا گمشده را بجوید و
داشتنرابطۀصحیحباخدابستگیبهعکس العمل
نجاتبخشد"
شما نسبت به آن چیزی است که خدا به جای ما
انجام داده است.
او نجات دهنده را فرستاد ،او قربانی الزم برای پاک
کردن گناهان شما را ُمه ّیا ساخت
(یوحنا ،)29:1
و او به شما وعده میدهد که:
" ...هر که نام خداوند را بخواند ،نجات یابد"
(اعمال .)21:2
َمثل پسر گمشده (لوقا 11:15ـ )32یک نمونۀ زیبا
از "توبه" و "آمرزش" می باشد.
پس�ر کوچکتر ثروت پدر خود را با انجام گناهان
شرم آور تلف کرد (آیۀ .)13
او هنگام�ی که به اش�تباه خود پ�ی برد ،تصمیم
گرفت به خانه برگردد (آیۀ .)18
او تصور می کرد که در خانۀ پدر ،دیگر به عنوان
پسر پذیرفته نخواهد شد (آیۀ  ،)19اما او در اشتباه
بود .پدر این یاغی توبه کار را همچنان محبت نمود

اگر مایل هس�تید با خدا رابطۀ صحیحی داش�ته
باش�ید ،میتوانید از این نمونۀ دعا استفاده کنید.
ولی این حقیقت را همیشه بیاد داشته باشید که
گفتن و یا تک�رار این دعا (و یا ه�ر دعای دیگر)
باعث نجات شما نمیشود.
نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح
که بر صلیب گناهان ما را آمرزید دریافت میشود.
ای�ن دعا راه س�اده ای اس�ت برای اب�راز ایمان و
قدردانی ش�ما از خدائی که راه نجات را برای شما
تدارک دید.
"خداون�دا ،می دانم که به ّض�د تو گناه کرده ام و
مستحق مجازات می باشم .اما می دانم که عیسی
مسیح ،مجازاتی را که من شایستۀ آن بودم بر خود
گرفت تا من بتوانم بوس�یلۀ ایمان به او آمرزیده
ش�وم .از گناه خود توبه میکنم و برای نجات فقط
به تو اعتماد میکنم .تو را شکر می کنم که محض
فی�ض عجیب خود گناهانم را بخش�یده و به من
حیات جاودانی داده ای.
آمین".

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

)
514-999-5168

405 Marie-Anne E

Montreal

Mont Royal
Mont
Royal



ST-DENIS

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

خدا آنقدر نیکوس�ت که همیشه نسبت به انجام
وعده های خود امین می ماند.
یکی از این وعده ها ،آمرزش گناهان ماست.
خداون�د نزدی�ک شکس�ته دالن اس�ت و روح
کوفتگان را نجات خواهد داد
(مزمور .)18:34

Mary Anne

خداوند محبت است

هر شنبه

(آیۀ  .)20همۀ گناهان او بخش�یده شد ،و جشن
عظیمی راه افتاد (آیۀ .)24

13

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  10  926آبان 1388

13 PAYVAND: Vol. 16  No.926  Nov. 01, 2009

مونتریال :در شهر...
مدرسه دهخدا

شنبهها:ساعت 1تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

اجنمنخانهومدرسه

از شما اولیای محترم دانش آموزان
مدرسه دهخدا تقاضا میشود در
جلسه مذکور حضور بهم برسانید .
هیت اجرائیه مدرسه دهخدا
------------------

>> کالسهای فوق العاده
 رقص ،نقاشی
>> هر شنبه  :از  ۴تا ۵
4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 827-6364

www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی
4255 Courtrai
Cote-Des-Neiges
(514) 962.3565
--------------------

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

کالس های رقص

خورشید خانوم

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

5347 cote des niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com
--------------------

اجنمن ادبی مونترال

MEKIC

(514) 651-7955

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

بنیاد سخن آزاد

رزا منتظمی

(514) 944-8111

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

خانه فرهنگ صبا

از شمار دو چشم یک تن کم
وزشمار خرد هزاران بیش
خان��م رزا منتظم��ی بان��وی هنرمند
ومادرآشپزی ایران ،از میان ما رفت.
نام و یادش گرامی باد.
به همین مناسبت گالری و کتابفروشی
مکیک روزهای جمعه  ۳۰وشنبه ۳۱
اکتبر تعطیل می باشد.
Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel: (514) 373-5777
E-Mail: info@mekic.ca
--------------------

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

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک
www.ajpq.qc.ca
--------------------

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

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

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.
com

داروخـانه
دکتر لوئیز داداش زاده داروساز

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

5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

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

کافه لیت

www.cafelitt.ca

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

اوتـــاوا

رادیو همصدا اتاوا

اجنمن دفاع از حقوق بشر
ایران -مونترال

ما و همه آیندگان ما به این مرجع بزرگ نیاز داریم

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

(514) 731-1443

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

کالس های رقص
شروعکالسها:یکشنبهسپتامبر20

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ساعات کار :عصر

اجنمندوستدارانزرتشت

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

«مناشـــوم»

پاسداری از جشن ها ی ملی
خویشکاری هر ایرانیست

اجنمن دوستداران زرتشت

شب یلدا

با همیاری اجنمن ادبی مونترال

>> زادشب مهر را جشن می گیرد:

همراه با شام و دی.جی.

و سخنرانی :فلسفه برگزاری جشن یلدا

توسط :دکتر نقیب نقوی
و باهنرمندی استاد سیامک نصر :سه تار
زمان :یکشنبه  20دسامبر 2009
جا :سالن زیبای PALACE
)1717 Corbuiser (Laval
-------------------

Montmorency

جزئیات بیشتر در شماره آینده پیوند به آگاهی همگان خواهد رسید

بلیت را می توانید از هفته آینده از تپش دیجیتال تهیه کنید.

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

Ottawa Persian Radio

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

جمعهشبهای

کتابخانهنیما
ی
مرحله تاریخ 
انقالب ایران
سخنران  :رضا هومن
زمان  :جمعه  ۶نوامبر ،
ساعت  ۷:۳۰شب

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

یادبودشیرینیاد

رفعت دانش
زمان  :جمعه  27نوامبر ،
ساعت  ۷:۳۰شب

همراه منایش فیلم و پذیرایی

فراخوانبهاهدایکتاب

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

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

منتشر شد:

Persian Verbs, Morphology
and Conjugations

دکترمحسنحافظیان
انتشاراتMultissage Inc :
بهای فروش 25 :دالر

Maison Culturelle SABA
5124-Sherbrooke west

بفروش میرسد

DOUBLE PIZZA

مغازه دبل پیتزا

در ناحیه سنت هوبرت)(RIVE SUD
با مشتری عالی  با کلیه امکانات و تجهیزات

با 10سال سابقه

Tel.: 514-609-5760
vahid@doublepizza.ca az oct 15up

تپشدیجیتال

تبدیل

www.08tapesh.com

ستم های
سی

یـدیوئی
و

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 ---

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.
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خشونت در خاورمیانه...

مببگذاران انفجارهای عراق
چه میخواهند؟
پلیس عراق می گوید شمار قربانیان
دو انفجار انتحاری روز یکشنبه26 ،
اکتبر در بغداد ،پایتخت این کشور
به  155نفر رسیده است.
دو انفجار در وزارت دادگس��تری و
یک ساختمان دولتی مرگبارترین
حمل��ه طی دو س��ال اخیر بود که
بی��ش از پانص��د زخمی ب��ر جای
گذاشت.
خش��ونت های اخیر بغداد نسبت
به گذش��ته تفاوت کرده است .در
گذشته ،حمالت متوجه شهروندان
غیرنظام��ی بود .ای��ن کار با هدف
برانگیخت��ن تنش ه��ای فرقه ای
صورت می گرفت.
حمالت روز یکشنبه به مانند حمالت
ماه اوت بغداد متوجه ساختمان های
دولتی و خود دولت بوده است.
مقط��ع زمان��ی فعلی ،ب��رای عراق
مهم اس��ت و زمانی است که احزاب
سیاسی س��رگرم آماده شدن برای
انتخابات سراسری ژانویه سال آینده
هستند.
ه��دف بمبگذاری ه��ا ،از بین بردن
باور عمومی نسبت به روند انتخابات
و از میان بردن شانس نوری مالکی،
نخس��ت وزیر عراق ب��رای انتخاب
مجدد به این سمت است.

ادعای آقای مالک��ی مبنی بر پایان
دادن به خش��ونت ها ،اکنون پوچ و
ع��اری از حقیقت جل��وه می کند.
همچنین اقدام اخیر او در برداشتن
دیوارهای امنیتی در مرکز شهر که
برای محافظت در برابر انفجارها بود،
به نظر بس��یاری از مردم شتابزده و
عجوالنه ارزیابی شده است.
عراقی ها این س�ئوال را مطرح
می کنند که بمبگذاران چگونه
از ایست های بازرسی رد شده و
این ساختمان ها را که به شدت
از آنها مراقبت می ش�ود ،هدف
قرار داده اند.
س��طح کلی خشونت ها در عراق به

درخواست برای استفاده از صلیب در کریسمس

اسقفی در انگلستان از مسیحیان این
کشور خواسته تا در مال عام صلیب بر
گردن خود بیاویزند.
جاناتان گلدهیل ،اسقف لیچفیلد
گفت مس��یحیان باید با
آویزان کردن صلیب در
ماه منتهی به کریسمس
نش��ان دهند ک��ه قصد
ندارند تا در سکوت و انزوا از جامعه
حذف شوند.
او افزود که مسیحیان باید همچنین
در محل کار خود صلیب بر گردن

داشته باشند و مرعوب درخواست ها
برای برداشتن آن نشوند.
این روحانی بلندپایه کلیسای
انگلیس همچنین از محافلی که
درصدد ارائه کریسمس
به عنوان جش��نی غیر
مذهبی برای نرنجاندن
پی��روان س��ایر ادی��ان
هستند ،انتقاد کرد و گفت این
نوع اقدام ها از جهل و ناآگاهی
ناشی می شود.
اسقف گلدهیل گفت احتماال

صفحه پزشکی :قارچ...
ادامه میدهد .برداش��تن قسمتی از
ناخن بسیار آسان است میتوان کمی
ناخن را تراشید و یا کامال قسمتی از
آن را برداشت.
آزمایش میش��ود بطور مس��تقیم با
اضافه کردن هیدراکسید دوپتاسیم
( )%20 KOHب��رای دیدن فیالمان
های درماتوفیت انجام شود و یا برای
کش��ت فرستاده شود که  4-3هفته
طول می کشد .ممکن است پزشک
درخواست آزمایش هیستوپاتوژیک
Histopathlogique
را ترجیح دهد.

مشکالت دردسرزا

با اینکه بیم��اری زندگ��ی بیمار را
به خطر نمی ان��دازد ولی می تواند
مشکالتی را برای بیمار تولید کند اگر
عفونت قارچی ناخن در دس��ت یا پا
می تواند تولید مشکالت زیر را بکند.
تولید درد ،ناراحتی و یا خجالت
زدگی (در مورد دست) بکند.
تولید تغییر شکل و حالت دائمی
ناخ��ن بکن��د (مخصوص��ا در افراد
مسن)
تولید اشکال در پوشیدن جوراب
و کفش بکند.
 باعث آلودگی اعضای دیگر بدن
شخص و اعضای خانواده بشود.

استقبال بی نظری از سيستم جديد شركت
مايكروسافت «ويندوز »۷
دليل اصلى اس��تقبال قابل توجه از
ويندورز هفت ،ناكامى ويندوز ويستا
در جلب نظر كاربران بوده است.
سيس��تم ويس��تا از نظر عملكرد با
مش��كالت فراوانى مواجه بود و اين
مشكالت باعث شده بود كه نه تنها
حدود دو س��وم مص��رف كنندگان
ادارى از ارتق��اء دادن ويندوز XPبه
 VISTAخ��ود دارى كنند ،بلكه در
مجموع و در مي��ان كاربران خانگى
نيز اقبال بسيار كمى به ويندوز ويستا
نشان داده ش��د و كماكان استفاده
از ويندوز اكس پى بيشتر از ويندوز
ويستاست.
چند حتول عمده در سیستم جدید
«ويندوز »۷

طرز چشمگیری کاهش یافته است و
احتمالبازگشتبهدورانکشتارهای
فرقه ای س��ال های  2006و 2007
میالدی بعید به نظر می رسد.
مجلس عراق در حال حاضر درگیر
مذاکرات برای رسیدن به توافقی در
باره قانون جدی��د انتخابات در این
کشور است تا انتخابات ژانویه 2010
در موعد مقرر برگزار شود.
در این میان کسانی که می خواهند
دولت را متزلزل کرده و روند سیاسی
این کش��ور را به هم بزنند ،در سایه
این تحوالت ،فرصتی یافته اند.
راجر هاردی (تحلیلگر  BBCدر
امور خاور میانه)

به زودی نام کریسمس را به همین
منظور تغییر می دهند.
او اف��زود ک��ه اقلیت ه��ای مذهبی
در بریتانی��ا از رواج سکوالریس��م و
س��وداگرایی بیش��تر نگران هستند
تا نحوه برپایی جش��ن کریسمس با
معیارهای مسیحی در این کشور.
این روحانی همچنین پیش بینی کرد
که شرکت های بزرگ تعداد بیشتری
از کارکنان خود را که صلیب و سایر
نماده��ای مذهبی را بر ت��ن دارند،
اخراج خواهند کرد.

{>> ادامه از صفحه}22 :

می توان��د باع��ث ورود باکتری
ها ش��ده و عفونت های مهم مانند
سلولیت عفونی ،استئومیلیت  و yEr
 sipéleبکند.
باعث مرگ کامل ناخن بشود.
 یک عفونت قارچی ناخن اغلب
همراه یک عفونت قارچی پوست که
به ای ورزشکاران معروف است بشود.
()Tinea pedis

دیابت

و عفونت قارچی ناخن

چندینپروژهتحقیقاتینشانمیدهد
که عفونت قارچی ناخن در بیماران
دیابتیک خیلی بیشتر از مردم غیر
دیابتی دیده می شود (حدود 2/77
براب��ر) .همچنین بیم��اران دیابتی
خیلی بیشتر در خطر مبتال شدن به
مشکالت میکروبی دارند(Érisipéle
)Ostéomyélite
همین طور تولید مش��کالت جدی
دیگری نیز برای افراد دیابتیک می
کن��د و دلی��ل آن در بیماران مرض
قندی مخصوصادر اش��خاص مسن
که بیماری به اعصاب آنها صدمه زده
کمک به تولید لکه های کوچک و یا
زخمهائی در نزدیکی ناخن ها بکند
که مورد توجه قرار نگیرد .مطالعات

جدید نشان میدهد که این افراد باید
بیماری خود را جدی گرفته و مرتبا
درمان بشوند.

 درمان

قب��ل از ش��روع درمان بای��د دنبال
عفونت ه��ای قارچی دیگ��ر مانند
پای ورزش��کاران ،عفونت در فاصله
بین پوس��ت و ناخن ،قسمت جلوی
پا و همین طور عواملی که به تولید
بیماری کمک ک��رده مانند دیابت،
بیماری های ضعیف کننده سیستم
دفاعی ،بیماری های قلبی و عروقی
گشت.
درمان می تواند در دو مرحله انجام
بگی��رد .داروهای ض��د قارچی بطور
محلی و یا بطور کلی انجام شود.
درمان محل��ی بطور مح��دود ولی
مش��خص و دقیق انجام می ش��ود
ولی اگر تا  1/3س��طح فوقانی ناخن
آلوده است و یا شروع آن است موثر
واقع می ش��ود و بص��ورت یک نوع
الک ناخن ک��ه در آن Amorolfine
 Locérylوجود دارد اس��تفاده می
شود و استفاده کننده یا دقیقا آنچه
را که در جزوه طرز اس��تفاده نوشته
شده اجرا کند.
اشکال این درمان این است که برای
ناخن انگشتان دست بین  3تا  6ماه
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از آنجا كه معمارى ويندوز  ۷از نظر
اصول مهندس��ى نرم افزار با ويندوز
ويستا سازگار است ،ارتقاء از ويندوز
ويس��تا به ويندوز  ۷براحتى صورت
مى گيرد.
ملزوم��ات نصب وين��دوز  ۷هنوز با
ملزومات نصب ويندوز ويس��تا (يك
گيگابايت حافظه و به��ره گيرى از
پردازن��ده اى با حداقل س��رعت يك
گيگاهرتز،براىنسخهاستاندارد)يكى
اس��ت؛ البته كماكان مايكروسافت
پنج نس��خه متفاوت از اين نرم افزار
را ارائه ك��رده (مبت��دی ،Starter -
خانگ��ی ،Home Premium -
حرفه ای  ،Professional -تشکیالتی
  Enterpriseو نهایی )Ultimate -ك��ه از  ۱۲۰دالر تا  ۳۲۰دالر قيمت
دارن��د و كار انتخاب ب��راى كاربران
ساده تر نشده است.
آنچهبيشازهرچيزنحوهكارويندوز۷
را تغيير داده ،تحولى است كه در نگاه
توليد كنندگان نرم افزارهاى سيستم
عامل به اصول عرضه نس��خه جديد
نرم افزار آنها ايجاد شده است؛ شركت
اپل در توجيه كارايى سيستم عامل

اجنمن
فرهنگی
ایرانیان

«وست آیلند»

و ناخن انگشتان پا بین  6تا
 12ماه طول می کشد و بین
 20ت��ا  70درص��د ناخن ها
معالجه می شود.
در بیش��تر مواقع باید از درمان کلی
(دارو از راه دهان) استفاده شود.
Fluconazole (Diflucan),
 )Itraconazole (Sporanox)Terbnafine (Lamisil

در حال حاضر داروئی هستند
که مورد استفاده قرار میگیرند و
معموال آثار ثانویه آنها قابل تحمل
است در مقایسه با داروهائی که
قبال بکار میرفت Griséofulvine
 Kétoconazoleو اثر آنها روی
داروهای بیماری قند زیاد نیست،
ولی بهرحال باید روی این مسئله
اثر داروها بر یکدیگر برای بیماران
دیابتیک و افراد سالخورده که
داروهای متفاوتی مصرف می کنند
وقت زیاد بشود.
پ��س از مطالعاتی که انجام ش��ده
 Terbinafineبعنوان داروی انتخابی
شناخته ش��ده زیرا بمقدار کم موثر
است و تعداد بازگشت بیماری پس
از قطع دارو بسیار کم گزارش شده.
مقدار مصرف آن  250میلی گرم از
راه دهان یکبار در روز بمدت  6هفته
برای دس��تور  12هفته برای پا می
باشد و برای درماتوفیت ها بکار میرود
و داروی انتخابی ب��رای مخمرهای
فرصت طلب نیست.
این دارو نسبتا خوب تحمل می شود

اس��نولئوپارد تاكيد مى كند كه اين كاربران قرار مى دهد كه از طريق آن
سيستم عامل سريعتر آماده به كار كاربر مى تواند هر تكه اى از صفحه
قابل مش��اهده خود (مثال بخشى از
مى شود و راحت تر كار مى كند.
يك صفح��ه وب) را بطور
تغيي��رات در ظاه��ر ان��دك
مشخص جدا كرده و
است؛ از جمله taskbar
براى ديگران ارسال
مانند  Dockدر محيط
كند.
سيستم عامل اپل به
همچنين به نظر
فضايى تبديل شده
مى رس��د امكان
كه هم آيكون هاى
استفادهازصفحات
برنامه هاى درحال كار
لمسى بسيار ساده
در آن ديده مى شود و
تر شده باشد و كاربران،
هم آيكون هايى كه كاربر
همانند امكانات موجود در
براى داشتن دسترسى ساده
دستگاه هاى آىفون ،با لمس دو نقطه
تر در آنجا قرار داده است.
اگر كاربر بدون كليك كردن بر روى از يك صفحه ب��ر روى آن زوم كنند
آيك��ون برنامه ه��اى درح��ال كار ،و حتى آن را بچرخانند ،هرچند در
نشانگر ماوس را بر روى آيكون قرار برخى ن��رم افزارها از جمله Google
دهد ،نس��خه كوچكى از پنجره آن  Earthاين امكان به طور صحيح كار
برنامه ظاهر مى شود؛ با بردن ماوس نمى كند.
در به��ره گيرى يا كنت��رل امكانات
ويندوز  ۷هم به نسبت
شبكه ،اكنون كاربران مى توانند حتى
ويندوز ويستا "راحت تر" كار نوع فايل هايى كه براى به اش��تراك
مى كند" ،سريعتر" است و گذاش��تن مجاز هس��تند را تعيين
كنند و همچنين يك فايل صوتى يا
عملكرد بهترى دارد.
تصويرى را براى كامپيوترهاى ديگر
در شبكه پخش كنند.
از س��وى ديگر در اقدامى كه به نظر
بر روی هریک از پنجره های کوچک ،مى رس��د در تالش براى جلوگيرى
کارب��ر می تواند بدون کلیک کردن ،از بيشتر شدن شكايات حقوقى عليه
پنجره مورد نظر خود را به طور کامل مايكروسافت به اتهام انحصارطلبى
صورت گرفته ،تعداد زيادى از برنامه
باز کند.
اگر كاربر احس��اس كن��د كه تعداد هايى ك��ه جزئى از ويندوز ويس��تا
پنجره هاى باز بيش از اندازه اس��ت ،بوده اند ،در حالت عادى نصب نمى
مى تواند با نشانك ماوس ،باالى يكى شوند كه از جمله مى توان به برنامه
از پنج��ره ها را گرفت��ه و آن پنجره هاى نگهدارى و طبقه بندى عكس،
را تكان بدهد؛ ب��ه اين ترتيب ديگر ويرايش ويدئ��و ،برنامه هاى چت و
پنجره ها همگى جمع ( )minimizeحتى برنامه ارسال و دريافت ئى ميل
مى ش��وند و تك��رار اين عمل ،همه اشاره كرد.
پنجره هاى جمع ش��ده را دوباره در با اين حال كارب��ران مى توانند اين
نرم افزارها را به طور مجانى از طريق
معرض ديد قرار مى دهد.
اين سيستم عامل همچنين ابزارى سايت مايكروسافت دانلود كنند.

به نام  Snipping Toolرا در اختيار

نشانی مدرسه:
Des Sources High School

)2900 Lake (DDO
تلفن و فکس)514( 626-5520 :

Email: icsow@yahoo.com

ولی آثار جانبی آن عبارتند از:
ناراحت��ی های مع��ده ای ،روده ای،
عکس العمل پوستی ،احساس مزه
بد در ده��ان و بن��درت باعث عدم
کارکردن سیستم کبدی می شود.
ب��رای بیم��اران کلیوی مق��دار آن
را ب��ا می��زان  Créatinineادرار
تنظیم می کنند .مصرف دارو برای
 Cytochrome CYP 2D6ممن��وع
است.
>>  Itraconazoleنیز انتخاب
بس��یار خوبی اس��ت و اث��ر آن زیاد
اس��ت و می توان��د روی مخمرهای
فرصت طلب نیز موثر باشد ،بنابر این
برای عفونت های مختلط پیشنهاد
میش��ود مصرف آن  4ق��رص 100
میلی گرمی در روز بمدت یک هفته
و پس از س��ه هفت��ه دارو تکرار می
ش��ود .تکرار آن برای عفونت قارچی
ناخن دس��ت  2بار و ناخن پا  3تا 4
بار است.
اثرات غیر جانب��ی آن مانند داروی
قبلی و سمیت آن برای کبد بیشتر
م��ی باش��د ،چ��ون ای��ن دارو روی
داروهای ضد دیابتیک اثر می گذارد.
بعضی پزش��کان به مق��دار  2قرص
 100میل��ی گ��رم ب��دون قطع آن
توصیه می کنند .مصرف عمومی این
دو دارو باع��ث درمان  80-90درصد
ناخن های دس��ت و  70-80درصد
ناخن های پا شده است.
>> س��ومین دارو Fluconazole
 )(Diflucanیک کپسول  200میلی

گرمی یکبار در هفته بسیار موثر واقع
می شود ولی مطالعات علمی زیادی
درباره آن نشده اس��ت و باید مدت
طوالنی مصرف شود.
یک درمان محل��ی Amorolfine
می تواند با مصرف یکی از داروهای
باال درم��ان را کامل کند مخصوصا
در نزد افراد دیابتیک .البته فراموش
نشود که باید قسمت های پاتولوژیک
ناخن برداشته شود تا امکان درمان
بیشتر و بازگشت بیماری کمتر شود.
شکس��ت در درمان امکان دارد که
می تواند بر اثر تشخیص غلط ،عدم
همکاری بیمار ،استفاده نادرست از
دارو ،مقاومت ق��ارچ در مقابل دارو،
سیستم دفاعی ضعیف و غیره باشد.
نباید فراموش کرد که حتی با درمان
درس��ت امکان تغییر شکل و حالت
ناخن در افراد س��الخورده و بیماران
دیابتیک با مشکالت عروقی هست.
بعضی پزش��کان ترجی��ح میدهند
که درمان را تا  4ماه برای اش��خاص
دیابتیک ادامه دهند.
***

تجربهشخصی:

پس از برداشتن قسمتهای پاتولوژیک
(قسمت های بیمار یا مرده) درمان با
مخلوط��ی از روغن های طبی بدون
هیچ گونه اثر ثانوی بخوبی انجام می
گیرد.
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اطالعیه فراخوان به همیاری

پارادنوروز

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

 با سرویس دلیوری

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

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

جهت هرچه باشکوه تر برگزار کردن پاراد نوروز
امسال

ضمن�ا یادآوری می ش�ود امس�ال برنامه
پاراد ،بصورت رژه خیابانی،

روز یکشنبه 28 ،مارس 2010

از خیابان اتواتر تا پالس دوکانادا

به ش�ما هنرمندان و کوشش�گران ایرانی برای
انجام کارهای هنری و فرهنگی نیازمندیم.
لطفا در اسرع وقت با ما با شماره تلفن زیر تماس
بگیرید:

برگزار خواهد شد.

جزئیات برنامه در ش�ماره های آینده پیوند به
نظر شما خواهد رسید.

514-993-7085
رضازرین

در قلب NDG

اسپشیال یاس
وجه توجه

ت
هتعطیل!
آشپزخان
یک نوع غذا

عدازظهر

ت  11تا  5ب

از ساع پ یا ساالد
و
با س Tax inlc
u
ded
e out

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

ب ترین آشپز ایرانی
با مجر

8

انواع کباب ها و انواع
خورش های خوشمزه ایرانی

only tak

.99

باکیفیتعالی

__________________________________

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

)(NDG

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine

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

Tel.: (514) 483-0303

>> هفته کورش بزرگ ...

{>> ادامه از صفحه}8 :

ن��گاه کني��د به م��ردم امريکا و
در ارتباط با ش��خصی چون آبراهام
لينکلن ،کس��ی که بيشترين جنگ
های داخلی آمريکا را داشته است و
انواع نقطه ضعف ها را برايش گفته
اند ،اما همو در س��ال ( 1863يعنی
بيش از دو هزار سالی پس از کورش
بزرگ) طی اعالمي��ه ای برده داری
را در آمريکا محدود کرده است .بله،
توجه کني��د ،او برده داری را ممنوع
نم��ی کند ،بلکه محدود می س��ازد
و تنها دو س��ال بعد اس��ت که ،طی
متممی بر قانون اساسی آمريکا ،برده
داری غي��ر قانونی اعالم می ش��ود.
اکنون يک قرن و نيم اس��ت که نه
تنها مردمان آمريکا ،از مردمان عادی
گرفته تا سياستمداران و روشنفکران
اين جامعه ،که بس��ياری از مردمان
کشورهای اروپايي هر گاه که سخن
از حقوق بشر پيش آيد ،از ستايش
او باز نمی ايس��تند؛ ستايشی که در
همان س��ال  1865نه تنها از جانب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و

رضا زرین

چلوکبابی یـاس
هر روز

با مدیریت

ليبرال های انساندوست و با فرهنگ،
که از س��وی شخصيت بزرگی چون
کارل مارک��س و از ط��رف انجمن
بین المللی کارگران آغاز می ش��ود،
هنگامی ک��ه او نامهای ب��ه آبراهام
لينکلن می نويسد و انتخاب مجدد
اش را به رياس��ت جمهوری آمريکا
تبريک گفته و موض��ع او را در برابر
برده داری می ستايد.
ب��ه راس��تی آيا ک��ورش بزرگ،
که  2500سال قبل چنين کاری را
انجام داده اگر ارزش تحسين کردنی
صد برابر لينکلن را نداشته باشد هم
اندازه ی او نبايد که مورد تحس��ين
مردمان سرزمين خودش قرار گيرد؟
مردمان دنيا که بسيار بيشتر قدر او را
دانسته و می دانند.
م��ن فکر می کن��م اعالميه ی
حقوق بشر ،و شخصی چون کورش
ک��ه اولين منادی حقوق بش��ر بوده
اس��ت ،جدا از هم��ه ی ارزش هایی
ک��ه با خود دارند ،ارزش��ياب بزرگی

برای سنجش زنان و مردان سياسی
و اجتماعی زمانه ی ما محسوب می
ش��وند و چون خورشيدی عمل می
کنن��د که بر هم��ه ی تاريکی های
تبعيض ها و حق کشی ها می تابد و
آن ها را برجسته و روشن می کنند.
و با اين ارزش��ياب است که می توان
به تماشای افرادی که اکنون مقابل ما
ايستاده اند ،چه به عنوان سیاستمدار
و شخصيت اجتماعی و چه به عنوان
ه��واداران گروه ها و احزاب مختلف،
پرداخت و ديد که کدامين فرد اهل
تبعيض و حق کشی ـ از هر نوع آن ـ
است ،و چرا با همه شعارها که بر زبان
دارد وقت��ی در چارچوب معيارهای
حقوق بشری قرارش می دهيم نمره
ی رد می گيرد.
آری ،همين س��نجه است که به
ما می گوي��د ،اگر باورمند به حقوق
بشر هستيم ،چه کسی را باور داشته
باشيم و چه کسی را نه .
شکوهميرزادگی

	•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
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
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)(514

343•0•343

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

در سراسر
مونتریال بزرگ

>> یک فرصت استثنائی

این ژانویه
در مونتریال

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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>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان

(شاخه جوانان)
باهمیاریاجنمنادبیپیشیارهمیکند:

منتشر شد:جـلدهای  1و 2

سخنرانی دکتر کاتوزیان

از  7جلد

زمان 2 :دسامبر 2009

ساعت  6تا  11شب
دانشگاه کنکوردیا (مرتو  :گای)
برای اطالعات بیشرت با
خامن سپیده ساالری

___________

دعوت عمومی از همگان

www.tentv.tv

متخصص طب سنتی و گیاهی

تلفن)514( 983 -5314 :
متاس حاصل منائید.
دکتر کاتوزیان با تلویزیون  TEN TVدر تورنتو
همکاری داشته و اطالعات مفید خود را در مورد
معجزه گیاهان داروئی و طریقه استفاده از آن را
در اختیار هموطنان عزیز قرار می دهد.

برای ویزیت عمومی رایگان:
در صورت متایل به دیدار
دکترکاتوزیان،

روز  3دسامبر 2009

در محلی که متعاقبا در پیوند اعالم
خواهدشد ،با خامن سپیده ساالری
متاس بگیرید.

در ونکوور با کتابفروشی نیما متاس بگیریدEPIDEMIO SEARCH INC. :
5850 RUE DE SEIGNE
Tel.: (604) 904-0821
ST- LEONARD, QUEBEC
در مراکز فروش معتبر سراسر کانادا و آمریکای
HIP 1G8
FAX: (514) 323-2174
شمالی و یا با نشانی زیر متاس بگیرید:
Email:
epidemiosearch@yahoo.com 1-888-655-7282

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

فروشگاهوقصابیرضا

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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

____________
Jaleh Hafezi

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

207-9000

ژاله حافظی

دکتر علی شفیعی
جراح دندانپزشک

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

Open week-ends
& evenings
>> Financing
Available

& BOUCHERIE
GRILLADES/ BBQ REZA

Clinique Dentaire PEARL

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

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

________________________
4531 Boul Des Sources
ما به کیفیت می اندیشیم؛

اعتماد شما افتخار ماست

نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

انواع کباب
با ذغال چوبی

at
/Me
e
d
n
l
Via
la

Ha

گوشت های تازه
طلوع شمس الشموس امیر ارض طوس
با ذبح اسالمی
بر محبین رضا (ع) مبارک باد.
و بانازل ترین
جوجه کباب با استخوان:
قیمت
اسپشیال های ماه
4.99

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

ده سیخ کوبیده 15 :دالر
ده سیخ جوجه کباب20 :
ده سیخ چنجه20 :
میکس فروشگاه20 :
( 10سیخ :کوبیده +مرغ+
چنجه)
کباب برگ6.49 :

 سفارشاتتلفنیپذیرفتهمیشود.
 باسفارش دو روز قبل گوشت ها،
به ما امکان دهید تا گوشت تازه تری
خدمت تان ارائه شود.

ساندویچ کباب3.29 :
-----ران گوسفند تازه12.99 :
دست گوسفند11.99 :
گوشت کیوب شده گاو:
8.00
گوشت چرخ کرده7.5 :
مرغ دانه خور4.38 :

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

Tel.: 514-305-2130
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شکنجه

امروز از این افکار
سرچشمه می گرید
 )1آی�ت اله محمدی گیالن�ی :محارب
بعد از دس��تگیر ش��دن ،توبه اش پذیرفته
نمی ش��ود و کیفرش همان است که قرآن
گفته :کشتن به شدیدترین وجه؛ حلق آویز
کردن به فضاح��ت بارترین حالت ممکن؛
تعزیر باید پوس��ت را بدرد ،از گوشت عبور
کند و استخوان را بدرد.
 )2آیت اله قدوسی :در زندان ها شکنجه
صورت نمی گی��رد اما مجازات اس�لامی
اعمال می شود.
 )3آیت اله موس�وی تبریزی :یکی از

احکام جمهوری اس�لامی این اس��ت که
هرک��س در برابر این نظام عادل بایس��تد،
کش��تن او واجب است؛ زخمی اش را باید
زخمی تر کرد تا کش��ته ش��ود .این حکم
اسالم است.
 )4الجوردی :م��ا در زندان ها تعزیر می
کنیم و تعزیر با اجازه حکام شرع است:.
 )5آی�ت اله ریش�هری :اگ��ر منظور از
ش��کنجه همان تنبیهاتی است که اسالم
به عنوان تعزیرات می گوید ما حتما ان را
انجام می دهیم.
-1روزنامه کیهان-2 1360/6/28،مصاحبه
با روزنامه کیهان-3 1359/11/23،مصاحبه
با روزنامه کیه��ان-4 1360/06/29،کتاب
عبور از بحران اثر هاشمی رفسنجانی،صفحه
-5 440مصاحبه با رادیو تلویزیون
iris2m.blogspot.com

>> قابل توجه

پزشکان و متخصصین
دعوت به همکاری
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۱۳۸
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

• ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎﺏ

<< ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ
ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﭘﺮﻭﯾﺰﻗﺪﯾﺮﯾﺎﻥ
ﳕﺎﯾﺶ ﺍﺳﻼﯾﺪ ،ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ
ﺗﺎﺭﯾﺦ:

ﲨﻌﻪ  ٢٧ﻣﺎﻩ ﻧﻮﺍﻣﱪ ٢٠٠٩

ﺯﻣﺎﻥ:
ﺳﺎﻋﺖ  ۶/٣٠ﺗﺎ  ٨/٣٠ﺷﺐ

ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻧﻜﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ:
 ﻗﻬﻮﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﻗﻨﺪﻧﻮﻉ ﺩﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻴﻜﻨﺪ
 ﺩﻭﺩ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﺬﺏﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cﺧﻠﻠﻰ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻰ
ﺁﻭﺭﺩ
 ﺣﺸﺮﻩ ﻛﺶ ﻫﺎ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﮔﻰﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ
ﮔﻰ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺁﻟﺰﺍﻳﻤﺮ
ﻣﻴﺸﻮﺩ
 ﺷﻜﻼﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﻠﺐ ﻭﻋﺮﻭﻕ
 -ﻋﻠﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺲ ﭼﺸﺎﺋﻰ ﻭ

ﺑﻮﻳﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ
 ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﭼﻴﻦ ﺩﺭ ﭘﺎﺋﻴﻦﺁﻭﺭﺩﻥ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ
 ﻣﺼﺮﻑ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺟﺐﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﻣﻴﺸﻮﺩ
 ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎ
 ﺁﺏ ﺍﻧﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺮﺍیﭘﺎﺋﻴﻦ ﺁﻭﺭﺩﻥ  PSAﺧﻮﻥ
 ﺧﻮﺍﺹ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺮﺍﻛﻠﻰ ،ﺳﺒﺰی ﻣﻌﺠﺰﻩ ﮔﺮ ﻛﺮﻥ ﺑﺮی ﻭ ﻋﻔﻮﻧﺖ HBP ﻣﺎﺭﭼﻮﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬﺍ ﺑﺮﺍیﺑﻴﻤﺎﺭی ﻧﻘﺮﺱ

----------------------ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺎﺭﯼ ﺍﳒﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ،

ﭘﯿﻮﻧﺪ

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:

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻨﮑﻮﺭﺩﯾﺎ

Concordia University
1455 Maisonneuve W.
RM: H-621
Metro: Guy

514-999-5168

info: 514-651-7955

آب انار
طبیعی،
بدون شکر

2/99

سبزی قرمه سبزی
رسید
محصوالت یک و یک
موجود است

W
W
W
W

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

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر،
Í Íشامپوهای طبیعی ایران:
Í Íسدر ،زیتون ،حنا ،بابونه

حـــــالل

>> محل فروش برجنهای
لعل کیال

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

Í Íدوغ مشکی رسید:
درسه نوع :ساده ،نعناعی،ترکمن
Í Íدوغ اروند رسید
Í Íشربتسکنجبین
Í Íشربت البالو
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل از شمال
Í Íکباب کوبیده مخصوص سن لوران
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب ،ریب
Í Íدل و جگر و گوسفند

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

ترشی خانگی
مخصوص سن لوران

سالمی
ذبح ا

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی
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ادبیات...

خدا ش�بیه رابطه بین عاش�ق و
معشوق است که حافظ از آن به این
صورت یاد می کند:

نگاهیدیگربهرندانهسراییهایحافظ

دکتر احمد
کاظمی موسوی

زیبایی شعر حافظ پایان
ناپذی��ر اس��ت .به همین
جهت سخن درباره حافظ
پایانی ن��دارد .می گویند
زیبایی در هنر باید نهایت ناپذیر به نظر برسد
تا بش��ود آنرا هنر واقعی و اصیل خواند .شعر
حاف��ظ نمونه بارز ای��ن راه بی نهایت یعنی
زیبایی نامتناهی ست.
تناسب رازگونه بین فرم و معنا در شعر
حافظ شگفت انگیز است.
می دانیم که ترکیب عاطفی فرم و معنا شعر
خوب را ب��ه بار می آورد .ش��عر حافظ الیه
ه��ای معنایی تو در تو دارد که در هر عصر و
موقعیتی یک الیه اش مصداق و درخش��ش
بیشتری می یابد.
در ش��عر حافظ اغلب به تسلسل معانی نیاز
نیس��ت ،بلکه تداعی معانی پی��ام زیبایی را
بهتر می رساند .همین تداعی زیبا شناختی
معانی را امروزه موزیک معنوی کالم Music
 of Ideasم��ی نامند .می دانی��م که امروزه
فرم مهمترین عنصر تعبیر معنا شناخته می
شود.
حافظ بهترین هنرپرداز تناسب بین فرم
و معنا در زبان فارسی ست.
الزم به یادآوری س��ت که در س��نت دینی
اسالم تنها تصوف و عرفان است که زیبایی
را ب��ا دین وری می آمیزد و جلوه و معنویت
متفاوتی به دین می دهد .شریعت اسالمی به
طوری که می دانیم نیرو و کاربرد اصلی خود
را در قانون پروری و وضع احکام می جوید و
کاری با زیبایی های حاشیه ای ندارد.
هنر اول :شعر
اما تصوف در گام اول زیبایی بیان یعنی شعر
را داخل در جلوه های روحانی دین کرد.
گفتیم که فرم بیان خود معنا آفرین اس��ت.
استثناء در شریعت قرآن است که متاسفانه
فقه��ا نوعا کاری به زیبایی بیان قرآن ندارند
و اغلب به دنبال استنباط احکام آن می روند.

هنر دوم :موسیقی

هنر دومی را که تصوف در میان مس��لمانان
رواج داد موسیقی روحانی ست .این موسیقی
غیر از مناجات و مرثیه و نقاره است.
اگ��ر به "باب س��ماع" متصوفه بنگریم می
بینیم از محمد غزالی (در کیمیای سعادت)
گرفته تا علی هجویری (در کشف المحجوب)
و ابوحفض س��هروردی (در عوارف المعارف)
هم��ه با هنر موس��یقی و نف��وذ معنوی آن
آشنایی داشته اند.

هنر سوم :رقص

هنر سوم رقص است که باز صوفیان به بهای
لولی وشی و بدنامی خود آن را وارد هنرهای
انسانی مسلمانان کردند.
برخی مثل موالنا جالل الدین به آن معنویت
ویژهبخشیدند.

و هنر چهارم :رندانه سرایی

حافظ افزون بر س��ه هنر فوق ،هنر چهارمی
را ابداع کرد و بر هنرهای معنوی ایران افزود،
آن هنر رندانه سرایی ست که موضوع سخن
امشب ماست.
رندی از نظر حافظ چیست؟
تقریبا همه نویسندگانی که بر دیوان حافظ
ش��رح و تحلیل نوشته اند تفس��یر رندی را
دشوارترین کار دانسته اند.
پیدا کردن سابقه کاربرد واژه رندی در ادبیات
فارس��ی چندان دش��وار نیس��ت .از بیهقی،
س��نائی و عطار گرفته تا زبان محاوره امروز
واژه «رن��د و رندی» را اغل��ب با بار معنایی

محمدفاضل

جمعه ش�ب  23اکتبر ،یکصد و س�ی
و شش�مین نشس�ت انجمن ادبی ،در
محل دانش�گاه کنکوردیا برگزار شد.
ای�ن بار دکتر احمد کاظمی موس�وی،
استاد دانشگاه واشنگتن و پژوهشگر
نام آش�نای جامعه ایرانی�ان مونتریال
که اینک ماندگار مریلند است ،مهمان
انجمن ادبی بود.
ره آورد دکت�ر موس�وی ،س�خنرانی
«نگاه�ی دیگر به رندانه س�رایی های
حافظ» ،در زیر به نظرتان می رسد.
با سپاس از آقای محمد فاضل ،که طی
این سال ها با تالش�ی ستودنی چراغ
انجمن را روش�ن نگه داش�ته اس�ت.
برای او آرزوی ت�دوام و بهروزی داریم
و همچنین با تشکر از دوست و همکار
دیرین دکتر احمد موسوی.

سایه معش��وق اگر افتاد بر عاشق چه
شد
ما به او محتاج بودیم و او به ما مشتاق بود
در اینجاس��ت که حافظ رابطه بش��ر
خطاپذی��ر (و فراتر از مرز مرس��وم رو)
با پروردگار رحیم و رحمان عاش��قانه
و صمیمانه ت��ر از رابطه ُزهاد و ُعباد با
خدا می بیند .از نیروی رندانه برای بشر
خطاکار عاقبت و عافیت بهتری پیش
بینی می کند.
حافظ در بسیاری از اشعارش رندی را
به صورت خطاپذیری ازلی بشر می بیند
که در عین حال عشق و صمیمیت و در
نتیجه عافیت بیشتری به دنبال دارد.
مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند

هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد
شد

منفی به کار رفته و می رود.
بهاءالدین خرمشاهی بخشی از این کاربردها
را در حافظ نامه خود آورده است.
ام�ا منظ�ور حاف�ظ از راه و روش رندی
چیست؟
گرچه رندی و خرابی گنه ماست ولی
و زیبایی آن را در کجا سراغ می کند.
عاشقی گفت که تو بنده بر آن می داری
اگر بخواهیم رن��دی حافظ را در یک جمله
خالصه کنیم باید بگوییم که آن عبارت است زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست
از زیبائی خطاپذیری انس��ان و فراتر رفتن از
تا در میانه خواسته کردگار چیست
مرز عرف و شرع به گونه ای که نزد پروردگار
و جامعه پذیرفتنی و مقبول باشد.
محتوای این خطاپذیری چیست؟
خطا پذیری انس��ان سابقه زیبایی خود را از حافظ خود گویاست:
اس��طوره آفرینش می گیرد ،که اصل هبوط خوشباشی ،باده نوشی ،نظربازی و
آدم به هاویه زمین به خاطر میوه خوردن از عشق بازی
شجره ممنوعه بوده است.
و
داش��ته
خطای
یک
از نظ��ر حاف��ظ ای��ن
عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است
پسندیده بوده است .پسندیده از این جهت
چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد
بود که انس��ان تنها آفریده ای بود که جرات
پذیرفتن و به دوش کش��یدن ب��ار امانت را در اینجا می رس��یم به رندانه س��رایی های
نمود .این امانت چی��زی جز «فراتر رفتن از حافظ که با جمع معانی و تفنن (هنرورزی)
مرز» یعنی «انسان بودن» نیست .به همین در ُفرم بیان همراه اس��ت .یک��ی از غزلیات
دلیل است که قرآن بالفاصله انسان را «نادان عرفان��ی حافظ را م��ی خوانیم ک��ه در آن
و ستمکار» (ظلوم و جهول :آیه
آفرینش جهان را طبق فلسفه و
 72سوره احزاب) می نامد .اما زیبایی شعر عشق ازل توصیف می کند و در
این ستم و جهالت طبق تفسیر
عین حال رندانه فلسفه عقالنی
پایان
حافظ
بس��یاری از ُمفسران به معنای
مشاء را می کوبد.
ّ
لزوم��ا منفی و جب��ران ناپذیر ناپذیر است! این غزل حافظ را شادروان دکتر
نیست.
محمد معین یکی از چند غزل
چون این خطا نه تنها توبه پذیر
عرش��ی حافظ به ش��مار آورده
اس��ت بلکه موجب مصداق بخشی به عفو و است:
رحمت پروردگار می ش��ود که خود جایگاه
بزرگی در «ن��ام های نی��ک» خداوند دارد .در ازل پرتو ُحسنت ز تجلی دم زد
یعنی شمار بسیاری از صفات االهی بر محور
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
رحمان و رحیم بود خدا می چرخد که الزمه جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت
اش اشتباه کاری و گناه بشر است.
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد
عقلمیخواستکزآنشعلهچراغافروزد
برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد
سهو و خطای بشر
اینک اجازه بدهید این مطلب را از زبان حافظ مدعی خواست که آید به تماشاگه راز
بشنویم.
دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد
دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند
دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد
سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست
معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست؟ جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت
دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد
حافظ واژه اعتبار را برای سهو و خطای بشر حافظ آن روز طرب نامه عشق تو نوشت
بکار می برد .یعنی سهو و خطا نه فقط «اتفاق
که قلم بر سر اسباب دل خرم زد
افتادنی» اس��ت بلکه «اعتبار» هم دارد .باید
باش��د تا عفو و رحمت آمرزگار و توبه انسان در بیت اول حافظ س��ه مفه��وم کلیدی از
مصداق پیدا کند .حدیثی که از زبان پیامبر تئوری آفرینش جهان را با ش��ور بیان خود
اسالم می گوید خداوند بندگانی را که مرتکب می آمیزد.
گناهان کوچک شوند و توبه کنند بیشتر می این سه مفهوم عبارت اند از:
پسندند تا پرهیزکارانی که حساب خود را از >> ُحسن ،تجلی و عشق.
عامه جدا می کنند.
ُحسن زیبایی مطلق پروردگار است که با رقه
رابطه بین سهو و اشتباه بشر و رحمت آن وج��ود را پدید می آورد .زیبا (جمیل) از
نام های نیک خداوند اس��ت و حدیث نبوی
داریم که الله جمیل و یحب الجمال چگونگی
پیدایی وجود ،تجلی س��ت که برانگیخته از
پرتو ُحسن است.
تجل��ی ( )Emanation by the oneاز
اصطالحات بس��یار قدیمی ست که منشاء
آن به فلس��فه ( )Neo-Platonismمی رسد.
نئوپالتونیسمبا)CE270.Plotinus(dدرقرن
سوم پس از میالد شروع شد .عرفان اسالمی
از طریق فالسفه اسماعیلی چون ابویعقوب
سجستانی (م  361هـ) و حمیدالدین کرمانی
(م  409ه��ـ ).در دوره حکومت فاطمیون بر
مصر با فلسفه نوافالطونگری آشنا شدند.
روز نخس��ت چون دم رن��دی زدیم و

عشق
شرط آن بود که جرزه این شیوه نسپریم
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تجلی از اصطالحات قرآنی نیز هست اما
در مورد آفرینش جهان بکار نرفته ،بلکه
دوبار به مفهوم س��رزدن آفتاب و جلوه
کردن در کوه استعمال شده است .اما
مفهوم مشابه آن مثل «به هر سو روی
کنید س��یمای خدا همان جاست»
(فانیما تولوا فثّم وجه الله -بقره )115
قرآن بسیار یافت می شود.
از بی��ن عرفای مس��لمان ابن عربی
( 632ه��ـ ).موالنا ج�لال الدین (672
ه��ـ ،).فخرالدین عراق��ی ( 688هـ ).و
صدرالدی��ن قون��وی ( 673هـ ).مفهوم
آفرینش از طریق تجل��ی زیبایی ازلی
خداون��د را نه فقط ب��از پروریدند بلکه
دیده عشق یا حرکت ُح ّبی را نیز بر آن
افزودند.

عشق علت و انگیزه آفرینش
است.

اطالعیه
جلسه مجمع عمومی
اجنمن دفاع از حقوق
بشر درایران-مونترال
انجم�ن دفاع از حق�وق بش�ر در ایران
–مونترال از اعضاء و عالقمندان دعوت
میکن�د که در جلس�ه مجم�ع عمومی
شرکتنمایند.

دستور جلسه:

 . 1گزارش فعالیت های سال گذ شته انجمن
توسط شورای هماهنگی
 .2تصوی�ب نهائی اساس�نامه و آئین نامه
انجمن
 .3انتخابات شو رای هما هنگی

این عشق همان حب یا دوست داشتن
حبی یعنی به
اس��ت که باعث حرکت ّ
این
منشاء
شود.
وجود آوردن عالم می
جمعه  27 ،نوامبراز ساعت  19تا 21
عش��ق زیبایی خداوند اس��ت که خود
UQAM:32 STE-CATHERINE
عاش��ق جمال خویش می ش��ود و می
METRO BERRI
خواهد شناخته شود .پس جهان آفرید
ک��ه آیینه جمال خود گردد( .من چون
در عصر ابن س��ینا یک حدیث فلسفی رواج
گنجی ناشناخته بودم ،جهان آفریدم که
یافت که «نخس��تین چیزی که خدا آفرید
شناخته شوم« .حدیث قدسی»).
عقل بود» این حدیث بیان دیگری س��ت از
بیت دوم:
اندیشهنئوپالتونیسم.
جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد به این ترتیب می بینیم عرفان اسالمی ایده
این بیت اش��اره به همان مضمون قرآنی (ما آفرینش و تجلی را از فلس��فه نئوپالتونیسم
امان��ت بر آس��مان و زمی��ن و کوهها عرضه گرف��ت ،اما عنصر عقل آنرا مبدل به عش��ق
کردی��م از حمل آن ابا کردند ،انس��ان آن را کرد .در مصرع دوم که حافظ می گوید« :برق
غیرت بدرخشید و جهان برهم زد» نشان می
پذیرفت چون ستمگر و نادان بود.
(احزاب  )72دهد که برهم زدن عاشقانه بدیل خردورزی
غیرت از اصطالحات عرفانی س��ت که خدا وتعقل اس��ت .غی��رت در اینجا ب��ه معنای
نی��ز به آن متصف اس��ت .غی��ور از نام های دوگانگی است.
نیک پروردگار اس��ت .اما غیرت در این بیت بیت چهارم تکمله ای ست بر بیت سوم که
به معنای ناهمدلی و ناتوانی فرش��تگان در باز اشاره به فلسفه مشاء دارد:
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز
شناخت امانت االهی آمده است.
دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد
بیت سوم:
بیت پنجم:
عقل می خواست کز آن شعله چراغ افروزد
دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند
برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد
دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد
عقل از کلمات کلیدی در فلس��فه ،عرفان و
شریعت است .عقلی را که حافظ در این بیت این بیت به سه معنای تو در تو اشاره دارد.
مشاء نخس��ت به «دیگ��ران» یعنی س��ماوات و
مراد می کند عقل فلس��فی از فلسفه ّ
بویژه آنچه را که ش��یخ الرئیس ابوعلی سینا فرشتگان که از زیر بار حمل امانت در رفتند
گفته است .ابن سینا در کتاب شفا زیر تاثیر و قرعه قسمت برعیش زدند؛
افکار نئوپالتونیسم به نقش محوری عقل در دوم به عقالء و اهل استدالل؛
آفرینش و سلسله مراتب عقل و نفس اهمیت سوم دل غمدیده عارف که همت بر غم می
بندد.
بسیاری می دهد.
ابن سینا هرچند در کتاب االشارات خود به بیت ششم:
عش��ق و اش��راق نیز می پردازد ،ولی اساس کل فلسفه عشق و آفرینش کاربرد فیزیکی
فلسفه او عقلی و مشاء است .آیه الله مطهری می دهد:
در جزوه «تماشاگه راز» خود تصریح می کند جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت
دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد
که حمله حافظ به عقل در واقع طعنه به ابن
سیناست ،بخصوص در این بیت:
متشکرم
ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی
ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست
عش��ق آموزی از دفتر عقل اش��اره به روش
تحقیق ابن سینا در کتاب اشارات دارد .البته
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گوناگون...

تفاوتاحساسغمو
غربتباافسردگی!





راههایی بیابید تا بتوانید از طریق عقل
و منطق از بروز مشکالتی که در حال حاضر
با آنها روبرو هس��تید جلوگیری کنید  .و در
آینده و با بروز چنین مش��کالتی دیگر رفتار
همیشگی تان را بروز ندهید.



بعد از حل مش��کالتتانیکدیگر را در
آغ��وش بگیرید و به دیگ��ری بگویید که از
مش��کالتی که پیش آمده اس��ت و از اینکه
ناخواستهیا خواسته باعث رنجش همسرتان
شده اید عذر خواهی کنید  .مطمئن باشید با
این کار به ظاهر کوچک بسیاری از مشکالت
آیندهتان را از بین برده اید .



به همسرتان بگویید رفتارهایی که
او از شما نمیپسند را بگوید و شما نیز همین
طور رفتارهایی از او را که نمیپسندید به او
متذکر شوید بدون هیچ گونه دعوا و مشاجره
این کار را انجام دهی��د و با صبوری و بدون
هیچ گونه پیش داوری به این صحبتها گوش
دهید و بعد اگر صحبتهای همسرتان شما
را قانع کرد سعی در تغییر رفتارهایتان ایجاد
کنید چون مسلما هر انسانی دارای عیبها و
نقصهایی است که میتواند دیگری را آذرده
خاطر کن��د و برای اینکه از مصائب آیندهی
پیشگیری کنید بهتر است خود وهمسرتان
به تنهایی مشکالت را حل نمایید تا قبل از

همه ما در دورههایی از عمر احساس
غم و غربت کردهایم؛ در شرایط طبیعی
پس از چند س��اعت یا چند روز این
حالت که به افسردگی معروف است
س غم،
از بین میرود .اما وقتی احسا 
ت  ۲هفت ه
ی ب ه مد 
ی یا ناامید 
دلسرد 
ت روز ،ب ه
ب ساعا 
ب روزها و اغل 
در اغل 
عالوه عالی م همراه دیگر وجود داشته
باشد دیگر بیماری نامیده میشود.
فرد افسرده اغلب لذت بردن از زندگی
را مش��کل مییابد ،احساس تنهایی
شدیدی میکند و برای درگیرشدن
در فعالیته��ای روزم��ره زندگ��ی از
نیرویی کم برخوردار اس��ت .بسیاری
از م��ردم در دورههایی از زندگی خود
نسبت به رویدادهای زندگی احساس
اینکه کار به جایی برس��د و حرمتهای بین دلس��ردی میکنند ،ولی افسردگی
واقعی ،عمیقتر و طوالنیتر اس��ت و
شما از بین برود .
کل وجود شخص را تحت تأثیر قرار
فردی کینه ای نباشید و سعی کنید میدهد.
صحبتهایی که بین ش��ما و همسرتان رد
وبدل شده است را فراموش کنید .البته باید
از همان ابتدا شرایط را طوری حفظ کنید که
یو
ن عالقه ،بیحوصلگ 
ت داد 
صحبت و مش��اجره شما بیش از حد به اوج از دس�� 
س
ت بردن ،احسا 
ی از لذ 
نرس��د زیرا در این صورت آشتی و بازگشت دلزدگی ،ناتوان 
برای هر دو طرف شما سخت خواهد شد.
یوخستگی،بیخوابی،
ناامیدی،بیحال 
ی
ب زیاد یا ناراحت ،گوش��هگیر 
خوا 
ن
ش بود 
س ب��یارز 
به لحظات خوب و ش��یرین گذشته اجتماعی ،احس��ا 
ی یا
که با هم داشتید فکر کنید و مطمئن باشید و م��ورد نیاز نبودن ،بیاش��تهای 
پرخوری ،یبوست ،عدم تمرکز،گریه،
درجه عصبانیت شما را کاهش می دهد.
س گناه شدید ،تحریکپذیری،
احسا 
ی
ی و دردها 
اگ��ر فکر می کنی��د بازگو کردن بیقراری ،افکار خودکش 
ل سردرد ،درد قفس ه سین ه
خواسته هایتان در آن زمان خاص باعث بحث مختلف مث 
ی از
ی جسم 
ی از بیمار 
ن شواهد 
و جدال میشود دنبال فرصت مناسب دیگری بدو 
باشید .از بی حرمتی کردن به همدیگر دوری ش��ایعترین عالئمی است که در فرد
افسرده دیده میشود.
کنید.
در پایان آقایان دسته گل را فراموش نکنند.



 عالی م شای ع





 علل بیماری

مصرف  snackباعث افزایش
یادگریی میشود

مص��رف صبحان��ه و می��ان وعده برای
دانشآموزان ضروری است و كودكان به دلیل
قرار داشتن در سن رشد و همچنین داشتن
فعالیت ذهنی ،نیازمن��د مصرف صبحانه و
میان وعده سالم هستند و توجه به نوع مواد
غذای��ی كه در این دو وعده صرف میش��ود
بسیار مهم است.
توصیه میش��ود در وعده صبحان��ه از نان و
پنیر به همراه خی��ار و یا گردو به همراه آب
میوههای طبیعی اس��تفاده شود .همچنین
میتوان برخی روزها از تخم مرغ آب پز و یا
عسل نیز در وعده صبحانه استفاده كرد.
برخی دانشآم��وزان به دلیل بیاش��تهایی
صبحانه نمیخورند كه در این موارد مصرف
میوه تازه موجب باز ش��دن اش��تهای كودك
میشود.
مصرف می��ان وعده نیز به افزایش یادگیری
كودك كمك میكند و توصیه میشود از نان
و پنی��ر و خیار و یا مغز گردو به عنوان میان

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

ت
چ عل 
ی هی 
ی افس��ردگ 
ی بیمار 
ب��را 
ی وجود ن��دارد .این
واح��د و روش��ن 
بیماری در اثر چند علت مرتبط باهم
ایجاد میش��ود .تغییرات شیمیایی
ایج��اد ش��ده در مغز و اخت�لال در
هدایت پیامهای عصبی ،فقدانهای
قابل توجه ،انتظارات غیرواقعگرایانه،
یأس ،عدم توانایی در کنترل بر محیط
و تفکر منفی از جمله عوامل افسردگی
است .بهطور شایع افسردگی در افراد
میانسال دیده میشود ؛ اما این بیماری
در هر س��نی از کودک��ی ،نوجوانی یا
سالمندی ممکن است دیده شود.

 درمان

وعده استفاده شود.
مصرف میوههای تازه و قابل حمل مانند سیب
و موز نیز در می��ان وعده دانشآموزان موثر
است .همچنین در صورت امكان میتوان از
آجیل و انواع مغزها استفاده كرد.
مصرف غذاهای پخته و گرم و یا موادی مانند
كالباس و سوس��یس در میان وعده به هیچ
وجه توصیه نمیشود.

ب
ی خودبهخود خو 
در مواردی ،بیمار 
ک
ن از پزش 
ک گرفت 
میشود ،اما با کم 
ی را ک م کرد.
ت افس��ردگ 
ن مد 
میتوا 
راههای زیادی برای درمان افسردگی
وج��ود دارد .روانپزش��کان به طور
معمول از داروهای ضدافسردگی که
انواع مختلف دارد با توجه به شرایط
بیمار اس��تفاده میکنن��د .هر بیمار
ممکن است به یک یا چند نوع داروی
خاص پاسخ مناسبی بدهد.
خدمات مشاوره و رواندرمانی از دیگر
اقدامات همراه است .در افسردگیهای

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

فارسی

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی

>> به ترتیب حروف الفبا

شدید که بیمار در بیمارستان بستری
میشود گاهی ش��وک درمانی مورد
استفاده قرار میگیرد و هیچ خطری
در پ��ی نخواه��د داش��ت و موجب
میگردد که بهبودی ،سریع تر حاصل
گردد.
معموال حداقل مدت درمان ،ش��ش
ماه است .گاهی اوقات بیمار با اولین
عالیم بهبودی ،درمان را قطع میکند.
در این ص��ورت احتمال عود بیماری
زیاد خواهد بود.
ورزش کردن به صورت گروهی نیز در
کاهش عالیم بیماری در مبتالیان به
افسردگی تاثیرگذار است.
ی
ت حت 
درصد بهبو د افسردگی باال اس 
ت ب ه
اگر فرد هنگا م افس��ردگی ،نسب 
بهبو د خود ناامید باشد و در مقابل عود
ی نیز شای ع است.
افسردگ 

 چند نکت ه

بکار بستن نکاتی س��اده میتواند به
بهبود افسردگی شما کمک کند .البته
الزم نیست حتما بیمار باشید تا این
نکات را بکار ببندید .رعایت این مسائل
میتواند در پیشگیری از افسردگی نیز
موثر باشد.
رواب��ط اجتماع��ی خ��ود را
گس��ترش دهید .به دیدار دوس��تان،
اقوام و همکاران خود بروید و با آنها به
گفتگوبپردازید.
ورزش کنی��د .تمرینات منظم
ورزش��ی ن��ه تنه��ا اس��ترس را فرو
مینشاند؛ بلکه احساسی از قدرتمندی
و مفید بودن را به شما میدهد.
ن ب ه مس��افرت
ت امکا 
در صور 
بروید.
ظ
فعالیت ش��غلی خود را حف 
کنید.
ب
ی متعادل ،کمچر 
رژی م غذای 
ی
و پر فیبر و مرتب داشت ه باشید .حت 
اگر اشتها ب ه غذا ندارید.
ی خن��دهدار و ش��اد
فیلمه��ا 
ببینی .د
داروهایتان را مرتب مصرف کنید
حتی اگر احساس بهبود میکنید.

•
•
•
•
•
•
•

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاهرانندگی

نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

برا
یای

ن که

چگونه بعد ازیک دعوا و مشاجره
با همسرتان دوباره میتوانید او
را قبول کنید ؟

احساسات خود را با او در
میان بگذارید و صبر کنید تا عکس العمل
همسرتان را ببینید  .و سعی کنید او را به
نحوی متقاعد کنید و جوابی بشنوید تا نشان
دهندهی این باشد که احساساتتان را درک
کرده است و پشیمان شده است .
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ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

Tel.:(514) 937-2888

دوست همه کس ،دوست هیچکس نیست
دوستی به دوستی در ،جو بیار زرد آلو ببر
دوستی دوستی از سرت می َکنند پوستی ؟
دوصد گفته چو نیم کردار نیست
دو صد من استخوان باید که صدمن بار بردارد
دوغ در خانه ترش است
دوغ و دوشاب در نظرش یکیست
قـرت و نیمش باقیه
دو ُ
دو قرص نان اگر از گندم است و گر از جو /
دوتای جامه اگر کهنه است و گر از نو
هزار مرتبه بهتر بنزد ابن یمین /
زفرمملکت کیقباد و کیخسرو
ده انگشت را خدا برابر نیافریده
دِه ،برای کدخدا خوبه و برادرش
ده درویش در گلیمی بخسبند
و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند!
دهنش آستر داره
دهنش چاک و بست نداره
دهن مردم را نمی شود بست
دهنه جیبش را تار عنکبوت گرفته
دیده می بینه ،دل می خواد
دیر آمده زود می خواد بره
دیر زائیده زود می خواد بزرگ کنه
دیشب همه شب کمچه زدی؛ کو حلوا؟
دیگ به دیگ میگه روت سیاه/
سه پایه میگه صل علی!
دیگران کاشتند ما خوردیم/
ما بکاریم دیگران بخورند!
دیگ مال نصرالدین است
دیوار حاشا بلنده
دیوار موش داره ،موش هم گوش داره!
دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید
ذات نایافته از هستی بخش/
کی تواند که شود هستی بخش ؟! (جامی)
ذره ذره کاندرین ارض و سماست/
جنس خود را همچو کاه و کهرباست (مولوی)
ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود!
راستی هیبت اللهی یا می خواهی منو بترسونی؟
راه دزد زده تا چهل روز امنه
راه دویده ،کفش دریده
رحمت به کفن دزد اولی!
رخت دو جاری را در یک طشت نم یشه شست!
رستم است و یکدست اسلحه
رستم در حمام است
رستم صولت و افندی پیزی
رسیده بود بالیی ولی به خیر گذشت/
نریخت درد می و محتسب دیر گذشت (آصفی هروی)
رطب خورده کی منع رطب چون کند!
رفت زیر ابروش را برداره چشمش را هم کور کرد
رفت به نان برسه بجان رسید
رفتم ثواب کنم کباب شدم
رفتم خونه خاله دلم واشه ،خاله خسبید دلم پوسید
رفتم شهر کورها ،دیدم همه کور ،من هم کور!
رقاصه نمی تونست برقصه می گفت زمین کجه
رند را بند و قحبه را پند سود نکند
رنگم ببین و حال مو نپرس!
روبرو خاله و پشت سر چاله
روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد
روز از نو ،روزی از نو
روز گار آئینه را محتاج خاکستر کند
روزگار است اینکه گه عزت دهد و گه خوار دارد/
چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد
ادامه دارد
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'هفته ای سه تا چهار هزار
نفر آنفلوآنزای خوکی می
'گریند

".انسانی است نه خوکی

حركات نرمشی از
شكلگریی تودههای
سرطانزا در دستگاه
گوارش جلوگریی میكند

...بهداشت و خانواده
وا کسیناسیونعمومی آری یا نه؟
:آنفلوآنزای خوکی
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ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﻪ ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮﺩک ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
___ www.paivand.ca
ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ___
 سال  16شماره  10  926آبان 1388
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ﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﮐﺎﺭﺗﻮﻥ ﻳﺎ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﻣﻨﻊ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ
ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺟﺎﻫﺎ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ
ﻳﻚ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ
دکتر عطا انصاری (کبک)
ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻘﺮ
ﺕ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
کشکول پیر...
درﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻘﺮ ﻭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ
Ata Ansari: Ancien Professeur de la Faculté de
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ deﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ
ﻲ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﻭ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻭ ...ﺭﺍ ﺳﺎﺩﻩ de Kisangani, R.D.C.ﺩﺭ
l’Université
Médecineﻫﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﮐﻮﺩک ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺟﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ«.
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺍﻟﮕﻮﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ
ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺷﺐ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ
ﺍﻧﺠﺎﻣﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ
ﮔﺮ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ
ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺷﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﺯ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻣﻰﮔﺬﺭﺍﻧﻨﺪ.
ﭽﻪ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻫﺪ.
ﺗﻤﺎﺷﺎﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﻴﻘﻲ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﺳﺮﻳﺎﻝﻫﺎﻯ ﭘﻠﻴﺴﻰ ﻭ ﺧﺸﻦ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ
ﺑﺮ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻭﻯ
بازاری
جوک
ﻫﺎﻯ
ﺻﺤﻨﻪ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﮐﻢ
ﺩﺳﺖ
ﻳﺎ
ﻭ
ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻰ
ﻫﺮﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ ﺍﻟﮕﻮ
در صفح��ۀ  19ش��ماره 289
ﻭ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ
نعشریه«بازار» ﺩﭼﺎﺭ
ﺧﺸﻨﻰ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﮔﻴﺮﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﻳﺪﻩﻫﺎ ﻭ
مورخه اکتبر 2009
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ
تحتﻫﻤﻪ
ﺩﻋﻮﺍﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﺗﺮﺱﻫﺎﻯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﻤﺎﻳﺶ
مطال��ب خواندنی و
عن��وان
ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ
ﺑﺪﻭﻥ
ﻫﺴﺘﻨﺪ
مطلبیﻫﺎﻯ
ج��وک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
گرفتهﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﮔﻮﺷﺰﺩ
ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺸﺎﻥ
آنچنان س��خیف و
شوند و در بستر ناخن جای
ﻫﺎﻱ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﺍ ﭘﺮﺗﺤﺮﻙ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
میﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥآنﻗﺎﺑﻞ
ﮐﻨﻨﺪ آمیز نسبت به
ستهجن وﺑﺎﻭﺭتوهین
ش��وند.ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ُم
ﺗﻮﺟﻪاز بین رفتن
ﻧﻜﺘﻪ باعث
می تواند
ﺑﻪبلکه
نیست،
مشکل زیبائی
ﺩﺍﺯﻱﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ
ﺍﻳﻦ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
هموطنان آذری ما درج شده بود که
ﺍﻟﮕﻮ rHype
ﺁﻧﻬﺎشد ه
کلفت
ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ.
باعث مشکالت عفونی بسیار جدی ابتدا ناخن ﻭهاﻳﺎ ﺍﺯ
ﺗﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺍﻭ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎﺯﻱ
ﻛﺎﺭ ﻣﻤﻜﻦ
اف��رادﺍﻳﻦ
ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻛﻨﻨﺪ
آن همه وقاحت و
شخصﺍﺯما با
شدهﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ حتا
دیابتیک
در نزد
مخصوص��ا
جدا
 kérsiqueو بعد از
ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
بسترﻣﻰ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍ ﺍﻟﮕﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ«.
ورمالیدگی که در
ﮐﻨﻨﺪ و پاچه
دریدگی
کرده تاﮐﻪبه ریشه
و
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ
بشود .ﺍﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻳﻰ
ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ ﻭ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻰ
پیشرویﻫﺎﻳﻰ
بتدریج ﺳﺎﻋﺖ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
داریم(!) از به زبان
س��راغ
خودمان
ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ آن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎﻋﺎﺗﻰ
برسد .ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ
ﻭ
ﺗﺮﺱ
ﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻭ ﻟﺠﺒﺎﺯ ﺍﺳﺖ.
داریم؟ و این توهین
آوردن آن
شرمﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻔﻴﺪ
بیماریﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ
عوامل
ﺩﻳﺪﻩﺍﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎﻥ ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ،
ﻧﺎﺍﻣﻨﻰ
را نسبت به مردمی روا داشته اند که
ن�وع Sous-unguéale
ﺭﺍ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
در تاریخ خودشان ستّارخان ها و باقر
proximale
 Dermatophyteها مانند:
ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻘﻲ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥها و دانشمندان
ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ وﻭ کسروی
قسمتﺳﺎﻋﺎﺗﻰ ﮐﻪ خان ها
ﻣﻰدر
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦشود،
 T.rubrum, T.violaceum,که کمتر دیده می
ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ
جزایر ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﺐ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻲ
ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ
وسیاستمدارانی ستُرگ در
سفید ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ،بزرگوار
بصورت
تحتانی ناخن
T.shoenleinii,
ﺁﮔﻬﻰ
شوندﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ
ﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻴﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺣﺘﻲ ﺳﺮﻳﺎﻝ
ﻫﺎﻳﻰداشته اند.
المللی را
کالیبرﺑﺎبین
ﺧﺸﻦ ﻭمتصل می
ﺧﺎﺹکه بعدا بهم
E.flocosum,ﻫﺎﻱشده
ﺁﮔﺎﻩدوﮐﺮﺩ.
می ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ
پیشرفت ﺁﻧﻬﺎ
ناخنﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺨﺶ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻟﮕﻮ
هایﻛﻨﻨﺪ ﻭ
عفونت ﻣﻲ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎﺯﻱ
ﺪﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺖ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺭﺍ
حالتﺩﺭخارج نیست.
موضوع از
بطرف باالی
قارچیﺍﺯ و
ﻫﻢ بیشتر
که در
ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﺴﻠﻰ ﮐﻪیا ﺑﺪﻭﻥ
ﺻﻮﺭﺕ
ﺭﻳﺰﻯنعش��ریه آنقدر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ این
گردانندگان
معموال در
ﺍﻳﻦو آنرا
ﻏﻴﺮشود
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥدیده می
ﻣﺎﺩﺭﻫﺎ کنند
ﭘﺪﺭوﻭبندرت
ش��وند
می
دیده
ناخن
ﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﭘﺮﻭﺭﺵاین گونه گفتار
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ که ُقبح
ﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯعقل ندارند
مانند
بیماران ﺑﺎدر خطر
خمرهاﺗﺎ ﺑﭽﻪنزد
دیگ��ری مانند
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﭘﺮﺳﻢ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ عوامل
یابیم ﺍﺯ
میﺑﻴﺶ
ﺗﻤﺎﺷﺎﻯ
ﻫﺎ ﻫﺮ
ﻣﺤﺮﻭﻡُمﻛﻨﻨﺪ
ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ
ﺑﻮﺩ.درک کنند که در این صورت وای
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ را
بیماریهائی
یا
دیابت
به
مبتال
افراد
باعث
دیگ��ری
های
ق��ارچ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭘﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ و یا
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ
ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ«.
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نگاهی دیگر به خبر...

پزشکــی....

بیماریهایقارچیناخنپا

پیر خراسانی

مشکلی بسیار رایج



به حال ما ملت که اینان ژورنالیست
پوسیدگی می شوند که عوامل که سیستم دفاعی را از کار میاندازند
های برون مرزی ما هستند!
ثان��وی عفونت هس��تند مانند ولی در نزد افراد سالم که مشکالت
شود.ﺣﻞ ﺩﻭ ﺷﺮﺡ و یا مامورند و معذور و ماموریتشان
دیده می
ندارند نیز
سالمتی
)Scopulariopsis
(brevicaulis
قارچی ناخن
ﻝ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺷﺮﺡ های
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ«
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ »ﺷﺮﺡ
ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ
4103
ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ.
می ﻛﺮﺩﻩ
اولیهﺣﻞ
عفونتﻣﺪﺍﺩ
ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺍﺑﺘﺪﺍ
دوران آوارگی ما و بی س��ر
ﺩﻭﻡای��ن
شوند.ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﺡ ﺍﻭﻝ ،ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺮﺡ در
مش��کل ﻳﻜﻰکهﺍﺯباعث
پا ی��ک
و س��امانی میهنمان ایجاد هر چه
رایج است درمان های محلی مانند درماتوفیت ها در محیط زیست گرم  نوع Superficielle
ﺟﺪﻭﻝ ﻭﻳﮋﻩ بیشتر تش ّنج و تفرقه و تولید نفرت
Amorolfine Lecérylبرای انواع و مرطوب رشد می کنند مانند:
ک��ه روی س��طح خارج��ی ناخن
بین مردم ،و هم��ه در خدمت و به
در
لباس
محدود بیماری بکار میرود .درمان دوش ،محل تعوی�ض
رنگ
سفید
کوچک
جزایر
بصورت
ﺍﻓﻘﻲ:
سرزمین ماست.
اشغالگران
نفع
داخل
و
ورزش�ی
اکثر ﺑﻪموارد از سه نوع داروئی که باش�گاه های
کشیدن
سوهان
با
که
شود
می
دیده
درﺍﺯ ﺩﻭ
ﻓﺘﻦ -ﻛﻨﺎﻳﻪ
 -۱ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ -ﮔﻮﺷﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺭﻭﺩﻱ رسانیم که این
ایشان می
اطالع
به
ها.
کفش
از:
عبارتند
دارد
وجود
اکنون
شود.
می
کنده
ﺰﻱ
 -۲ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ -ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻗﺪﻳﻢ-
«مغز های شما است که با  500تای
>> عواملی که باعث پیش��رفت
ﻮﺵ -ﺭﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻲLamisil- Terbinafine
ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ
ﺑﻬﺎﺭحتّا یک ساندویج
ﻫﻤﻴﺸﻪتوان
هم نمی
) Itraconazole (Sporanoxبیماری می شوند عبارتند از:
Onychomycose
 نوع total
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ
آنﮔﻞ
ﻓﺎﻡ -ﻟﻘﺐ ﻫﻨﺪﻭ-
-۳
کرد!» و نه هموطنان
درست
کوچک
و
نس�وج
در
تغذیه
ب�دی


dystrophyque
DiflucanFluconazole
ﭘﺴﺮ
ﺎﺏ -ﭘﻴﺸﻮﺍ-
 -۴ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﺩﺭﺧﺘﻲ -ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺮﻭژ -ﺍﺯ
ﻧﺎژﻭما!
آذری
عروقی
مشکالت
بیماری
پیشرفت
و
ثانویه
معموال
بس��یار
پا
متخصص
یک
همکاری
ﺧﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ -ﮔﻴﺎﻩ
باشد و
 ﻟﺒﺎﺱ مفیدﺧﺎﻧﻢﻫﺎ-
مضارﻳﺎﺭﻱ
اندرﻛﻨﻨﺪﻩ-
ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ -ﻭﻳﺮﺍﻥ
است برای برداشتن قسمتهای   بد قرار گرفتن انگشتان پا انواع قبلی درمان نشده می -۵
علوم
ّ
ضع�ف
و
قن�د
بیم�اری


آن
تمام
یا
ناخن
از
هائی
قسمت
اگر
طب
داروهای
با
(درمان
ناخن
 ،ﻣﺤﺒﺖ مرده
ﺩﻫﻨﺪﻩ
ﺑﻬﺎﺭ-
ﮔﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ
بدن
دفاعی
سیستم
دهند
نشان
باشد،
ش��ده
رنگ
زرد
آثار
و
است
مفید
بسیار
نیز
تکمیلی
انسانیﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ
 -۶ﻏﺮﺍﻣﺖ -ﻧﺎﻡ ﺯﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ
مشاغل
از
بعضی


است
طلب
فرصت
مخمرهای
وجود
ندارد).
نیز
ثانویه
بد
ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺪ -ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻒ-
ﺵ ﺁﻭﺍﺯ-
ّ
زندگی
طرز


بکلی
یا
هائی
قسمت
حالت
این
در
در
ناخن
قارچی
بیماریهای
درمان
ﺟﻨﮕﻲ-م اخیرًا در یکی
رهبر معظ
حضرت
ﻛﺸﺘﻲ
 -۷ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ-
ﺖ
ورزش
نوع


زیرش
پوست
از
و
مرده
ناخن
تمام
یا
و
قند
مرض
ب��ه
مبتال
افراد
نزد
از سخنرانی هایشان با تدریس علوم
ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪﻩ
ﻣﺨﻔﻒ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ-
همدیگر
با
یا
تنهائی
به
عوامل
این
است.
شده
جدا
آنها
دفاعی
سیستم
که
اش��خاصی
دانش��گاه های ایران به
در
انس��انی
-۸ﻧﻮﻋﻲﻛﺎﻏﺬﺑﺮﺍﻱﭼﺎپﻛﺘﺎﺏ-ﺗﻤﺎﻳﻞ
ضعیف
فرموده اند!؟
مخالفت
توسطﺭﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ّ
ﺯﻧﺪﮔﻲ
شدﻭتﺩﻭﺭﻱ ﺍﺯ
شده خیلی مهم است زیرا باعث حمله و ورود به نس��ج ناخن عفونت های قارچی ناخن که ﺑﻪ ﻓﺮﻭ
ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ
ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ
شخص ما هم با ایشان کام ً
شوند.
می
های
درمافیت
توسط
خرابی
باعث
آمده
بوجود
فعالیت
ش��دن
اضافه
زیاد
احتمال
ال موافقیم
Candida
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﮔﺮﺩﺍﮔﺮﺩ ﻟﺐ ﻭ ﺩﻫﺎﻥ
ﺁﺳﻴﺐ
و
جای علوم انسانی
به
که
معتقدیم
و
شدید آن
ﺪﻣﻪ ،میکروبی دیگر مانند Érysipéle
ﺣﺰﺏ ﻫﻴﺘﻠﺮ -ﺷﻴﺦ ،ﻛﻬﻨﺴﺎﻝ-
کامل ناخن همراه با تورم -۹
ﻔﺶ ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ
بای��د در همه دانش��گاه ه��ا علوم
بندرت
که
شود
می
)P
همین
ﺩﻳﺪﻩهای عفونی بشود به
سلولیت
(érionyxis
ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ
اش��خاص کلینیک
دلیلﺗﺎﺱ
ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺷﺒﻴﻪ
تدریس شود!
غیرانسانی
این
درمان
ب��رای
و
ش��ود
می
دیده
پا
های
ناخن
در
 -۱۰ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺩ ﻫﻨﺪﻱ -ﺟﻮﺍﻧﻤﺮگ،
ﻧﺎﻣﺮﺍﺩ-ﻳﻜﺪﻧﺪﻩ بنابرای��ن به اولیا ام��ور توصیه می
(مخصوصادیابتیک)بایدباهمکاری عفونت ه��ای قارچ��ی ناخن می معموال در ناخن های دس��ت دیده
ﻓﻼﺳﻔﻪ-
کنیم چند کامیون خاور و یا ترجیحاً
متخصص باشد.
 ﻛﺸﻮﺭ چند-۱۱این
توانند عفونت اولیه یا ثانویه باشند و می ش��ود به همین دلی��ل در
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮ -ﺩﻳﻔﺘﺮﻱ-
ﻃﻦ
چندین راس االغ و قاطر بفرستند
بستگی دارد که به یک ناخن سالم مقاله از آنها گفتگو نمی شود.ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ
ﻩ -ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻌﺮ
علمیه و کتاب های
ﺟﻮﺩﻭﻱهای
ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ-ح��وزه
به
و یا صدمه دیده حمله کنند.
ﭼﻴﻨﻲ-
 -۱۲ﺿﻤﻴﺮ
 ...ﻧﻴﺴﺖ!مقدمه:
آن جا را بار کنند و ببرند و در همه
مورد
توانند
 ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺩﻧﺪﺍﻥ -ﻫﻴﻜﻞ ،ﻛﺎﻟﺒﺪ -ﺗﺎﻗﭽﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ همه ناخن های پا میﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ
ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﺮﺍﻕ -ﺍﺯ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ
تشخیص

دانش��کاه های ایران توزیع نمایند!
معموال
ﻓﻠﺰهای
بیماری
ﻣﺮﺗﺠﻊ
ﺟﻨﮕﻲ -ﺍﻧﺪﻭﻩ-
ناخنﺩﺍﺭﻱ ﻛﺮﺩﻥ -ﻗﻄﺎﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ -ﺧﺎﻃﺮ
ﺷﺐ ﺯﻧﺪﻩ
قارچی ناخن بس��یار حمله قرار بگیرند ولی-۱۳
 ۱۹۵۶اخالق دانشجویان
ترتیب نه،
بدین
می
شده
آلوده
ناخن
اولین
پا
شست
زیاد
علت
و
ش��ود
می
دی��ده
ﺎﺯﻱ -ﺳﻮ ﻭزیاد
اثر
بر
ناخن
خرابی
با
اس��ت
ممکن
ﺟﺎﻧﺐ -ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ
 -۱۴ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺶ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺭﻭﻱ ﻣﺒﻞ -ﻗﻴﻤﺖ -ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺟﺎﻡ ﻣﻠﺖﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
فاس��د می ش��ود و نه ،بیضه اسالم
باشد.
از
استفاده
نظیر
عواملی
به
آن
شدن
بیماریهای عروقی
اثر
بر
یا
و
ضربه
ﺍﺳﻲ -ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻴﻤﻴﺎﻱ ﺳﻌﺎﺩﺕ
 -۱۵ﺳﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ -ﭘﺪﺭ ﺷﻌﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ
عزیز ضربه می بیند!؟
را
ناخن
قارچی
عفونت
سالن
سونا،
استخرهایعمومی،
برحس��ب و پسوریازیس اشتباه شود .امتحان
ﻋﻤﻮﺩﻱ:
نوع
4
به
عفونت
عامل
ورود
مح��ل
ش�دن
ضعیف
ورزش�ی،
شناس��ی
ق��ارچ
میکروس��کوپی
های ﺩﺭ »ﻋﻠﻮﻡ
ﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ
ﺧﻔﻴﻪ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﻼﺣﺴﻴﻦ ﻭﺍﻋﻆ  -۱ﺍﺯ ﺩﺳﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ -ﺩﺧﻤﻪ ﺍﻣﻮﺍﺕ ﺍﺷﻜﺎﻧﻴﺎﻥ
نرگس پناهنده!
کنند:
می
تقسیم
زیر
بر
(اکثرا
بدن
دفاعی
سیس�تم
درمان
به
و
کرده
تائید
را
تشخیص
ﻧﻲ
 -۲ﻧﻤﻚ ﻧﺸﻨﺎﺱ -ﺳﺎﺯﻱ ﺯﻫﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻴﺘﺎﺭ -ﺗﺨﺘﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻜﺘﺐ
ش�دن مردم
داروها) و پیر
ﺗﺒﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ،اث�ر
ﺗﻌﻠﻴﻢﻣﻲﺩﺍﺩﻧﺪ کمک می کند.
تاس��ف با خبر ش��دیم
ب��ا کم��ال ّ
ﺻﺪﺍﻱ ﺯﻧﺒﻮﺭ
ﺗﻠﻒ ﻛﺮﺩﻥ-
ﺳﺎﺯ ﻭاز همه
بیش�تر
بستگی
درمان کامل
داشت که
بخاطر
ﺍﺳﺒﺎﺏ -باید
که«نرگس» ،دختر ج��وان «برادر
دارد.ﻧﻴﺮﻭ ،ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ،ﺧﻮﺭﺍﻙ -ﻣﺮﺯﺑﺎﻥ
ﺣﺒﻮﺏ-
ﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ -ﺍﺯ
ﺷﻄﺮﱋ
ﻣﻬﺮﻩﻫﺎﻱ
ﺷﺮﻧﮓ -ﺍﺯ
ﻃﺎﻳﻔﻪ-
 نوع�ی که -۳
بزرگساالن
در
و
بندرت
اطفال
نزد
ﻡ ﺩﻳﮕﺮ در
ﻛﻬﻒباش��د و
قیمت می
گران
و
طوالنی
کلهر» ،مش��اور حض��رت پرزیدنت
شود
می
دیده
ﮔﻼﺑﻲ
ﻓﺮﻭﺕ-
ﮔﺮﻳﭗ
 -۴ﺣﺮﻑ ﻧﺪﺍ -ﺣﺮﺹ ﻭ ﻃﻤﻊ -ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ
در
مخصوصا
شود،
می
دیده
فراوان
درمان را
که
کند
قب��ول
باید
بیمار
چهل میلیونی از دامان اسالم عزیز
sousﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ -ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻗﻠﺒﻲ ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
Onychomycoseﺑﻲﺛﻤﺮ ،ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮﺩﻥ -ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ ﻧﺒﻲ
 -۵ﺑﻲﺑﺎﻙ-
آقایان
ﻛﻨﻨﺪﻩو بیشتر در نزد
مس��ن
 ،ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ-افراد
ﻣﺎﻩ -ﻛﻮﺩﻙ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ -ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺘﺎﺏ ج��دا ش��ده و به اس��تکبار جهانی
unguéale disto-lateral
ﺑﺎﻃﻞ
 -۶ﺧﺮﻣﻦ
{>> ادامه در صفحه}14 :
ﺍﻧﮕﻮﺭ
ﺎﻥ -ﺩﺭﺧﺖ
یک
تنها
ناخن
قارچی
بیماریه��ای
پناهنده شده است!
که قارچ ه��ا از زیر ناخن وارد می
 -۷ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ،ﺭﺧﺼﺖ -ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻕ -ﻛﻠﻤﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ
ﻲ -ﺗﺎﺟﺮ -ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻴﻞﻫﺎ
 -۸ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﻫﺎﺭ ﺯﺩﻥ ﻟﺒﺎﺱ -ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ -ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ جناب کلهر هم در مصاحبه ای و در
ﺶ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﻭ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ -ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ -ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
فرموده اند:
جواب خبرنگاران
 -۹ﻧﻮﻋﻲ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ -ﭼﻮﭘﺎﻥ-
ﻭ ﺁﻭﺍﺯ-
ﺷﻴﺮمی ترس��د به ایران برگردد
نرگس
ﺷﻤﺎﺭﻩ 4102
ﺟﺪﻭﻝ ﻭﻳﮋﻩ
4102ویژه و ﺣﻞ
ﻋﺎﺩﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ
صفحه پیش
عادی:از
جدولهای
ﺟﺪﻭﻝ حل
ﺣﻞ 
ﺍﺯ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ
ﺷﻤﺸﻴﺮ
ﻣﺸﺒﻚ-مورد سوال واقع
ﭘﺎﺭﭼﻪ اس��ت
ﺟﻨﺲممکن
 -۱۰ﺍﺯ زیرا
شود.
ﺳﻔﺮﻩ ﻃﻌﺎﻡ -ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ
ﻮﻣﻴﺪﻱ-
م�ا از آق�ای کلهر دیگ�ر توّقع
ﺧﺸﻜﻲﻋﺎﻟﻢ
نداش�تیم ک�ه اش�اعه اکاذیب
 -۱۱ﻗﺎﺭﻩ ﻛﻬﻦ -ﻣﻮﻱ ﮔﺮﺩﻥ
ﺧﻴﺎﻡ -ﺍﺯ
نموده و آبروی دولت اسلامی
ﺷﻴﺮ-ﻛﺸﻮﺭﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ
ﺫﺑﻪﻫﺎﻱ
را ببرن�د مگر ت�ا به ح�ال آزار
 -۱۲ﻓﺪﻳﻪ -ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ
ﻥ -ﮔﻞ
حکومت عدل اسلامی ح ّتا به
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ -ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺒﻬﻪ
مورچه ای رسیده است؟
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺽ -ﭘﻮﻝ
مطمئن هس��تیم ک��ه در صورت
ﻣﻲﺷﻮﺩ
ﻢ ﺷﺘﺮ-
بازگش��ت نرگس خان��م به آغوش
-۱۳ﺁﻳﻨﻪﻣﻘﻌﺮ-ﻣﺨﺘﺮﻉﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺭﺱ
پُرمهر میهن اس�لامی نه که از گل
ﺑﺨﺎﺭ -ﻛﻮﺯﻩ ﺍﺩﺑﻲ -ﻣﻘﻴﺎﺱ
ﺑﻨﺪﺭ
باالتر ب��ه او نخواهن��د گفت ،بلکه
 -۱۴ﻛﻠﻤﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻭ
ﻓﻮﻕ
ﻩ
برادران مهربان پاسدار و بازجو برایش
ﺣﻴﺮﺕ -ﻣﺮﺗﻌﺶ -ﻫﻤﻮﻃﻦ ﻣﺎ
شربت به لیمو بیاورند و به چلوکباب
ﻣﻮﺳﻲ-
 -۱۵ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ -ﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ
میهمانش کنند!؟
سلطانی هم

بیماری
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ُخرده شیشه یا ُخرده
حساب
متثال مبارک ما!

به روی جلد ش��ماره  920نش��ریه
پیون��د مورخ��ه اول اکتب��ر 2009
نگاه��ی بیندازی��د .در این صفحه
عکس تمامی اشخاص ،چه نازنینانی
که ب��ه پیوند آگهی م��ی دهند ،یا
همه همکاران قلمی نش��ریه و چه
ش��خصیت های ایرانی و کانادائی و
مخصوصاً پرزیدنت چهل میلیونی
و اذن��اب و عوامل داخلی و خارجی
ایش��ان همه شیک و پیک و ادکلن
زده و رنگی چاپ شده است؛ تا می
رسد به تمثال مبارک ما! که مربوط
می شود به ایام شباب مان و احتماالً
عکسی است که با یکی از آن دوربین
های آستین دار زمان شاه شهید که
جناب ع ّکاسباش��ی برای تحصیل
نتیجه مطلوب ناچار بود تا کمر به
داخل آن فرو برود! گرفته شده و آن
هم سیاه و سفید و پاره پوره و درب
و داغون؟!
ش��ما فکر می کنید علّ��ت این امر
وج��ود مقادیر معتنابه��ی ُ
«خرده
شیش��ه» در وجود ذیجود حضرت
سردبیر می تواند باشد؛
یا ُخرده حساب قدیمی که ایشان با
این حقیر فقیر سراپاتقصیر کمتر از
قِطمیر دارد؟!

صنایع فضائی
اسالمی

در اخبار آمده بود که:
ایران موجود زن�ده به فضا می
فرستد!؟
به علمای اعالم و حجج اسالم حاکم
بر ام القراء پیشنهاد می کنیم که زیاد
در بند زنده ب��ودن موجود مربوطه
نباشند! میتوانند فع ً
ال و برای دست
گرمی هم که ش��ده همین جناب
پرزیدن��ت منتخب حضرت رهبر را
به فضا بفرستند فکر بازگشت اش
را هم نکنند چون خرجش زیاد می
شود!
بدی��ن ترتی��ب و در این ش��رایط
بحرانی هم خیال رهبر مسلمین و
مستضعفین جهان راحت می شود و
هم اعصاب ا ّمت شهید پرور!؟

چوب دو سر طال
یادتان هس��ت که مجید مجیدی
دوربین به م��زد معروف در جلس��ه
شرفیابی س��ینماگران اسالمی به
حضور حضرت رهبر دس��ت به چه
ش��امورتی بازی هنرمندانه ای زد و
صدای مردم دلس��وخته ایران را در
آورد؟
مدتی نشریات
از
بعد
که
است
جالب
ّ
طرفدار رژیم مثل یا لثارات الحسین
و کیهان شریعتمداری هم افتادند
ب��ه جانش و تا توانس��تند فحش و
فضیحت بارش کردند!
در فرهنگ کوچه و بازار ،مردم ما به
چنین موجودی می گویند
چوب دو سر طال!؟

کاشت و برداشت

ضمن محکوم کردن هر نوع اعمال
تروریستی بخصوص بر علیه مردم
بی دفاع و بی گناه اگر نیک بنگریم
در می یابیم که آنچه هفته قبل در
سیستان و بلوچستان رخ داد و جان
عده ای از مردم چه طرفداران و چه
ّ
مخالفین رژیم را گرفت واکنشی بود
به اعمال و رفتار خشونت باری که
آقایان سی سال است در حق مردم
میهن ما روا داشته اند .در حقیقت
طوفانی که رژیم درو کرد محصول
بادی بود که س��الها کاشته است و
می کارد!؟

جرثومه فساد

در صفحه  14ش��ماره  920نشریه
پیون��د مورخ��ه ا ّول اکتب��ر 2009
نامه ای درج شده بود به قلم دو بانوی
هموط��ن ما خانم ها آذر و افس��انه
و در باب ش��کایت از رفتار زشت و
زننده یکی از کسبه ایرانی شهرمان
مونتریال دربرخورد با مشتریانش!
ش��خص ما که اص ً
ال این موضوع را
نمی توانیم باور کنیم چون تا آنجا
که می دانیم اکث��ر قریب به اتّفاق
صاحبان حرفه و کس��به ایرانی در
مونتریال همه انس��ان هائی شریف
و امین و دوست داشتنی هستند و
همواره با نهایت احترام با مشتریان
بخصوص هموطنان شان رفتار می
کنند.
اما بعداً که بیشتر فکر کردیم یادمان
آمد که بله ،نه این که در مونتریال
بلکه در پایتخت کشور بورکینافاسو
مجسمه بالهتی با
ُجرثومه فساد و ّ
نام و شناسنامه ایرانی د ّکه ای دارد
برای عرض��ه نوعی غذای ایرانی که
ه��م خ��ودش و هم ک��س و کار و
اذنابش از مش��تریان مخصوصاً نوع
ایران��ی آن ارث پدر طلب��کار اند و
دش��منی خونی و دیرینه ای دارند
با هر چه کارت اعتباری است ،مثل
ویزا لعنت الله علیه و مس��تر کارت
خاص
لعنت��ی و امثاله��م! و ارادت ّ
دارند خدمت «کش» علیه الس�لام
که در این مورد ما می دانیم اشکال
ف ّنی کار در کجاست؟
چون از قدیم شاعر فرموده است:
یارب س��بب مرگ س��گ سلطان
چیست؟
سگ داند و پینه دوز در انبان
چیست!
این حض��رت بار ه��ا در محافلی و
ب��ا وقاحت تم��ام اعالم ک��رده که
دکه اش نیاز به مشتری ایرانی ندارد
و اس��تقبال مشتریانی از اتباع سایر
کشورها بخصوص اعراب برای ادامه
کارش کفایت می کند!
از قدیم گفته اند :س��زای کاس��ب
گرانف��روش (و ما ب��ه آن اضافه می
کنیم بی ادب و نا محترم) نخریدن
اس��ت .اگر ش��ما هموطنان گرامی
زمانی دچار درد غربت ش��دید و به
یاد غذاهائی که در رس��توران های
پایتخت زیبای کشورما خورده اید
افتادید و ه��وس اش را کردید اگر
آدم صاف و صادقی هس��تید ،سراغ
این جرثومه فساد نروید عطای او را
به لقایش ببخشید و خود آن وجود
ب��ی ادب و ُمهمل را به مش��تریان
غیر ایرانی اش! در بورکینافاسو که
قحطی رستوران نیست!
راس��تی حواس تان هم جمع باشد
ت��وی تله این داس��تان «گوش��ت
حالل» هم نیفتید در این دیار کفر
همه چیز حرام اس��ت و نجس جز
وجود نازنین خودتان!
در ضمن توقع هم نداشته باشید که
با درج نامه آن دو بانوی بزرگوار در
پیوند یا این چند سطر نوشته ما این
متنبهشدهورفتارشان
نوعموجودات ّ
را تغییر دهند خواهید دید جری تر
و گستاخ تر هم خواهند شد!

آگهی
ریشه یهودی

این روز ها شایع شده که پرزیدنت
«منفور ابلهی نژاد» ریش��ه یهودی
دارد!
اینجان��ب بدین وس��یله اعالم می
نمایم که چنین موج��ودی اص ً
ال و
اب��داً نمی تواند از تی��ره و طایفه ما
باشد و به این توهین بزرگ اعتراض
دارم و از کسانی که این شایعه را در
بین مردم پخش می کنند ،شکایت
خواهم کرد!؟
یعقوب فرزند اسحاق یهودی
ایرانی تبار متولّد تهران ساکن
تل آویو
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زنان...

bkordi@yahoo.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

پروین اردالن ،برنده
جایزه اوالف پامله:

"جنبش زنان
ایران ،جنبشی
است رنگنی
کمانی"

تاریخ 4 :آبان 1388
ش��هرزاد نیوز :روزش��نبه  24اکتبر
 2009پروی��ن اردالن ،برنده جایزه
اوالف پالمه سوئد ،روزنامه نگار و فعال
حقوق زنان و منیره برادران ،نویسنده
و فع��ال حقوق بش��ر و برنده جایزه
کارل فن اُسییستسکی ،در دانشگاه
بوخوم آلمان سخنرانی داشتند.

منیره برادران :شکنجه
تنبیه فرد نیست ،تنبیه
جامعه است!

پروین اردالن ،نویسنده
کتاب "سناتور"
پیامدهای این جنبش به حس��اب
آورد.
به نظر برادران این جنبش برگشت
ناپذیر است و باید سعی شود با بسیج
افکار عمومی ،مانعی در مقابل تمهید
های رژیم برای سرکوب آن به وجود
آید.

پروین اردالن:
جنبش زنان ،جنبشی
است رنگین کمانی!

پس از س��خنان منی��ره ب��رادران،
منیره برادران ،نویسنده کتاب های ویدئویی از جنبش زنان طی س��ال
حقیق�ت س�اده ،روانشناس�ی های اخیر نش��ان داده شد و پس از
شکنجه و علیه فراموشی ،ضمن آن ،پروین اردالن ،نویس��نده کتاب
اب��راز امی��دواری به فاصل��ه گرفتن "سناتور" که در آن جنبش صدساله
جنبش از شعارهای اسالم ایدئولوژی اخیر زنان مورد بررس��ی قرار گرفته
ش��ده ،به تأثیر فش��ارها برجنبش است ،سخنرانی خود را آغاز کرد.
پرداخت .وی با اش��اره به دستگیری وی س��خنان خود را به س��ه بخش
ها ،بازداشت ها ،شکنجه ها ،اعترافات تقسیم کرد:
حرکت افقی به جای حرکت عمودی
و حتا قتل معترضان گفت:
"ش��کنجه نه تنها تنبیه فرد ،بلکه مبنی بر سلسله مراتب ،تمرکز زدایی
همزمان تنبیه جامعه اس��ت .هدف و ارتقاء آگاهی.
اصلی س��رکوب ها و فش��ارها ،فلج پروی��ن اردالن در رابطه با جایگزین
کردن جنبش بود .این سرکوب ها ،کردن حرکت افقی در جنبش زنان
اما ،عامل ب��از دارنده نبود بلکه تنها به جای حرکت عمودی یا سلس��له
توانست وقفه هایی ایجاد کند .وقفه مراتبی ( هیرارشی ) ،از جمله گفت:
"یک��ی از ش��یوه
ه��ا نی��ز تنها
های فعالیت ما که
در ش��کل
ا عتر ا ض��ا ت " ،سعی کردیم خودمان صیقل خورده ،اما
هنوزنتوانستهاست
مانند تظاهرات
رسانه بشویم!"
خوب ج��ا بیافتد،
گسترده ایجاد
ایجاد حرکت افقی
شد ،اما حرکت
در مقابل هیرارشی موجود در جامعه
به اشکال دیگری ادامه یافت".
وی افزودک��ه در جنبش های بزرگ است .روش عمودی تاکنونی ،سلسله
اجتماعی ،شدت فش��ار دولت های مراتبی ،در ساختارخانواده ،جامعه و
س��رکوبگر نمی تواند نتایج مطلوب دولت حکمفرماست .ما این حرکت
شان را به بار آورد .برای مثال در سال را از رابطه زن و شوهر آغاز کردیم و
های  60دستگیری ها ،شکنجه ها رس��یدیم به این که برای این سلطه
و اعدام های جمعی که قصد از آنها زدایی چه باید کرد؟
ارعاب بود ،اعتراض زیادی
را بر نیانگیخت و جامعه
در حالت تدافعی به س��ر
می برد .اما این بار جامعه
دچار ارعاب نشد .وقفه ای
به وجود آم��د ،اما مردم
ب��ه جای رفت��ن به خانه
ها به شناسایی و معرفی
جنایت��کاران پرداخته و
با اعالم اس��امی دستگیر
شدگان و کشته شدگان
مانع فراموشی شدند ،کما
اینکه جنبش سمبل های
خ��ود را هم یافت ،مانند:
ندا و سهراب.
در بخ��ش دیگ��ری از
سخنرانی ،برادران گفت
ک��ه جنبش به اش��کال
موضعی ادامه دارد ،مانند
راه رفت��ن در س��کوت،
تحری��م کااله��ای مورد
تبلی��غ صدا و س��یمای
جمهوری اسالمی و حتا
خود این رسانه ها.
وی پیون��د میان ایرانیان
معترض داخ��ل و خارج
از کش��ور را یکی دیگر از
دس��تاورد های جنبش
دانس��ت و ایجاد شکاف
در باال ،از جمله در میان
روحانیون ،را نیز از دیگر

کار ما شاید این است...

پی آواز حقیقت بدویم*

ا ز
خو د
کردی��م
ش��ر و ع
را به بحث
و ابتدا خشونت
گذاش��تیم .پس از به سن-ساالری
رسیدیم ،که در میان زنان هم رواج
دارد و افراد مسن تر از اقتدار بیشتری
برخوردارند .پس از آن به این نتیجه
رسیدیم که به تمرکززدایی از قدرت
بپردازیم و اطالع��ات خود را پخش
کنیم آن را از انحصار در آوریم".
وی در همین رابطه افزود که اگر عدم
تمرکز در جنبش زنان نباش�د،
حاکمیت ب�ه راحتی می تواند با
دس�تگیری رهبران ،جنبش را
فلج کرده و از بین ببرد.
بر همین اساس کمپین یک میلیون
امضا ب��رای تغیی��ر قوانین تبعیض
آمیز -قائم به فرد نیست و اگر کسی
دستگیر ش��ود ،کمپین به کار خود
ادامه می دهد.
پروی��ن اردالن ،در رابط��ه ب��ا ارتقاء
آگاهی گفت:
"اگر صدای��ت ضعیف ب��ود ،باید از
همه ابزار ها اس��تفاده کنی .این بود
که س��عی کردیم خودمان "رسانه"
بشویم".
وی در توضی��ح این بخش گفت که
جم��ع آوری امضا ،به معنای تبدیل
خود به رس��انه ب��ود؛ مانند رفتن به
خیابان ها و صحبت با مردم ،اجرای
تئاتر های خیابانی ،کار زنان با زنان و
حتا مردان.
جنبش زنان به اعتقاد پروین اردالن،
پیشتاز ارتباط داخل و خارج است .او
از تالش  20ساله بنیاد پژوهش های
زنان در این زمینه یاد کرد.
وی گفت که جنبش زنان از آموزش
حقوق زنان ب��ه آن ها در جمهوری
اس�لامی آغاز کرد و رش��د یافت و
رسید به تغییر قوانین تبعیض آمیز.
درادام��ه س��خنرانی ،اردالن ضمن
قدردانی از نقش موثر مهرانگیز کار و
شیرین عبادی گفت" :اوایل کار همه
جا خط قرمز بود .اتهام علیه امنیت
کشور و دستگیری بیش از هفتاد تن
زنان فعال جنبش یک میلیون امضا،
نشانه عبور از خط قرمز ها بود".
وی جنبش زنان را جنبشی رنگین
کمانی دانست که جنبش سبز نیز از
تجربه آن سود برده است .به اعتقاد
وی اگر زنان در س��ال  1357پشت
سر مردان حرکت می کردند ،اکنون
شانه به شانه آنان و یا جلوتر از آنان
در حرکتند.

 1آبان  1388مریم قنبری
صفحه حوادث روزنامه همش��هری
تیتر زد :

"مادر سنگدل
اعدام شد"!

و من ،که بارها این زن را دیده بودم،
و ش��ب اعدام ،کنار بس��یاری دیگر
از دوستان ،پش��ت دیوارهای اوین،
منتظر لغو حکم این انسان بی گناه
بودم ،با دیدن این تیتر قلبم به درد
آمد.
بی عدالتی دس��تگاه قض��ا کم بود،
فشار ناشی از مرگ سهیال کم بود،
بی انصافی نویسنده خبر هم مزید بر
عمق این غم شد.
اما چرا؟ مگرسهیال که بود؟
س��هیال ،به طور خالص��ه و در یک
خ��ط ،زن  26س��اله ای بود که در
تاریخ  85/8/14فرزند  5روزه اش را
در بهزیستی هاجر به قتل رساند.
اما این ساده انگارانه ترین تعاریف از
سهیال است.
سهیالیی که امروز پیش ما نیست و
در تمام مدت  4سالی که در زندان
ب��وده ،هیچ کس روایت درس��ت و
یکسانی از زندگی او ندارد.
آدم س��اده و در عین حال بس��یار
پیچی��ده ای که هیچ از گذش��ته ،
مادر و پدر خود و حتی محل واقعی
زندگی اش اشکار نکرد.
حت��ی اس��م واقعی او نی��ز معلوم
نیس��ت! انکار ،فرار از گذش��ته ای
سخت و شاید به قول خودش ،دفاع
از "آبروی آنها که مسلمانند و آبروی
مسلمان را که نباید برد"! میتوانست
دلیل این پنهان کاری ها باشد.
با این حال در نمای نسبتا ثابتی از
تمامی روایات زندگی اش ،سهیال،
تجاوز جنس��ی در  12سالگی و در
خان��ه پدری ،ت��ا تج��اوزات مردان
بسیاری (6میلیون مرد-یعنی بسیار
زی��اد -به بیان خ��ودش) را در این
جامعه تجربه ک��رده .دختری که
مهر و محبت م��ادر و پدری ندیده
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مجمع عمومی
اجنمن زنان ایرانی و

که " اگ��ر کمی محبت
انتخاب هیأت اجرایی جدید
دیده بودم کارم به اینجا
نمیکشید" .دختری که
زمان :یکشنبه 22نوامبر
از آن فضای سخت و پر
11صبح >>در محل:
تهمت فرار میکند .کسی
که حتی برای فرار از تن
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
فروشی به بهزیستی پناه از همه عالقمندان دعوت میکنیم که در
می برد اما اندکی بعد او این جلسه شرکت کنند و با پیشنهادات
را که پناهی ندارد به زور،
و انتقادات خود این نهاد قدیمی شهر
بیرون می اندازند ...آنهم
مونتریال را پر بارتر سازند.
در شبی بارانی!
و نهایت��ا از پس تمام این رنجها ،به محمدی" میخواهد ،بالخره پدر بچه
زندگی با مردی تن میدهد که معتاد و ش��وهر خود را به وکیلش معرفی
است و از او باردار میشود.
می کند تا شاید با اثبات نسب ،پدر
افسردگی دوران بارداری به شدت او طفل به عنوان ولی دم شناخته ،و در
را فرا میگیرد ب��ه طوری که در ماه صورت رضایت ،اعدام سهیال منتفی
هفتم از خانه همس��ر معتاد که از شود.
اعتیاد او ب��ی زار هم بوده ،فرار و به همین اتفاق هم م��ی افتد ...رابطه
بهزیستی پناه می آورد.
زوجیت سهیال طبق صیغه نامه ای
اگر بخواه��م از س��هیال بگویم ،به و طی حکم قطعی دادگاه خانواده،
یک��ی از روایات او هم که بس��نده به اثبات می رسد و قرار توقف حکم
کنم ،بسیار باید نوشت .از کسی که اعدام وی صادر میشود.
کم بدی و خش��ونت و تجاوز از این اما با کمال تاسف و تعجب ،و بدون
اجتماع ندیده .از کس��ی که معلول توجه به مسائل قانونی و تالشهای
بی توجهی جامعه اس��ت .از کسی پیگیرانه وکیل وی ،حکم سهیال در
که وقتی از س��رباز جلوی اوین می اوج ناباوری در سحرگاه  29مهرماه
پرسی س��هیال اعدام شد یا نه ،می  88اجرا شد.
گوید همان زن روانی را میگویی؟!
و تو می مانی که چرا جنون او توسط سئوال؟
دادگاه تشخیص داده نشده؟
ق��وه قضاییه ای که در مس��تند"
آقای مدعی العموم ،آنگاه که سهیال بهن��ود" ،خود را مب��را از اعدام این
این همه درد میکش��ید ،شما کجا نوجوان نشان داده و ابراز میکند که
بودید که حقوق ابتدایی از دس��ت تمام تالشهایش را برای اخذ رضایت
رفته او را مطالبه کنید ،که امروز به از اولیاء دم انج��ام داده ،چگونه ،به
خونخواهی نوزاد  5روزه اش ،او را به اعدام سهیال ،که هیچ اولیای دمی
چوبه دار میسپارید؟
نداش��ته  ،صرفا ب��ا تقاضای مدعی
العموم ،اقدام می کند؟
برای سهیال چه کردند؟
خانم مینا جعفری ،در تابستان  86اما...
پ��س از اطالع از وضعیت س��هیال ،س��هیال که رفت ،ما اما نباید اجازه
داوطلبانه به عنوان وکیل تعیینی ،دهیم که این رویه غیر منصفانه و
اعالم وکالت می کند.
غیر قانونی ،ادامه یابد .از این رو
در ای��ن پرونده ب��ه این دلیل که در این راستا ،مینا جعفری ،وکیل
س��هیال به علت تنفر از پ��در نوزاد ،س��هیال ،و برخی دیگ��ر از فعاالن
از معرفی او س��ر باز زند ،بر اس��اس حقوق بش��ر ،در جهت اعتراض به
ماده  266قانون مجازات اس�لامی ،این حرکت غیر قانونی قوه قضاییه،
دادس��تان به عنوان مدعی العموم ،تصمیمدارندکههمچنانپیگیرحق
قصاص او را خواهان میشود.
سهیال بوده و تا گرفتن حکم اثبات
اما با تالشهای وکیل مدافع سهیال ،نسب و نهایتا اثبات غیر قانونی بودن
و برقراری ارتباطی دوستانه با وی ،اع��دام صورت گرفته ،راه را بر اعدام
سهیالیی که در جلس��ه دادگاه ،به دیگر سهیال ها ببندند.
علت خس��تگی  ،ت��رس یا هر چیز به امید روزی که حق حیات
دیگر ،اعدام خود را از قاضی "عزیز انسانها را ارج نهیم.

ژيال بنیيعقوب برنده "جايزه جهانی
آزادی بيان" شد

خبرنامه گوی��ا -ژي�لا بنیيعقوب،
روزنامهنگار ايرانی و روزنامه روس��ی
نووايا گزتا مش��ترکا برن��ده «جايزه
جهانی آزادی بيان» شدند.
اين جايزه از سوی سازمان غيردولتی
«روزنامهنگاران کانادايی برای آزادی
بي��ان» به اين روزنامهن��گار ايرانی و
روزنامه روسی تعلق گرفته است.
در بياني��ه س��ازمان غيردولت��ی
«روزنامهنگاران کانادايی برای آزادی
بيان» آمده است اين سازمان مفتخر
اس��ت که ژيال بنیيعقوب از ايران و
روزنامه روسی نووايا گزتا از روسيه را
به خاطر شجاعت فوقالعاده و غلبه بر
مشکالت بزرگ برای گزارش اخبار،
برنده «جايزه جهان��ی آزادی بيان»
سال  ۲۰۰۹اعالم کند.
س��ازمان غيردولتی «روزنامهنگاران
کانادايی ب��رای آزادی بي��ان» ژيال
بنیيعقوب را روزنامهنگار ،سردبير و
يک فعال برجس��ته حقوق زنان در
ايران معرفی کرده است.
در اي��ن بيانيه آمده اس��ت که ژيال
بنیيعقوب سردبير وبسايت کانون
زنان ايرانی است که به مسائل زنان
اي��ران اختص��اص دارد .اي��ن بيانيه
میافزايد ژي�لا بنیيعقوب به دليل
فعاليتهايش چندين بار نيز احضار
و زندانی شده است.
ژيال بنیيعقوب پس از دهمين دوره
ت جمهوری به همراه
انتخابات رياس 

همس��ر روزنامهنگارش ،بهمن
احمدی امويی ،بازداش��ت شد؛
خانم بنیيعقوب پس از تحمل
 ۶۰روز زندان با قرار وثيقه آزاد
ش��د اما همس��رش با گذشت
چهار ماه همچنان در زندان به
س��ر میبرد.پيش از اين نيز در
سالهای  ۲۰۰۸و  ۲۰۰۹خانم
بنیيعقوب به دست نيروهای
امنيتی دستگير شده بود.ژيال
بنیيعق��وب در روزنامهه��ای
همشهری ،خرداد ،آزاد ،آفتاب
ام��روز ،وقاي��ع و س��رمايه
نيز ژيال بنیيعقوب
سابقه فعاليت داشته است.وی
يکی از اعض��ای «کمپين يک سردبير وبسايت
ميليون امضا» است و به تازگی کانون زنان ايرانی
نيز برنده جايزه «ش��جاعت در
روزنامهنگاری» شد که از سوی
نوواي��ا گزتا به ط��ور مرتب مطالبی
بنياد جهانی رسانههای زنان به
چ��اپ میکنند ک��ه دول��ت را نقد
وی اهدا شد.
روزنامه روس��ی نوواي��ا گزتا نيز که میکند و فساد و نقض حقوق بشر را
«جايزه جهانی آزادی بيان» به آن نيز عيان میسازد.
تعلق گرفته است ،به گفته سازمان
غيردولتی«روزنامهنگاران
کاناداي��ی ب��رای
آزادی جلسه ماهیانه اجنمن زنان
بي��ان» ،يک��ی از معدود
منابع خبری مستقل در زمان :یکشنبه اول نوامبر
روسيه است که تاکنون
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----چهار تن از کارکنان آن
به همه شما خوشامد میگوییم.
به قتل رس��يدهاند.برپايه
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
اين بيانيه ،روزنامهنگاران
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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

مثبتاندیشی...

تا جامعه را مانند
کودکان به اطاعت
ب��ی چ��ون و چرا
تشویقکنند؟
و البت��ه ب��ه بهانه
مثبتاندیشی!
س��ازمان دیگری که ویدئو
و نوارهای مشوق و
نطقه��ای برنامه
ریزی شده می
فروش��د ،از
طر ی��ق

مخدر جدید
ُ
یکیاز

حسین
انصاری(مونترال)
این روزها هر جا نگاه می کنیم ،صحبت
از اندیشه مثبت و تشویق به خوشحالی،
یا تظاهر به خوشحالی است.
اگر اندیش�ه مثبت داش�ته باشی،
همه مشکالت حل می شود!
نتیج��ه این ش��ده ک��ه جامع��ه بطور
ساختگی ،مشکالت را انکار می کند و...
تجسم می کند که مشکل حل شده و
یا حل خواهد شد...
سالها پیش جوامع دیگر از طریق شیوع
مواد مخدر چنین احساسی را به جامعه
می دادند!
س��ال گذش��ته  14تریلیون دالر برای
خرید کتابها و سمینارها و برنامه های
دیگر ...مثبت اندیش��ی و خودسازی به
خرج رسیده است!
عجب کسب پر رونقی!
آماری از مخارج مواد مخدر در دس��ت
نیس��ت اما مطمئنم که یا در این حد
نیست و یا با آن قابل قیاس است.
داروهای ضدافسردگی بدنبال این پدیده
مثبت اندیشی روز بروز رونق می گیرند.
جامعه تبدیل به افرادی شده که مست
و دیوانه پدیده ای (مخدری) بنام مثبت
اندیشی شده اند.
اماحتییککتابتحتعنوان"اندیشه"
به چشم نمی خورد .اگر اندیشه منفی
ای��ن قدر بد بود ،چرا بخش��ی از وجود
کاملترین آفرینش است؟
اندیشه منفی سپر بالس��ت ...محافظ
انس��ان است ،اما متاس��فانه دائماً مورد
حمله قرار می گیرد.
با اندیشه مثبت و خوشحالی مخالفتی
ندارم اما هر چیز حدی دارد.
اخی��راً گروه��ی که خود را پش��تیبان
و محاف��ظ قربانیان س��رطان می نامد،
برای مبتالیان به س��رطان یک اسباب
بازی عروس��کی می فرس��تد و از آنان
می خواهد که عروس��ک را نش��انه ای
از بهبودی در نظ��ر بگیرند و همزمان
تعدادی مدادرنگی ضمیمه می کنند تا
بیمار از طریق نقاشی احساسات خود را
ابراز کند!
از ش��ما می پرس��م ...با کدام کودکی
چنین رفتاری می شود؟
آیا جز این است که دستهایی در کارند

کمپانیه��ای خ��ود مشغول شیوع
افکار منفی است تا بتواند فروش ویدئوئی
اف��کار مثبت را
بهبود دهد!
گوین��دگان و فروش��ندگان و بس��یج
کنندگان افکار مثبت میلیاردر شده اند
در حالیکه مشتریانش��ان در خلسه ای
دروغین به سر می برند که روز بروز آنان
را به عمق بدبختی و بی خیالی و البته
مثبت اندیشی فرو می برد.
هیچ یک از این «دلسوزان» را ندیده ام
که مردم را به اندیشه تشویق کنند!
ام��روزه در ی��ک همه پرس��ی از هزار
بیمار مبتال به امراض مزمن ،تشخیص
داده ش��ده که  43درصد خود را مقصر
می دانند که از آنجا ک��ه قادر به ادامه
افکار مثبت نیستند ،مرضشان در حال
پیشرفت است!
و  21درص��د معتقدند که چون مثبت
اندیش نیستند به بیماری مبتال شده
اند.
این مبلغین مثبت اندیشی که بیش از
هر چیز مردم را به عدم اندیشه تشویق
می کنند عده ای را به بی خیالی سوق
داده اند و عده دیگری را به حس شرم و
سرزنش خود دچار کرده اند.
این همان تاثیر مواد مخدر است که یا
به خوشبینی بی جا و یا خیال واهی و یا
رویاهای رنگارنگ می انجامد.
دیگ�ر هدف گزین�ی و تالش برای
رسیدن به آن وجود خارجی ندارد.
برنامه ریزی مالی تبدیل به قمار و بلیط
بخت آزمایی می ش��ود .نگرانی و چاره
اندیش��ی که کاتالی��زور همت و تالش
اس��ت به مثبت اندیشی واهی و بی جا
انجامیده اس��ت .همیش��ه مرگ برای
همسایه است.
تخیل که محرک س��ازندگی است به
آرزوهای دائمی تبدیل می شود و شکی
نیست که فقط با مثبت اندیشی و بدون
همت و تالش ،کسی به آرزو نمی رسد.
مثبت اندیشی مانند قرص مسکنی شده
که درد را عجالتاً تس��کین می دهد اما
مرض را معالجه نمی کند.
مقصد را به مردم نشان می دهد اما راه و
روش رسیدن به آن را پنهان می کنند.
این روزها مثبت اندیش��ی مزمن کم و
بیش تبدیل به یک بیماری روانی شده
و به اندازه منفی بافی و بدبینی مزمن،
قربانی های بیشمار دارد.
شکست های حاکی از خوشبینی مزمن

که فق��ط و
فقط خیال و آرزوی بدون برنامه ریزی
است بعد از مدتی افسردگی مزمن ایجاد
می کند .ریسک و درک ریسک و برنامه
ریزی و ریس��ک را تبدیل به قمار کرده
است و در هر گوشه و کنار قماربازان
و بازندگان را مانند کبکی که س��ر
در برف کرده باشد به شکستهای
متعدد و مستمر وادار می کند.
این واعظان غیرمتّعظ که قول های
واه��ی می دهند ،این مخدر روانی را به
ص��ورت کتابهای رنگارنگ و ویدئوهای
متعدد و البته داروهای ضدافس��ردگی
تبلیغ می کنند.
بای��د اعت��راف کنم که همه م��ا کم و
بیش قربانی این نوع افکار مزمن ش��ده
ایم و چاره اندیشی را با مثبت اندیشی
جایگزین کرده ایم .مثبت اندیشی بسیار
آس��ان تر از چاره اندیش��ی است و بی
دلیل نیست که این همه قربانی گرفته
است.

…یکی از اساس�ی ترین دالیل
سقوط اقتصادی آمریکا و وام های
ب�ی دلی�ل و بیج�ا این ب�ود که
متصدیان با مثبت اندیشی مزمن
معتقد بودند که امالک همچنان به
رشد بی سابقه ادامه خواهند داد.
بانکهای بزرگ آمری�کا با مبارزه
شدید با منفی بافی و بداندیشی،
به مثبت اندیش�ی ادامه دادند تا
حت�ی بزرگترین و موف�ق ترین
بانکها و موسس�ات مالی را زمین
گیر کردند.
مثبت اندیش��ی ایرادی ندارد اما هدف
نیست .در اصل مثبت اندیشی یکی از
بهترین روش های موفقیت است اما به
ش��رطی که بعنوان یک وسیله در نظر
گرفته شود ،نه هدف.
م��وز میوه مقوی و مفیدی اس��ت ...اما
بیس��ت عدد آن را در نیم ساعت میل
بفرمائید تا ببینید جقدر مقوی و مفید
است و دمار از کجا در خواهد آورد.
مثبت اندیشی نیز مانند موز است.
چنانچه فردی هدف گزینی را به خوبی
انجام داده باش��د و در مسیر مشخصی
رو به حرکت باش��د ،می توان از مثبت
اندیشی استفاده کرد تا نفس را تقویت
نمود و احتمال موفقیت را گسترش داد.
اما مثبت اندیشی فقط و فقط به صرف
مثبت اندیشی همان مواد مخدر است
ک��ه مدت کوتاهی ل��ذت دارد و ماه ها
خمودگی و افسردگی!
این مثبت اندیشی که هم اکنون همه
گیر ش��ده ،تبدیل به بیم��اری مزمن
فکری شده است و مانند مواد مخدر هر
چه بیشتر از آن به انسان برسد ،نیاز به
آن بیشتر می شود و کتابها و نوارها و...
همچنان فروش تصاعدی خود را ادامه
خواهند داد.
هش��دار که مثبت اندیش��ی دش��من
چاره اندیشی اس��ت و وسیله ای برای
سودجویی بازاریان شده است.


پیوند را مشترک شـــوید:
514-996-9692

مدیریت سبد سهام
نگاهی به بازار
سهام

حسین انصاری
مونترال -نوامبر 2007

بازار هم اکنوندرشرایط
بحرانی قرار دارد.

رشد ماه های گذشته که تا حد
زیادی انتظ��ار می رفت کم و
بیش رشدش را از دست داده
و هر چند که هنوز رکود نکرده
اما ساکن شده است.
اجازه بفرمائید که نگاهی دقیق
تر داشته باشیم.
قبلازهرچیزفراموشنفرمائید
که رش��د چند ماه گذشته بی
س��ابقه بوده اس��ت و با وجود
شرایط موجود اقتصادی فعلی
هیچ دلیل مشخصی برای رشد
وجود ندارد.
معم��والً بازارها ه��ر وقت که
سقوط کرده اند برای مدت 6
یا  7ماه رشد خوبی نشان می
دهند.
ماه سپتامبر ماه هفتم بود.
پس قاعدتاً بایستی از ماه اکتبر
رکود می کرد.
اما نمودارهای کوتاه مدت نشان
می دهند که رش��د همچنان
ادامه دارد.
ام�ا هیچ دلیلی برای ادامه
این رشد وجود ندارد.
 2س��ناریو را می توان مطرح
کرد.
بازار در میانه ماه نوامبر
رکود خواه��د کرد و
دوباره در ماه دس��امبر رش��د
کوچکی خواهد داشت و بعد از
آن در ماه ژانویه رکود دیگری
را در پیش داریم.
بنابراین اگر سناریو اول صحیح
باش��د ،تا هفته دیگر رکود را
خواهیم دید و ت��ا آخر نوامبر
ادامه خواهد داشت.
میزان این رکود را نمی توان به
راحت��ی حدس زد اما رکود در
پیش است.
س��ناریو  -2رک��ود
ضعیفی در ماه نوامبر
خواهیم داشت و بعد هم چنان
بازار بطور ساکن ادامه خواهد
داد .حتی احتمال رشد ضعیفی
هم می رود.
اگر این سناریو صحیح باشد،
بازار تورنت��و ( )TSEتا میزان
 12000و  DOWت��ا 10500
و  S&P500ت��ا میزان 1240





رش��د خواهد کرد .نتیجتاً اگر
می��زان فعلی ب��ازار را در نظر
بگیریم ،بازار هن��وز به میزان
حداکث��ر نرس��یده ام��ا به آن
نزدیک اس��ت .البت��ه میزان
حداکثر را با توجه به
ادامه رشد سابق (6
ماه گذشته) حدس
زده ام .ای��ن میزان
حداکث��ر ،در اواخر
ماه دسامبر یا اوایل
ژانویه خواهد بود.
دالی�ل اصل�ی
رک�ود چ�ه در
ماه نوامبر و چه
در ماه دسامبر
به
ی�ا ژانوی�ه
ز یر
ح
ش�ر
است:
بیش از نیمی از امالکی
ک��ه در پرداخ��ت وام
قصور کرده اند ،هنوز در پروسه



اما هیچ دلیلی
برای ادامه رشد
وجود ندارد!

باز پس گیری هستند اما این
پروسه تمام نش��ده و تا یکی
دو ماه دیگر ب��ه انجام خواهد
رسید .پس از اتمام این پروسه،
بازارهای عکس العمل نش��ان
خواهن��د داد .در ح��ال حاضر
فقط در آمری��کا ،بیش از 25
میلی��ون مل��ک ارزش منفی
دارن��د  .به این معن��ی که وام
مسکن از ارزش مسکن بیشتر
اس��ت .بیش از نیم��ی از این
ارزش��های منفی ،فراتر از 25
درصد هستند .به این معنی که
وام مسکن  25درصد بیشتر از
ارزش ملک است.
عکس العمل بازار به این مسئله
تا اواخر ماه ژانویه نمودار خواهد
ش��د .این پدی��ده در اصطالح
اقتصادی  DELEVEREGنام
دارد .معنی دقیق فارسی ندارد
اما معکوس قرض (یا سرمایه
گذاری از طریق قرض) است.
معموالً ای��ن پدیده که همان
بازپس گیری امالک می باشد
در بازار اثر منفی دارد .آنچه که
غیرعادی است عمق این پدیده
است که تابحال سابقه نداشته.
اگر تضمینه��ای دولتی اوباما
وجود نداشت ،ماه ها قبل این

پد ید ه
نمودار
ش��د .
می
ح��ا ل
د ر
حاضر وامهای مسکن
در آمریکا به میزان 17
تریلیون رسیده است .این
رقم همان حبابی اس��ت
که حج��م آن با س��رعت
زیادی در حال رکود اس��ت.
()DELEVEREGing
این پروس��ه در تابس��تان
 2010به اوج خود خواهد
رسید و سخت ترین شرایط
اقتصادی را در تابستان 2010
شاهد خواهیم بود که تا اوایل
 2011ادامه خواهد داشت.
میزان بی��کاری که در
بعضی ای��االت آمریکا
هم اکنون به  18تا  20درصد
رس��یده ،توام ب��ا امالک پس
داده ش��ده به بانک ،دست به
دست می دهند و باعث سقوط
کس��بها خواهند شد .سقوط
کسبها ،سقوط بازار را به همراه
خواهد داشت.
بی��کاری ،بی خانمان ش��دن،
اوج جنگ عراق و افغانس��تان،
بحرانه��ای داخل��ی آمریکا و
سیس��تم بهداش��تی ،سقوط
دالر آمریکا ،کس��ری مراودات
اقتص��ادی (واردات بیش��تر از
صادرات) ،همدستی شرکتهای
بزرگ بیمه و بانکها و موسسات
اقتصاد برای مبارزه با جایگزینی
بهداشت عمومی در آمریکا ...
بدون ش��ک برای مدت  9ماه
تا یکس��ال بازاره��ا را متالطم
خواهد کرد .تالطم بازار آمریکا
تاثیر ف��وری در ب��ازار کانادا و
دیگر بازارهای مربوطه خواهد
داشت.
اگ��ر آمری��کا قادر نباش��د که
اقتص��اد و بازاره��ای خود را با
اقتصادهای مهاجم دیگر مانند
چی��ن و هندوس��تان مخلوط
کند ،سقوط اقتصادی و سقوط
بازار آینده بسیار شدید خواهد
بود.
در هر صورت ،ش��رایط فعلی
زیاد مناس��ب نیس��ت و باید
صبر کنیم و ببینیم که آمریکا
چ��ه راه حلی ب��رای این همه
نمودارهای منفی پیدا خواهد
کرد و یا اینکه آیا اص ً
ال راه حل
خواهد یافت یا نه.
آماده و آگاه باشید



كسرىبودجهآمریكا  1/4تریلیوندالربرآوردشد
بر اساس برآورد كنگره آمریكا تراز
بودجه این كشور در سال منتهى
به  ۳۰سپتامبر  ،۲۰۰۹به رقم بى
سابقه  ۱۴۰۰میلیارد دالر رسید.
تحلیلگران كنگره آمریكا پیشتر
این رقم را تقریبا  ۱۶۰۰میلیارد
دالر پیش بینى ك��رده بودند اما
پ��س از م��رور مج��دد داده هاى
موجود این رقم كاهش یافت.
دلیل ایجاد این كسرى تراز عظیم
افزایش هزینه هاى دولت در برابر
كاهش مالیات ها و درآمد ناشى از
آن اعالم شده است.
در سال مالى  ،۲۰۰۹دولت آمریكا
 ۲۱۰۰میلیارد دالر درآمد داشت
ك��ه به دلیل افت ش��دید مالیات
شخصى و شركتى به نسبت سال
قبل  ۱۶.۶درصد كاهش داشت.
از س��وى دیگر هزینه هاى دولت
هم ب��ا  ۱۷.۸درص��د افزایش به
 ۳۵۰۰میلیارد دالر رسید.

کسر بودجه دولت
آمریکا در سال 2008
 459میلیارد دالر بود
یك��ى از مهمتری��ن بخش هاى
افزایش هزینه به پرداخت مزایاى
بیكارى مربوط مى شود كه بیش
از دو برابر ش��د و به  ۱۲۰میلیارد
دالر رسید.
به نظر مى رس��د تنها مسئله اى
كه تا اندازه اى ب��ه دولت آمریكا
كمك كرد ،كاه��ش نرخ بهره بود
كه باعث شد پرداخت بهره قرض
هاى دولت  ۲۳درصد كاهش پیدا
كند و به  ۱۹۹میلیارد دالر برسد.
وزارت دارای��ى آمریكا رقم واقعى
كسرى تراز بودجه را در اواخر ماه
اكتبر اعالم مى كند.

نه��اد فراجناح��ى دفت��ر بودجه
كنگره ( )CBOكه برآورد تازه از
كس��ر بودجه را اعالم كرده ،رقم
كس��ر بودجه را  ۹.۹درصد تولید
ناخالص ملى آمریكا دانست.
رقم كسر بودجه دولت آمریكا در
سال گذش��ته  ۴۵۹میلیارد دالر
بود.
دفتر بودجه كنگره یادآورى كرد
قس��متى از دلیل افزایش هزینه
هاى دولت آمریكا ،اجراى برنامه
"كمك ب��ه دارایى هاى نامطلوب"
( )Troubled Asset Reliefبوده
است؛ این برنامه كه از جمله براى
جلوگی��رى از ورشكس��تگى دو
ش��ركت عمده وام مسكن آمریكا
به ن��ام هاى فردى مك و فنى مى
انجام شد ،هزینه اى بالغ بر ۷۸۷
میلیارد دالر در بر داشت.
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همــدردی

ایران:جنبشسبز،درحاشیهومنت
آقایمهاجرانی،مارافریبندهید!

دوستان گرامی آقایان پرویز چنگیزی
نعیم چنگیزی ،لبیب چنگیزی

مردم ايران با پيوسنت به جنبش سبز عزم کرده اند
ريشه حکومت اسالمی را در متامیت خبشکانند!

در حاشیه سخنرانی
ماه اکتبر عطاءاهلل
مهاجرانی
درواشنگنت،

تقی مختار

امروزیتريم ،کت و شلواری و بلوز و
دامنی هستيم ،گرفتهاند و ما را هل
دادهاند به عقب و به حاشيه .ما داريم
میبينيم حق ما از انقالبی که کرديم
خورده ش��ده و از طرف ديگر با اين
فشاری که از هر لحاظ به جامعه وارد
میش��ود امروز و فرداست که ملت
صبر و حوصلهاش س��ر برود و مردم
بريزند به خيابانها و بساط حکومت
را بهکلی واژگون کنند .اين است که
گفتيم الزم است اصالحاتی صورت
بگيرد؛ برخی گشايشها و تغييرات
بهوجود آيد تا کار به خرابی و ويرانی
کل نظام نکش��د .کسی به حرفها
و نصايح م��ا گوش ن��داد و ما بهتر
دانستيم قبل از اين که رد صالحيت
بش��ويم در انتخابات شرکت کنيم و
ب��ه اتکاء وعده برخی آزادیها که به
مردم خواهيم داد صندوقهای رای
را از نام خودم��ان پر کنيم و به اين
ترتي��ب رقبا را پس بزنيم و قدرت و
دولت را خودمان به دس��ت بگيريم.
ام��ا اين حرامزادهه��ا در لحظه آخر
با توس��ل به دروغ و تقلب ،که ذاتی
آنهاست ،به ما رودست زدند و شبانه
آرای م��ردم را از صندوقها دزديدند
و هم��ه را به نام خودش��ان کردند و
به ما گفتند خودتی! در نتيجه ،ما و
مردم هر دو کالفه ش��ديم و حالمان
گرفت��ه ش��د و ح��اال ريختهايم به
خيابان که رایهامان را پس بگيريم،
همين!» شوخی يا جدی ،حرف کلی
و مکرر بيان ش��ده حضرات همين
اس��ت .و اين میرساند که آقايان به
واقع گرفتار مشکلی اساسی هستند
و چنان در ط��ول و عرض انقالب و
حکومت اسالمیشان مستغرقند که
هيچ درنمیيابند کجا ايستادهاند و در
ميان چه مردمی زندگی میکنند و
اين مردم چه نگاه و چه نظری نسبت
به آنها و رژيم اس�لامی مطلوبشان
دارند.
نمیبينن��د و نمیش��وند ،چ��را که
اينها و پدرانش��ان سی سال پيش
از غرفههای تاريک حوزههای دينی
بيرون آمدند و کش��وری را که مال
همه ما بود «اشغال» کردند و از آن
پس ،به گفته بهرام بيضايی ،طوری
عمل کردند ک��ه گويی آنها فاتح و
مامغلوبيم.
ميليونها ايرانی را از خانه و کاشانه
خ��ود در به در و آواره چهار گوش��ه
عالم کردن��د ،فرزندان را عليه پدران
شوراندند ،خانوادهها را به هم ريختند،
زنان را «توس��ری» زدند ،دختران را
به زير حجاب فرس��تادند ،زبانها و
سرهای معترض را بريدند ،قلمها را
شکستند ،اهل انديشه و اهل دانش
را من��زوی و گوشهنش��ين کردند،
هنرمن��دان را از صحنهها و پردهها
به پايين کش��يدند ،بر ج��ان و مال
مردم مس��لط ش��دند ،منابع ملی را
ک��ه غنيمت يافته بودند بين خود و
همدس��تان خود تقس��يم کردند؛ و
همه آنچهه��ای ديگر که میدانيد...
و در تمام اين س��ی س��ال س��ياه،
{>> ادامه در صفحه}29 :

دکتر شریف نائینی

همــدردی
خانواده های محترم چنگیزی
ما نیز در اندوه در گذشت بزرگ خاندان و پدر گرامی تان با شما
دوستان عزیز شریکیم و برایتان صبر وشکیبایی آرزومندیم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور

وست آیلند

(روزنامه ایرانیان واشنگتن)
(توجه :این نوشته برای درج در
پیوند کوتاه شده است)
 .......عط��اء الل��ه مهاجران��ی ،ای��ن
«اصالحطل��ب درج��ه ي��ک» ـ که
ظرف بيست س��ال گذشته مشهور
شده است به روشنفکر و اهل کتاب
و قل��م و آدمی نزدي��ک به محافل
ادبی و هنری داخل کشور ،و کسی
که در راه احق��اق حقوق آنان چه و
چهها کرده و کارش به استيضاح در
مجلس کشيده و ظاهرا مقابل رهبر
و ديگر مقامات ايستاده و دست آخر
هم ،به نش��انه اعتراض ب��ر آنچه در
حکومت اس�لامی میگذرد ،قبای
وزارت از تن خارج کرده و در فضای
آزاد لن��دن اقامت گزيده اس��ت تا از
آنجا به اهل مبارزه در داخل کش��ور
«مشاورت» بدهد ـبه قصد فريب ما
و دادن نش��انی عوضی به جوانهای
پرشور خارج از کش��ور ،از لندن راه
افتاده و به واش��نگتن آمده و پشت
ميز خطابه قرار گرفته و به آنانی که
از سی سال تحمل خفت و حقارت
و تجاوز مس��تمر به جسم و جان و
روان خانواده بزرگ ايرانی خونشان به
جوش آمده و با استفاده از هر فرصت،
همپ��ای برادران و خواهرانش��ان در
داخل کشور ،به خيابانها میريزند
تا به هر شکل ممکن دست استبداد
دين��ی را از ق��درت و حکومت دور
کرده و به جايش نظامی مردمساالر
و باورمند به آزادی و دموکراس��ی و
حقوق بش��ر را بنش��انند ،نصيحت
فريبکارانه میکند که:
«رنگ جنبش ما به همين س��بزی
است که رهبران ما در داخل کشور
تعيين کردهاند و س��بزتر از اين هم
نمیخواهيم و نبايد بشود».
و اضافه میکند که:
«رهب��ران اي��ن جنب��ش آقاي��ان
ميرحسين موسوی ،مهدی کروبی و
محمد خاتمی هستند و ما به هيچ
رهبر ديگری ـ چه در داخل و چه در
خارج ـ نياز نداريم».
و ديگر اين که:
«جنبش سبز ما در پی باز پس گرفتن
آرای ريخته ش��ده ب��ه صندوقهای
انتخاب��ات اخي��ر اس��ت و الغير ،و
آنهايی که با اين جنبش همراهاند
نبايد هيچ خواسته ديگری را بر اين
خواس��ت بيفزايند و ب��ار جنبش را
سنگينکنند».
ولی ،البته:
«چ��ون مق��ام رهب��ری بع��د از
اعتراضهای مردم نس��بت به تقلب
انتخاباتی مواضع س��خت و تنبيهی
گرفت و عدهای دستگير و زندانی و
شکنجه شدند و يا مورد آزار و اذيت و
تجاوز قرار گرفتند ،و ايشان هم حاضر
به قبول مس��ئوليت و پاس��خگويی
نيست ،پس ما خواستار تقليل قدرت
ايشان و يا حذف موقع و مقام ايشان
هم هستيم».
و «همه با هم مسير اين مبارزه صلح
جويانه و مس��المتآميز را ،با پرهيز
جدی از هرگونه خشونت و درگيری
با دول��ت و عوامل آن ،هر چقدر که
طول بکشد ،ادامه میدهيم تا باالخره
مظلومي��ت ما ثابت بش��ود و دولت
فعلی عقبنشينی بکند و کنار برود

و دولتی صالح و عادل بر سر کار
آيد».
و «تاکيد میکن��م که ما نبايد
بر اين خواس��تهها چيز ديگری
بيفزايي��م و ي��ا ش��عاری بهجز
شعارهايیکهتوسطرهبرانجنبش
تعيين میشود بدهيم».
و دست آخر اين که:
«اين را هم بدانيد که ما به دنبال
جدايی دين از حکومت که هيچ،
به دنبال برقراری دموکراس��ی
هم نيستيم چون دموکراسی در
کشوری مثل کشور ما فعال ـ حتی به
روزگاران ـ قابل برقراری نيست».
شنيدن اين حرفها از دهان برخی
که در س��الهای اخي��ر به جمع ما
غربتنشينهای قديمی پيوستهاند و
اين روزها جلو افتادهاند و با نوش��تن
مقاالت و ايراد سخنرانی در گوشه و
کناردنياخودشانرامدعی«حمايت»
از جنبش سبز و بهخصوص «پيروی
از خواس��ت مردم» در داخل کشور
معرفی میکنند واقعا مايوس کننده
است؛ بهويژه وقتی که اين «برخی» با
تکيه به سوابق درگيریها و سرشاخ
شدنش��ان با رقبای خ��ود در داخل
حکومت اسالمی و نيز بهکار گرفتن
زب��ان و ادبيات م��درن و امروزی ـ و
البت��ه تکرار مکرر چند اس��م دهان
پر ک��ن غرب��ی ک��ه در عرصههای
فلسفی،جامعهشناسی،آفرينشهای
هنری و ادبی ،و نيز سياست ،اسم و
رسمی دارند ـ موفق شدهاند يکجور
پيشزمينه و پي��شداوری در ذهن
مخاطبانشان ايجاد کنند مبنی بر اين
که طرف مبارزی روشنفکر است ،با
آنچه در ايران میگذرد موافق نيست
و سعی دارد قضايا را تغيير دهد و ،به
گفته حافظ ،طرحی نو دراندازد! اين
تصوير و تصور ،اما ،بالفاصله پس از
مطالعه هر بيانيه و مقاله و يا نشستن
پای حرف هر يک از آن «برخی»ها
که اشاره کردم ،در هم ريخته و محو
و باطل میش��ود و جاي��ش را ،حقا،
به ياس و ناامي��دی مفرط میدهد.
ي��اس و نااميدی از اي��ن جهت که
گويی حضرات هيچ درس��ی از آنچه
در اين سی سال گذشته نگرفتهاند و
تنها يک «دلخوری» دارند و آن هم
اين که زرنگتره��ا و پرزورترها زير
پايش��ان را خالی کرده و عرصه را بر
آنها طوری تنگ کردهاند که ناگزير
ش��دهاند از ميدان به در روند ،و حاال
میکوشند با يارگيری و سوار شدن
بر دوش مردم رقبا را بترسانند و وادار
ب��ه ترک قدرت کنند تا آنها دوباره
سررشته امور را به دست گيرند.
آنط��ور که م��ن از انب��وه بيانيهها،
اعالميهه��ا ،نوش��تهها ،س��خنان و
موضعگيریه��ا و رفت��ار و ک��ردار
«رهبران» و «حاميان روش��نفکر و
مبارز» جنبش سبز دريافتهام ،جوهر
کالم آقايان و خانمها اين است:
«ما به انقالب اسالمی و رهبر آن امام
خمينی وفاداريم .ما قانون اساس��ی
موجود و حکومت اس�لامی موجود
را قب��ول داريم .م��ا در پی تغيير بن
و اساس سيس��تم موجود نيستيم.
اسالم حقوق بش��ر خودش را دارد و
دموکراسی غربی هم ـ که فقط روشی
برای رس��يدن ب��ه عدالت اجتماعی
نسبی و احقاق حقوق بشر است ـ با
فرهنگ اسالمی جامعه ما همخوانی
ن��دارد و لذا م��ا آن را هدفی باطل و
بيهوده میدانيم .مشکل ما اين است
که چندتايی از آخوندها و سپاهيان
و بس��يجیهای بیس��واد و متحجر
و س��نتی و در عين حال متعصب و
طماع ،دور را از ما که باس��وادتريم،

خانواده های محترم سوگوار
در گذشت بزرگ خاندان و پدر گرامی تان را به شما تسلیت گفته،
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ضور مهدی اصالن�ی و ایرج
مصداقی در آمریکای شمالی
ب�رای م�ا فرصت�ی فراه�م آورد
تا نشس�تی را برای این دو جان
بدرب�رده از جهن�م س�الهای 60
ترتیبدهیم.
ای�ن برنامه که در تاریخ  18اکتبر
در دانش�گاه  UQAMبرگزار شد
به گواه شرکت کنندگان در حوزه،
پرداخت�ن به سیاس�ت و ادبیات
زن�دان از آن برنامه هایی بود که
با کمال تاس�ف اندک برگزار می
شوند و کم شمار است .برنامه ای
بود پویا و قابل اس�تفاده .مهدی
اصالنی با بغض نامه اش ،آمده بود
و مصداقی با زبانی ش�یوا به نقد
نگاه و دالیل مذهبی ش�کنجه و
کشتار در جمهوری الله پرداخت.
چه�ار جل�د خاط�رات و تحلیل
مصداق�ی از دوران زن�دان ک�ه
در گذش�ته ای ن�ه چن�دان دور

نوشتن خاطرات و به ویژه خاطرات
زندان ،تنها واگویهی سادهی رویدادها
به قصد یادآوری گذشته نیست ،بلکه
در عین حال تالش��ی فک��ری برای
ش��ناخت گذشته اس��ت ،آن هم نه
برای خواننده ،بلکه بیشتر برای خود
نویسنده.
مه��دی اصالنی نویس��ندهی کتاب
"کالغ و گل س��رخ" چندی پس از
رهای��ی از زندان به خارج پناه آورده،
و اینک سالهاس��ت که دور از میهن
زندگی میکند ،اما با وجود این فاصلۀ
زمانی و مکانی ،هنوز با گذشته درگیر
است و همچنان به توفانی میاندیشد
ک��ه چون بالیی مقدر نازل ش��د ،تا
سرگذش��ت میهن او ،و خود او را در
هم پیچد« :چه شد که انقالب شد؟
آیا راه دیگری وجود نداشت؟ چگونه
من و هم نس�لانام از نیمهی پایانی
س��ال  ۱۳۵۶به اس��تخدام انقالب
درآمدیم؟" (ص )۲

دیگ پرجوش انقالب

نویسنده در نخستین فصل کتاب از
محیط پرورشی ،زندگی خانوادگی و
خاستگاه اجتماعی خود میگوید .در
این فصل شرایطی را توصیف میکند
که او را به اندیش��ههای چپ سوق
داد .او در پیشگفتاری نسبتا مفصل
از نیروه��ای چپ خ��رده میگیرد
که نتوانس��تند به هنگام به سازوکار
جنبش��ی پی ببرند ،که با آرزوهای
شیرین شروع و "به جهنم جمهوری
اس�لامی" ختم ش��د .آنه��ا از موج
رویدادها عقب ماندند ،و زمانه نقشی
برآورد که هرگز در "آیینۀ تصور" آنها
نبود.
با تحکیم پایههای قدرت جمهوری
اسالمی ،به ویژه پس از سقوط دولت
موقت به ریاس��ت مهندس مهدی
ب��ازرگان ،فضای جامع��ه روز به روز
بسته تر شد .با چیرگی "والیت مطلقۀ
فقیه" ،استبدادی تامگرا (توتالیتر) بر
سر کار آمد که تاب تحمل هیچ نیرو
و صدایی جز خود را نداشت.
نویس��نده اس��تدالل میکن��د که
حمل��هی حاکمی��ت اس�لامی به
نیروه��ای دگراندیش بی��ش از هر
چیز سرش��ت ایدئولوژیک داش��ت،
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خاطراتزندان؛گزارشازعمقزخم
(سال  ) 2004انتشار یافته است،
نقدهای مختلف و متفاوتی را به
دنبال داشته است که یکی از آنها
نقد بهروز جلیلیان به نظرات ایرج
مصداقی اس�ت که از اس�تخوان
بن�دی ق�وی برخ�وردار اس�ت.
عالقمندان بی گمان به این نقدها
برخورده اند ام�ا به کتاب "کالغ
و گل سرخ" اصالنی که تابستان
امسال انتشار یافته است تاکنون
کمتر پرداخته ش�ده اس�ت و یا
هنوز فرصتی نبوده است .سبب
هر آنچه که باشد ما درج یکی از
نقدهای کتاب "کالغ و گل سرخ"
را در ای�ن صفح�ه بی مناس�بت
نیافتیم.
با سپاس از این دو دوست برای
حضوری شتاب زده در مونترال.
کمیته یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دهه  60در ایران -
مونترال-کانادا

زیرا بسیاری از نیروهای چپگرا که
زیر س��رکوب شدید رفتند ،در اصل
از رهبری سیاسی انقالب پشتیبانی
میکردن��د ،و در "حمای��ت قاطع از
خط ضدامپریالیستی امام خمینی"
کوشا بودند.
نویس��نده ب��رای ت��دارک زمینهی
"خاطرات زندان" نخست شمهای از
زندگ��ی خود را به عنوان عضو فعال
یک��ی از گروهه��ای چپ (س��ازمان
فدائی��ان خل��ق پیرو انش��عاب ۱۶
آذر) بازگ��و میکند .حدیث نفس او
کمابیش با سرگذش��ت بسیاری از
مبارزان چپ ایرانی همس��ان است،
که در جنگی سخت نابرابر با نظامی
درگی��ر ش��دند ،که عالوه ب��ر تمام
ابزارهای اقتدار ،از پشتیبانی مردمی
نیز تا حد زیادی برخوردار بود.

شکنجه تا دم مرگ

نویس��نده ک��ه س��الهای  ۱۳۶۳تا
 ۱۳۶۷را در زندانه��ای جمه��وری
اسالمی سپری کرده ،تالش دارد از
این دوران گزارشی عینی ارائه دهد
و یادآوردههای خود را با روش��نی و
دقت بازگو کند.
در رژیمهای خودکامه زندان همواره
با داغ و درفش همراه اس��ت .هدف
این نظامها تنه��ا دور کردن "عنصر
نامطلوب" از جامعه نیست ،بلکه فراتر
از آن ،هدف اصلی درهم شکس��تن
ف��رد مخالف ،خفه کردن صدای او و
تخریب شخصیت اوست ،و چه باک
اگر این امر تا نابودی جسمی او هم
پیش برود.
در بیش��تر خاطراتی که از زندانیان
منتشر ش��ده ،انواع رایج شکنجه در
زندانهای جمهوری اسالمی تشریح
شده است .در این کتاب نیز نویسنده
ب��ا بیانی مؤثر و گوی��ا ،صحنههایی
دلخراش از انواع شکنجه را به ویژه در
مراحل بازپرسی زندانی ،بازگو میکند
و بر پایهی تجربۀ شخصی مینویسد:
«حکایت کابل چیز دیگری است .من
در طول دوران حبسام کتک و چک
و لگ��د فراوان خوردم .عینکام را در
چش��مانمام خرد کردند ،دندانم را با
مشت شکستند ،ساعتهای متمادی
س��ر پا نگهام داشتند ...با فرود آمدن
هر ضربه کابل نفس در سینه حبس
میشود و به سختی در میآید .خفقان
ناشی از فرود آمدن کابل بر کف پا و

درد ناش��ی از آن را بسیاری
از زندانیان زن کابل خورده،
تنها با درد زایمان قابل قیاس
دانستهاند)۱۰۱( ».
و در جای��ی دیگ��ر ش��رح
میدهد« :کابل توسط یک
کابل زن حرفهای در کف پا
به اصطالح چیده میشد.
کسی که ضربات کابل را
بر کف پ��ا میچید ،دقت
میکرد کف پا ش��کافته
نش��ود .زندانی را وادار به
حرک��ت روی پ��ای ورم
ک��ردهاش میکردند تا با
گردش خون ،امکان زدن
مجدد کابل فراهم شود».
()۳۱۰

فشارهای روزمره

ز ندگ��ی روزم��رهی زندان��ی ،خود
رشتهای از س��ختیها و فشارهایی
است که ممکن است آزار و شکنجه
به ش��مار نیاید ،مانند کمبود غذا و
جای خواب ،گرمای طاقتفرس��ا ،یا
محرومیت از دستشویی« :در گرمای
باالیسیدرجهیاتاقهایدربستهی
اوی��ن ،ترجیح میدادم تش��نگی را
تحمل کنم ،چرا که پس دادن آب با
کرام الکاتبین بود)۱۴۹(».
نویس��نده چند بار از زجری سخن
میگوید ،که خانوادهی زندانیان نیز
ناگزیر به تحمل آن هستند .وصفی که
او از نخستین مالقات با مادر و برادر
خود ارائه داده ،س��خت تکاندهنده
اس��ت« :داداش امیر ،ب��رادر بزرگم،
که حکم پدری بر گردنم داش��ته و
دارد ،همراه مادر ،که به سختی گام
بر میداشت ،از دور نمایان میشوند.
از پشت شیشهی کابین دست تکان
دادم و به کابین و تلفن اشاره کردم.
ه��ی! داداش ،هی! م��ادر ،من اینجا
هستم .هردو بدون توجه به اشارات
من و بی آنکه مرا بشناسند از پشت
کابین شیشهای عبور میکنند و به
جستجو ادامه میدهند».
ب��ر س��ر زندان��ی بالی��ی آوردهاند
ک��ه نزدیکتری��ن کس��انش او را
نمیشناس��ند ،و واکن��ش ت��کان
دهندهی مادر« :چه به روزت آوردن
ننه؟ ببم چه بالیی سرت آوردن؟ چرا
این طوری ش��دی؟ کجا میخوابی؟
تشک داری؟ ای مادر برات بمیره».
()۱۳۷

مقاومت روحی در
زندان
کتاب "کالغ و گل سرخ" از نکتهی
مهمی س��خن گفته اس��ت که در
بس��یاری از یادآوردهه��ای زندان از
قلم میافتد ،و آن تالش��ی است که
زندانی به کار میبندد تا شخصیت و
حیثیت انسانی خود را حفظ کند .او
پیوس��ته ،و گاه با پذیرفتن خطر ،به
یاد دژخیمان میآورد که هرچند او را
به بند کشیدهاند ،اما هنوز نتوانستهاند
شور و گرمای زندگی را در او خاموش
کنند.
یکی از تالشهای ش��ریف و ارزنده،
بیان احساس��ات است .زندانی از هر

کالغ و گل سرخ

خاطرات زندان مهدی اصالنی
ناشر :مجله آرش ،تابستان ۲۰۰۹
 ۴۶۲صفحه ،قطع رقعی

فرصتی بهره میگیرد تا دیگران را از
حس و حال خود باخبر کند ،گیرم به
یاری شعر دیگران و نوشتن
آن بر دیوار« .زندانی به این
وسیله خود را به نوعی ثبت
میکند .با ورود به سلول،
خیره بر دیوارهای س��رد
و بیروح ،به شکار کلمات
ح��ک ش��ده ب��ر دیوارها
مش��غول ش��دم .با توجه
به اینکه قلم ی��ا مداد در
اختیار زندانی زیر بازجویی
ق��رار نداش��ت ،این همه
نوشته بر دیوارهای سلول
شگفتانگیز مینمود ...از
در و دیوار سلول شعر می
بارید و شعر)۱۱۹(».
به نظر نویس��نده شعر احمد شاملو
(بامداد) بیش از هر شاعر دیگری به
زندانهای جمهوری اسالمی رخنه
کرده است" :به عنوان یک زندانی که
در اکثر زندانهای مهم تهران مدتی را
گذرانده اس��ت ،باید اعتراف کنم که
امورات هیچ زندانی بدون شاملو جور
نمیشد)۱۴۱( ».
نویسنده به "ترکیب زبانی و ملی در
زندان" نیز توجه کرده است« :در هر
پنج زندانی که من از س��ر گذراندم،
اکثریت ب��ا آذریها ب��ود ...در میان
استانها،استانگیالنبعدازآذربایجان
در ردهی دوم قرار داشت .در اتاقها و
بندهایی که اکثریت با چپها بود ،دو
شهر لنگرود و الهیجان در صدر قرار
داشتند)۱۷۵)».
از نکات برجس��ت ه کت��اب ،درنگ و
حوصلهایست که در گزارش زندگی
عادی زندانیان به کار برده است؛ در
ارائهی گزارشی زنده از مشغولیتهای
روزمره در زندان ،از رنجهای دایمی و
شادیهای گذران .زندانی میکوشد
زندگ��ی خود را تحملپذیرتر کند و
به آن وجهی انسانیتر بدهد .او مدام
در تالش و تقالست تا بر کمبودهای
گوناگون غلبه کند :از صابون و واجبی
تا چایی و سیگار.
هر تالشی ،هرچند کوچک ،تسخری
اس��ت بر قدرت حاکمان :از تماشای
مخفیان��هی فیل��م "پدرخوانده" در
تلویزی��ون آن هم در ش��ب احیا ،تا
ماجراجوی��ی عرقکش��ی در زندان
جمهوری اسالمی ( .)۲۳۴نویسنده
باکی ندارد که بنویسد« :نوروز سال
 ۱۳۶۷را بدون مزاحمت پاس��داران
برگ��زار کردی��م .س��رود خواندیم.
کیک درس��ت کردیم .پ��ای کوبی
کردیم)۲۷۸(».
زندانی پ��س از بازجوییهای پیاپی،
س��رانجام به دادگاه برده میش��ود:
«دادگاه من بیش از پانزده دقیقه طول
نکشید...روحانیجوانیکیفرخواست
را خواند و خود به عنوان دادس��تان
و قاضی و هم��هکاره ،اجازهی حرف
زدن به من نداد .او هنگام پاسخ من
به س��ؤالهایش با توهین کالم مرا
قطع میکرد و س��ؤالی دیگر پیش
میکشید ...چند ماه بعد به زیر هشت
آموزشگاه فرا خوانده شدم و حکمام
ابالغ شد :شش س��ال حبس بدون
محاسبهی دوران بازداشت)۱۸۸( ».

کشتار
دگراندیشان

یادمان
کشتار
زندانیان
سیاسی
دهه 60
در ایران

قت��ل عام��ی ک��ه در
تابستان س��ال ۱۳۶۷
انج��ام گرفت ،در مرکز
ای��ن کت��اب خاطرات
ق��رار دارد و به احتمال
انگی��زهی اصل��ی خلق
آن بوده است .نویسنده
به عنوان کس��ی که از
نزدیک ش��اهد کشتار
ب��وده ،وظیف��ۀ خ��ود
میدان��د که گ��زارش
جامع��ی از ماج��را ارائه
دهد .در فصلی به عنوان
"روزش��مار کش��تار"
شرحی مفصل و سپس در
بخش پایانی کتاب به عنوان
"کالبدشکافی یک جنایت"
تحلیل��ی از آن ب��ه دس��ت
میدهد.
آق��ای اصالنی مینویس��د:
«در تابستان سال  ۱۳۶۷من ساکن
بند هش��ت زندان گوهردشت بودم.
موقعیت جغرافیایی دو بند هفت و
هش��ت ،نیز بند فرعی بیست زندان
گوهردشت ،که سهمیۀ روز اول و دوم
پروژهی چپکشی از آنها تأمین شد،
به گونهای واقع شده بود که ساکنان
آن ،بخش بزرگی از حوادث آن یک
ماه را به تماشا نشستند)۲۸۶(».
به نظر نویس��نده جمهوری اسالمی
که در جبهۀ جنگ با عراق به اهداف
جاهطلبانهی خود دست نیافته بود،
حملهی مسلحانهی مجاهدین خلق
را به مرزهای ایران دستاویزی ساخت
ب��رای تصفیهی زندانها تا مش��کل
زندانیان سیاسی را به شکل قطعی و
نهایی حل کند.

تصفی هفیزیکی
مخالفانسیاسی
نویسنده در گزارش کشتار زندانیان،
هم به دیدههای خود تکیه میکند
و هم ب��ه روایته��ای دیگ��ران ،با
ذکر بیش��تر منابع .به گفت��هی او از
پنجم مرداد  ۱۳۶۷کش��تار وس��یع
زندانیان مجاهد در زندانهای اوین
و گوهردش��ت ش��روع ش��د .جسد
زندانیان را با کامیونهای یخچالدار
به گورستانهای بی نام و نشان حمل
میکردند.
ب��ه نظر نویس��نده تدارک کش��تار
زندانیان با قطع ارتباط کامل زندانیان
با خارج شروع شده است .به نوشتهی
او از روز شنبه پنجم شهریور ۱۳۶۷
تصفی��هی نیروه��ای چپ ب��ه اجرا
گذاشته ش��د .تمام زندانیان در برابر
"هیئ��ت مرگ" قرار گرفتند و ناچار
ش��دند به دو پرسش جواب بدهند:
"مسلمان هستید یا مارکسیست؟" و
"آیا حاضرید نماز بخوانید؟"
بسیاری از زندانیانی که از اهمیت این
سؤاالت خبر نداشتند ،از عقاید خود
دف��اع کردند و به صف محکومان به
مرگ پیوستند .تنها چند روز بعد و
پس از صدور حکمهای بیشمار بود
که به پی��روان گروههای چپ خبر
رسید« :خطر مرگ جدی است .هر
کس دفاع ایدئولوژیک کند به مرگ
محکوم میشود)۳۱۲(».
روزهای بعد زندانیان متوجه میشوند
که رفقای آنها در خاموش��ی به دار
آویخته شدهاند« .شب هشتم شهریور
تا صبح بیدار هستیم .کسی را یارای
خواب نیس��ت .لحظات��ی بیهوش
میش��ویم ،اما خ��واب نمیآید .من
تصمیم خ��ود را به اط�لاع دیگران
میرسانم :اگر بار دیگر در برابر هیئت
مرگ قرار بگیرم ،مس��لمان بودن را
میپذیرم ،اما از نماز خواندن امتناع
میکنم )۳۱۳( ».با این ترفند خطر
مرگ فوری دور میشود ،اما زندانی
در معرض ش��کنجههای بعدی قرار
میگیرد ،تا از او "مسلمانی باایمان"

ساخته شود.

به چه گناهی کشته
شدند؟
در فصلهای پایانی کتاب نویسنده
میکوش��د ،عل��ت روی��دادی ک��ه
"فاجع��هی مل��ی" خوانده ش��ده را
توضی��ح دهد .به گم��ان او رژیم به
هرحال مصمم بود تا پیش از مرگ
آیتالل��ه خمینی مش��کل زندانیان
سیاسی را "حل" کند و خود را از شر
انبوه زندانیان خالص کند.
سردمداران رژیم برای توجیه کشتار
مجاهدین به جرم "محاربه" متوسل
ش��دند و ب��رای نیروه��ای چپ به
"ارتداد" .به نظر نویسنده در برابر این
کش��تار مخالفتهایی در جناحهای
حاکمیت ابراز شد ،که مهمترین آن
به آیتالله منتظری تعلق داشت ،اما
ای��ن مخالفتها در براب��ر عزم رژیم
کارس��از نبود .به نظر نویسنده سید
احمد خمینی ،فرزن��د امام ،یکی از
فعالترین اف��راد در هدایت و اجرای
کشتار بوده است.
نویسنده میکوشد ،با تردید در آمار
متناقض و گاه اغراقآمیز ،رقم نسبتا
درستی از شمار قربانیان کشتار ارائه
دهد .بنا به کاوشهای او در تابستان
 ۱۳۶۷روی هم ح��دود  ۳۷۰۰نفر
اعدام شدند ،که بیش از  ۳۲۰۰نفر از
آنها به سازمان مجاهدین خلق تعلق
داش��تند .مجاهدی��ن در زندانهای
گمنام و پراکنده در سراسر ایران به
خاک سپرده شدند.
بی��ش از  ۴۰۰نف��ر از اعدامیهای
تابس��تان  ۱۳۶۷ب��ه نیروهای چپ
ایران تعلق داش��تند ،ک��ه در میان
آنها س��ران و اعضای ح��زب توده با
 ۱۲۰نفر بیش��ترین تع��داد بودند.
افراد منتس��ب به گروههای چپ در
گورس��تان خاوران در جنوب شرقی
تهران به خاک سپرده شدند.
مهدی اصالنی کتاب خاطرات خود
ب��ه عنوان "کالغ و گل س��رخ" را با
دریافت مرگ آیتالله خمینی ،پس
از آزادی از زندان خاتمه میدهد .در
هشت پیوس��تی که در پایان کتاب
آمده است ،نویسنده بر برخی از نکات
حاشیهای ،درنگ بیشتری میکند.
در ای��ن بخش به وی��ژه یادکرد او از
زندگی سه همبند پیشیناش ،سخت
جذاب و مؤثر است.
علی امینی نجفی
پژوهشگرمسائلفرهنگی
---------------

شناسنامهیکتاب:

 کالغ و گل سرخ خاطرات زندان مهدی اصالنی ناشر :مجله آرش ،تابستان۲۰۰۹
 ۴۶۲ -صفحه ،قطع رقعی
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همــدردی

همــدردی

سرکار خامن بهرخ منتظمی
آرش ،آزاده ،اردشیر نازنین،
جناب آقای کاوه وفاداری،

دوستان ارجمند آقایان پرویز چنگیزی
نعیم چنگیزی ،لبیب چنگیزی
و دکتر فریدون چنگیزی

دوستان ارجمند،
خانواده های محترم سوگوار
جامعه فرهنگدوستان ایرانی

در گذشت بزرگ خاندان و پدر گرامی تان ،شادروان جناب آقای حسن
چنگیزی را به شما و همه اعضای خانواده چنگیزی تسلیت گفته،
شکیبایی و بقای عمرتان را آرزومندیم.

درگذشت غم انگیز
بانوی فرهیخته و هنرمند

رضاامیری ،اکبرخجسته ،ناصرباجگیران،
نادرباجگیران ،علی چنگیزی ،هدایت هاشمی،
محمد هاشمی ،شاهین شفیع پور

جاودان یاد خامن رزامنتظمی

مادر ،مادربزرگ و مادر همسر گرامی تان در ایران را
به شما و سایر وابستگان تسلیت گفته،
برایتان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

همــدردی

____________________

معصومه دادرس درایه ،دکتر ویولت درایه،
محمودرضا درایه ،دکترمحمودرضا
طاهری،دکتر مینو درایه و کامران درایه

دوست ارجمند جناب آقای پرویز چنگیزی

خانواده محترم چنگیزی
در اندوه بزرگ درگذشت پدر گرامیتان با شما شریکیم
و برای شما دوست خوب آرزوی شکیبایی داریم.

همــدردی

دوستان شما در تیم والیبال ایرانیان مونتریال

همــدردی

خانواده های عزیز چنگیزی ،خامن ها نعیمه و میترا چنگیزی
جنابان آقایان نعیم ،لبیب و فریدون چنگیزی

دوست گرامی جناب امیر کبیری

ما نیز در اندوه بزرگ در گذشت پدر گرامیتان با شما خانواده های ارجمند شریکیم
و برای فردفرد سوگواران آرزوی صبر و شکیبایی داریم.

داغ دلسوز درگذشت عزیزان تان ما را نیز محزون و
دل افسرده کرد .در این غم جانکاه با تو شریک هستیم
و برایت صبر و شکیبایی آرزو می کنیم.

خانواده های اهلل وردی ،رضایی

____________________

ناصر شجاعی ،حسین مولوی ،کمال خدامراد،
زری و رضا نیکخواه

همــدردی

همــدردی

دوستان عزیز آقایان پرویز چنگیزی
نعیم چنگیزی ،لبیب چنگیزی
و دکتر فریدون چنگیزی

دوست ارجمند جناب آقای امیر کبیری

در گذشت پدر گرامی تان را به شما و همه اعضای خانواده چنگیزی
تسلیت گفته ،شکیبایی و بقای عمرتان را آرزومندم.

ما نیز در اندوه سهمگین و تلخ درگذشت مادر و خواهر تان در ایران با شما صمیمانه
همدردیم و برایتان شکیبایی و بهروزی آرزو می کنیم.

حسینسیمیاب

____________________

دوستان شما در بنیاد فرهنگی و کتابخانه نیما

همــدردی

آبی که
ا
ز
ا
ی
خو ن دیده
چ
و
ن اس
خون م
ت
ی
ب
ر
ی
ی
ا
ز
د
پیداس
ببنی
ت
ک
ک
ه
ه
چ
ون م
خون م
د
ن چه برداش ی ریزد
ل می
خ
و
ت
ر
دو
کند
من د
ر
د
ی
د
د
ت
ه
و
برون
را ز د
م
س
ی
ت
ر
آ
ی
زد
سان
دل بر
ن
ک
ن
ندهم
م
از دو
زد
و
س
س
ت
ب
ت
ه
ت
یادگار
ا جان
ن
د
د
ر
د
ه
ک
م
ان در
ی دارم
د
ب
ه
صد هزا
ر
د
ر
م
ان
ندهم

دوست گرامی
جناب آقای امیر کبیری
با تاسف و تالم فراوان آگاه شدیم مادر دلبند و خواهر گرامی تان را
به فاصله کوتاهی در ایران،
در این غربت سرد و به درازا کشیده،
از دست داده اید.
درگذشت دردناک این عزیزان را به شما دوست ارجمند
صمیمانهتسلیتگفته،
برایتان شکیبایی و بهروزی آرزو می کنیم.
____________________

از طرف دوستان شما در فرودگاه دوروال
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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
یکتـا

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

پیتـزایی
برای فروش

DOUBLE PIZZA
رستورانپیتزایی
درناحیهمرکزشهر
 با ظرفیت  20صندلی به علت تغییر شغل با فروش خوب و  20سال سابقهبفروش می رسد
514-983-8536
shahabnov01-15UNpaid

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

استخدام

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

اولین محضردار ایرانی
در مونتریال

بهیکنفرنان
سنگکپز
با تجربه برای کار در
تورونتو
 با شرایط عالی
فورانیازمندیم:

مونــا گالبی

Chambre des notaires
du Québec
>> وصیت نامه،وکالتنامه،
گواهیامضاء،امورمستغالت،
ازدواج و عقد رسمی
در مرکز شهر مونتریال

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

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

SANGAK PAZ

(416) 358-7060
(647) 241-8020
azjune15UP

(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

The Shield of
Athena

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

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

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

قابلتوجهخامنها

فال قهوه
و ورق
توسط شادی
ازسپتامبرNikpour:

شرکتساختمانی

تهران :کرج

Tel.: 450-676-8771
davoodi oct15+nov01P

smm_sh@yahoo.com

678-6451

تلفن اطالعات و
نامنویسی (خامن کریاکی)

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

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

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

UPdjuly-sep08

کالس های رایگان
فرانســوی
ویژه مهاجرین
Free French
Courses

کیمیـا

تدریس فیـزیک
و شیمی

استخدام

(514) 690-6343

saeedoct01+15P

bagherinov-janUPak

استخدام

نیازمندیهای

>> و داشتن گواهینامه
رانندگی ضروری است.

Apr15may01

محضردارایرانی

514-996-9692

>> آشنایی به زبان های
فرانسوی و انگلیسی،

(8117 274 )514

استخدام

28 PAYVAND: Vol. 16  No.926  Nov. 01, 2009

)(514

هم خانه

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

Tel.: 514-544-1298
sharifianoct15

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

متــرجم
رضانوشادجمال

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

514-575-7080

ترجمهرمسی
ترجمه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

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

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

Pd:jun08

انواع شیشه ها و

آینه های همه نوع
اتومبیل

MOBILE

سرویس عایل
(514) 623-2900

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
MS WORD

514-889-8765

نصب و فروش

TAILOR
Alteration

اگر می خواهید

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

Auto
Glass

استخـدام

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعه مترجمین کبک

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

kambiz: fromjune09 12/issue

سالن آرایش

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.
??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

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.

29

 سال  16شماره  10  926آبان 1388

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

استخدام

به چند نفر کارگر
ماهر برای کار در امور
ساختمانینیازمندیم.
Tel.: 514-770-2309
acadianreno@hotmail.com Nov01UP

اجارهآپارمتان

صابر جلیل زاده

آپارتمان قدیمی دارای
 3اتاق خواب مجزا و
تراس بزرگ در بولوار
سن لوران،
نزدیکمترودوکاستلنو
$860
Tel.: 514-737-7483

514-585-6178
tilMar'10P

استخدام

PIZZA MAKER

به یک نفر پیتزامیکر
باتجربه ،برای کار در
ناحیه  NDGنیازمندیم.
514-266-1355

استخدام

به یک کارگر خانم برای
کار در (وست آیلند)

استخدام

قصابی رضا

PIZZA MAKER
DISH WASHER

نیازمندیم.
Tel.: 514-305-2130

به یک نفر پیتزامیکر
باتجربه و دیش واشر،
برای کاردرناحیه الشین
فورانیازمندیم.

پرستاررمسی

آقای جیمی و یا جان

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

514-364-1011
fromsep15unpaid

استخدام

514-996-7255

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

Free to Air

az aug15پروانه واعظ

به یک

کمک آشپز

TV channels

siamak/mahincartierperse

شیراز
استخدام

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

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

ARIANA
MOVING

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

MOVING
کلیهامـور
حملونقل

استخدام

AKHAVAN
FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

آریانا مووینگ

اسباب کشی

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

شریف
ارز

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

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

جویایشریک

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

PARTICIPATE
inCOMMU
NITY

آموزش سنتور
وعود

با  2سال سابقه تدریس

جلسهاولرایگان

استخدام

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

514-653-5665
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

سوپرخوراک
6125 Yonge
Tel: 416-221-7558

شیراز

رستوران

514-485-2929

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

(647) 822-2529

 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.

(آقاعباس)

X 514-996-9692

شادی آفرین
جشن های شما

رستوران
یــاس

------

باغذاهای
خوشمزه

تلفن اطالعات:
514-483-3196

 درمونرتیال
به بهای مناسب
سرویس عایل

(514) 704-7358
saeedapr-june09

استخدام

به یک آرایشگر

برای کار در سالن
ایرانینیازمندیم.
514-333-7309

مهاجرانی و..

توجه:پیوندمسوولیتی

سالن آرایش

سیروس

>>  7روز هفته
514-333-7309

)1731 Oxford (X:Grenet
Ville-St-Laurent

پیونددرخدمتشما:

{>> ادامه از صفحه}25 :

حض��رات «فاتح» گريختگان و جان
به در بردگان از حکومت اسالمی را
مردگان و به دست فراموشی سپرده
شدگان انگاشتند و ملت باقی مانده
در کشور را به ديده تحقير و تخفيف
نگريستند و از اين رو تنها با خودیها
و خودشانیها در بده بستان شدند.
و حاال ک��ه در ميان برخی با برخی
ديگرش��ان اختالف افت��اده و برای
مقابل��ه با رقي��ب نياز به نف��رات و
سياهی لشگر دارند ،گرچه به سراغ
ما آمدهاند ولی هيچ از داغ دل ما خبر
ندارند و میخواهن��د از ما همچون
مرغ دستآموز يا «امت هميشه در
صحنه» بهره بگيرند.
اين چيزی اس��ت که آقايان در پی
آنن��د ،ولی غافلن��د از اين که جوان
ما اکنون در کوره زمان پخته ش��ده
و میداند که چاره عدالتگس��تری
و حقجويی انتقامکش��ی و به درک
واصل ک��ردن نابکاران��ی چون علی

خامن��های و محم��ود احمدینژاد
نيس��ت ،بل که چاره در خشکاندن
ريش��ه حکومت و نظامی اس��ت که
ظلم بر جامعه و پايمال کردن حقوق
مردم ،و سلب آزادیها و نفی کرامت
و حرمت انسان را ،با توسل به آيات
آسمانی ،رسميت قانونی داده و بر اين
اساس ـ بی آن که پاسخگوی کسی
باشد ـ به هر جنايتی دست میزند.
جوان��ان امروز بر خالف جوانان دوره
جوانی ما تحصيلکرده ،دانش آموخته،
جهان ديده و جهان شناختهاند و از
اين روس��ت که بهج��ای جمهوری
اسالمی جمهوری ايرانی میخواهند
چرا که ،به گفته روزنامهنگار جوانی
به نام سعيد قاس��مینژاد ،در مقاله
«چرا جمهوری اس�لامی ش��عار ما
نيس��ت» ،که اخيرا در چند سايت
اينترنتی آمده« :جمهوری اسالمی
بر جمجمه انسانها بنيان نهاده شده
است ...با نقض گسترده حقوق بشر و

آزادیهای اساسی پيوند يافته است...
ب��ه جای براب��ری تبعي��ض را مژده
میدهد :تبعيض ميان مس��لمان و
غيرمسلمان ،ميان مومن و کافر ،ميان
زن و مرد ،ميان شيعه و سنی ،ميان
باورمند به ايدئولوژی اسالم سياسی
و مخالف ايدئولوژی اسالم سياسی،
ميان روحانی و غيرروحانی»...
ج��وان ه��ای ام��روز میدانن��د که
«جمهوریاسالمینظامیاصالحپذير
نيست و بنا بر اين دادن شعاری مغاير
با جمهوری اس�لامی از جانب مردم
در خيابان امری طبيعی است ».و من
ترديد ندارم که بسيار از مردمی که
در انتخابات اخير شرکت کردند «نه
فقط به حکومت جمهوری اسالمی
ارادت��ی ندارند بلکه از صميم قلب با
آن مخالفند و خواهان برچيده شدن
بساط آن هستند».
جوان های امروز ،پس از س��ی سال
زندگ��ی در زير فش��ار ناجوانمردانه



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

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

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

شانـــس اول را به
آنها بدهید!

بهای باورنکردنی

(514) 887-0432

PAYVAND

نیازمنــدیها

شهبازاکتبر1

سینابطحایی

خانم ایرانی،

1380 Notre Dame
)Lachine (X 14th

514-485-2929

AKHAVAN
FOOD

shahbaz aznov01

jalil:oct01+15unpaid

رستوران

استخدام

___ ___ www.paivand.ca
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در برابــر محتوای
آگهیهای مندرج ندارد.

حاکمان و عامالن جمهوری اسالمی
با خودش��ان میگوين��د «حال که
مجبور به زيستن زير دست همين
موج��ود ناقصالخلق��ه هيوالصفت
هستيم بهتر است کسی بر سر قدرت
باشد که زندگی در اين زندان بزرگ
را کم��ی قابل تحملت��ر کند ،دقيقا
همين «کمی قابل تحملتر ».اينها و
حرفهای ديگر از اين دس��ت ـ که
گاه گفت��ه و اغلب ناگفته میماند ـ
میرساند که «رهبران» و «حاميان
روشنفکر و مبارز» جنبش سبز بسی
دور و دورت��ر ،و عق��ب و عقبتر ،از
جوانهای امروز ايران که در سرتاسر
دنيا رنگ س��بز را نشانه اعتراض به
وضعيت موجود گرفته و به حمايت از
جنبش مردم داخل کشور پرداختهاند
قرار دارند.
.............
آقای عطاءالله مهاجرانی در پاسخ به
پرسش يکی از حاضران در مجلس
س��خنرانی خود که از او پرسيد چرا
رهبران جنبش سبز در محکوميت

ص��دور حکم اعدام ب��رای مخالفان،
به جه��ت اين که س��لطنت طلب
و مجاه��د نامي��ده ش��دهاند ،تعلل
میورزند ،به ش��رمندگی سر تکان
داد و زي��ر ل��ب امي��دواری داد که
چنين خواهن��د کرد .با اين همه در
ميان حيرت دستجمعی حاضران او
نه تنها با حکم اعدام مخالفت نکرد
بلکه عمل قصاص را نيز تلويحا تاييد
ک��رد .اما زبان آقای مهاجرانی وقتی
بند آم��د که همان س��ئوال کننده
نظ��ر او و رهبران جنب��ش را درباره
«جدايی دين از دولت» پرس��يد .در
دور اول پاسخگويی به اين پرسش و
پرسشهای ديگری که مطرح شد او
از پاسخ دادن به اين سئوال کليدی
بهکلی طفره رفت و کوشيد که آن را
ناشنيده بگيرد ولی وقتی در خاتمه
پاسخگويی به پرسشها يکی ديگر
از حاضران به پرس��ش قبلی درباره
«جدايی دين از دولت» بازگشت و به
او يادآور ش��د که پاسخ اين پرسش
را نداده اس��ت ،زيرکانه لبخند زد و

MONTRÉAL QC H3X 2H9

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

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

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

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

•
•
•
•
•
•

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

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

•
•

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

کوتاه زیباتر است

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

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

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

کبک سیتی و اوتاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر
فروشگاه هایایرانی

تورونتو:
کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر

Distributed Free

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

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------گفت:
«پاسخ هر پرسشی را که نبايد داد!»
----تعج��ب بيش��ترم از اين اس��ت که
مگر شما حتی س��ايتهای رفقای
اصالحطلب خودتان را هم مالحظه
نمیکنيد تا ببيني��د جوانهای دور
و برتان چهه��ا در آنها میگويند و
چهها مینويس��ند؟ اگر نمیبينيدـ
که البد میبينيد ولی از پشت عينک
س��بزی که نمیبايد س��بزتر از اين
بشود ـ يک نمونهاش را در اينجا برای
شما میآورم.
رشيد اسماعيلی روزنامهنگار جوانی
است که همين يکی دو روز پيش در
سايت رفقای شما ،در مقاله کوتاهی
تح��ت عن��وان «بازگش��ت آيتالله
منتظری» ،نوش��ته بود« :لحظهای
{>> ادامه در صفحه}30 :

30

___ ___ www.paivand.ca
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بازار امالک...

Immigration-CANADA

امال ک :سرمایه گذاری سودآور...
امیرسام

خری�د مل�ک
مانند پ�س انداز
درازمدت است.

بازپرداخت ماهیانه وام
بانکی ش��ما را قادر می سازد که در
طوالنی مدت سرمایه قابل توجهی
را در ص��ورت فروش ملک بدس��ت
آورید .همانطور که در نمودار پایین
مشاهده می کنید امالک مسکونی
سرمایه گذاری مطمئن و سودآوری
در طوالنی مدت هستند .با توجه به
این نمودار ،در طی  25سال گذشته
به استثناء  2سال که قیمت متوسط
خانه های مس��کونی کاهش جزئی
داشته اند ،سایر سالها افزایش قابل
توجهی را نشان می دهند.
تصور کنید خانه ای که در سال1980
به قیمت  49000دالرخریداری شده
در سال  2008قیمتش به 214000
دالر رسیده است.
چه عواملی برروی بازار امالک
تاثیر می گذارند؟
اگر تا به حال صاحب خانه شده اید

و ی��ا اینکه قصد دارید در آینده
نزدیک خانه ای خریداری کنید
مطمئن باشید که داشتن ملک
یکی از مهمترین سرمایه گذاری
هایی است که در طول زندگی
خود انجام میدهید.
بنابراین دانس��تن  4عاملی که بازار
امالک را تح��ت تاثیر خود قرار می
دهند برای س��رمایه گذاری در این
قسمت حائز اهمیت می باشد:
 رشد جمعیت
 نرخ بهره وام بانکی
 درآمد و ایجاد اشتغال
 روند زندگی فردی-
اجتماعی



 .مسکن یکی از احتیاجات
بش��ر می باش��د واین خود
دلیلی برای ارتب��اط قوی و با ثبات
بین بازار امالک مس��کونی و رش��د
جمعیت می باش��د ،چه این رش��د
جمعیت براساس مهاجرت باشد یا
زادوولد.
جمعیت بیشتر باعث افزایش نیاز به
مسکن شده که خود تاثیر مستقیم
بر روی بازار امالک برجای میگذارد.

AMIR SAM

AFFILIATED REAL ESTATE AGENT



 .نرخ بهره وام بانکی نیز نقش
مهمی در باار امالک دارد.
وقت��ی نرخ بهره بانک پایین اس��ت
معموالً بازار ام�لاک پررونق ترمی
باشد .بهره پایین برابر است با هزینه
کمتر برای خرید ملک که این به نوبه
خود مردم را تشویق به خرید ملک
م��ی کند و یا اینکه آنها را تش��ویق
می کند که خانه شان را به خانه ای
بزرگتر و مجلل تر تبدیل کنند.



 .افزایش ارزش امالک نشان
دهنده افزایش قدرت خرید
مردم می باشد .بنابراین قدرت بازار
امالک به طور نزدیکی به ایجاد شغل
و درآمد بستگی دارد ،بدین معنی که
اگر مردم از شغل مناسبی برخوردار
باشند توانایی خرید خانه و پرداخت
وام آنرا خواهند داشت و این امر نیز
به نوب��ه خود به ثبات ب��ازار امالک
کمک می کند.



 .رون��د زندگ��ی ف��ردی-
اجتماعی م��ردم نیز تقش
مهمی در بازارامالک ایفا می کند .به
عنوان مثال وقتی افراد درسنین
پایین تصمیم به ترک خانه والدین
می کنن��د و می خواهند به صورت
مس��تقل زندگی کنند( که آمار در
طی چند دهه اخیر نش��ان دهنده
این امرمی باشد) نیاز به مسکن نیز
بیشتر می شود.
در پایان یادآوری این قانون اقتصاد
ضروری اس��ت که قیم��ت ،همواره
بازتاب عرضه و تقاضا می باشد؛ یعنی
این که اگر همه عوامل ثابت باشند
افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت
می شود.
شاد و سربلند باشید

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

مهاجرانی و..

{>> ادامه از صفحه}29 :

ب��اورت نمیش��ود ک��ه داری در
خيابانهای تهران راه میروی و اين
شعار را از حلقوم مردمی میشنوی
ک��ه بهرغم همه اخطارها و تهديدها
و به دنبال س��ه ماه قت��ل و زندان و
ش��کنجه و تجاوز ،برای دموکراسی
و حقوق بش��ر به خيابانها آمدهاند.
مردمی که با سی سال تجربه ،حاال نه
تنهامیدانندکهچهنمیخواهندبلکه

مشخص است که چه میخواهند».
راس��تی ،آقای مهاجرانی ،آيا ش��ما
نمیدانيد مردم ايران با پيوستن به
جنبش سبز و آمدن به خيابانها و
هزينه سنگين پرداختن از بابت آن
به واقع چ��ه میخواهند؟ خواهش
میکنم دس��ت از نصيحت کردن و
پند و اندرز دادن به ملتی که بعد از
سی سال برخاسته است تا حسابش

پ��ا نخواهد
جنبش سبز و >>{ ..ادامه از صفحه}11 :
افتاد ،و بلکه
نیر و ه��ا ی
مطرح بوده این روزها تش��دید شده فعال در آن از هر امکانی برای ادامه
اس��ت .حاکمیت باید درک کند که فریاد اعت��راض خود بهره میگیرند.
ادامه سرکوب و دستگیری و محاکمه تهدیده��ای ش��خص خامن��های
افرادی مانند کروبی و موسوی تنها به نتوانس��ت مانع از ب��روز اعتراضات
تعمیق بیشتر جنبش کمک خواهد وس��یع مردم در فرصتهایی مانند
کرد .یعنی جنبش باید نش��ان دهد روز قدس باشد .شواهد حاکی از آن
ک��ه با فرض دس��تگیری آنان نیز از است که این اعتراضات در روزهایی
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را با اين حکومت صاف کند برداريد.
حرفهای ش��ما همه ما را مايوس
کرد؛ نه از راهی که در پيش گرفتهايم
و نه از اين که جنبش سبز را حمايت
میکنيم ،بلکه از شما؛ از خود شما که
حاال ديگر بهتر است برويد در کنج
خانه بشنيد و شاهنامه بخوانيد .شايد
اين کار روحيه جوانمردی و پهلوانی
را بار ديگر در شما زنده کند.

مانند  ۱۳آبان و  ۱۶آذر و  ۲۲بهمن
نیز نمود پیدا خواهد کرد .جنبش تا
کنون در برابر سرکوب حاکمیت تاب
آورده است و دلیلی در دست نیست
که نتواند ت��ا تأمین هدفهای اولیه
خود به حیات خویش ادامه دهد .یا
این که کافی اس��ت حاکمیت چند
«اشتباه کوچک» دیگر مانند کودتای
انتخاباتی  22خرداد را مرتکب شود تا
جنبش تعمیق بیشتری پیدا کند.

کانادا

گردآوری و ترجمه از :کامی منفرد

Maria Cottone

kamimonfared@hotmail.com

خود را برای آزمایش
تابعیت آماده منایید ()5

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

•

علت مهم بودن شیلد SHIELD
کانادا در حیات اقتصادی این کشور
چیست ؟
 معموال بیشترین مینرال ها (امالحمعدنی) در زمین های بس��یار کهن
یافت میش��وند و بدین دلیل میباید
گفت بهتری��ن معادن کانادا از قبیل
الماس ،طال ،نقره ،سیم ،نیکل ،روی،
مس ،کوبالت ،اورانی��وم و آهن را در
شیلد کانادا به وفور میتوان یافت ،که
از این معادن دائم در حال استخراج
تمام نشدنی میباشند.
عالوه بر این ،پوس��ته ش��یلد دارای
خاک حاصلخیزی میباشد که اکثرا
پوشیده از جنگل است و جنگل هم
به معنی چوب و الوار است.
و دیگر منبع مهم طبیعی در شیلد،
آبهای ش��یرین روان در آن است که
نه تنها نیاز طبیعی مردم را برآورده
میسازد ،بلکه مقادیری عظیم نیروی
ب��رق تولید میکند و نیروی برق هم
یکی از بزرگترین نیاز جامعه مدرن
میباشد.

•

مینرال های مهم در «ش��یلد»
کانادا کدامند؟
 روی ،آهن ،مس ،طال ،نقره ،الماسو حتی کوبالت را میتوان نام برد.

•

حال ش��اید بپرسید که مینرال
چیست؟
 مینرال هر ماده مرکبی اس��ت کهترکی��ب آن یکنواخ��ت HOMO
 GENEOUSمیباش��د و مستقیما
محصولطبیعتمیباشد.
هر چه در طبیعت وجود ذاتی دارد،
یا بس��یط ،مانند :طال ،آهن ،گوگرد
و هی��دروژن و یا مرکب می باش��د
که مواد مرکب یا بیجان اس��ت و یا
جاندار.
طبیعت مس��تقیما عناص��ر مرکب
بیجان را به وجود آورده است  :مانند،
س��نگ های آهن و م��س و غیره و
یا موج��ودات جاندار ک��ه در پدید
آمدنش��ان دخالت داشته اند ،مانند
سنگ های مرجانی و مروارید و نفت
و غیره.
عناصرمرکبیکهترکیبمعینیدارند
(فرمول شیمیائی دارند) و مستقیما از
طبیعت بوجود آمده اند و وجودشان
متجان��س HOMOGENEOUS
است را مینرال میگویند ،مانند آهن
و مس و روی و فلزات دیگر.
مواد بس��یط را عنصر می گویند که
بیشتر این عناصر با هم و مخصوص
با عناصر هیدروژن ،اکسیژن ،سولفور
(گوگ��رد ) و کلر ترکیب میش��وند،

برخ��ی از عناصر
می��ل ترکیب��ی
بس��یار ضعیف��ی
دارن��د ،مانند طال،
پالتینی��وم ،نقره
و زغ��ال ،که طال و پالتینیوم خالص
بس��یاری موجود است ،ولی کمیت
آنها محدود اس��ت؛ زغ��ال ناخالص
بسیاری موجود است و زغال ناخالص
در شیلد کانادا و چند محل دیگر پیدا
میشود و مصرف بسیار دارد و بسیار
گرانقیم��ت هم میباش��د که همان
الماس معروف است.
در شیلد کانادا آهن که از پر مصرف
ترین و در عی��ن حال محکم ترین
آنها نیز میباش��د بسیار فراوان یافت
میش��ود .در ش��یلد کان��ادا فل��زات
پرمصرف دیگری نیز موجود است که
از این جهت اهمیت اقتصادی و حتی
حیاتی این شیلد را آگاه میشویم.

•

کدام منطقه ،مرکز عمده تولیدات
صنعتی کانادا میباشد؟
 دو منطقه مرکزی (استانهای کبکو اونتاریو) بیشترین تولیدات صنعتی
را دارا میباشد.

•

کدام اس��تان ،یک��ی از بهترین
مناطق کشاورزی در دنیا میباشد؟
 استان ساس��کچوان با زمین هایمرغ��وب و زراعتی یک��ی از بهترین
مناطق کشت در دنیا میباشد.

•

از دو جه��ت ،زمین حاصلخیز و
منابع ان��رژی در کدام منطقه کانادا
شهرت بیشتری دارند؟
 در منطقه پره ری ()PRAIRIESمیتوان به منابع انرژی و زمین های
حاصلخیز دست یافت.

•

بزرگترین تولید کننده فلزات در
کانادا ،کدام استان است؟
 استان اونتاریو با داشتن منابع عظیمدر خود ،بزرگترین تولید کننده فلزات
میباشد.

•

دو استانی که بیش از سه چهارم
فراورده های کانادا را فراهم میکند،
کدامند ؟
 دو اس��تان پ��ر جمعی��ت کبک واونتاریو بیشترین فراورده های کانادا
را تهیه مینماید.

•

کاغذ و خمیر کاغذ ،در کدامین
استان ،بیشترین تولید را دارد؟
 استان کبک ،بیشترین تولید خمیرکاغذ و کاغذ را در اختیار دارد.

آخر منایش  70میلیاردی...

نهایی خود را در هفته جاری اعالم
خواهد نمود .روز دوش��نبه  4آبان
خبرگزاری حکومتی ایرنا نوش��ت:
«چی��ن خبر داده که آماده اس��ت
سوخت مورد نیاز رآکتور تهران را
تأمین کند» .منوچهر متکی وزیر
امورخارج��ه نیز گف��ت« :چین از
تکنولوژی الزم برخوردار اس��ت و
جمهوری اسالمی نیز از مشارکت
چین در تأمی��ن اورانیوم مورد نیاز
خود استقبال می کند»!
آنچه که از مجموع این سربه دیوار
کوفتن های ناشی از سردرگمی و

•

تولید لبنیات را کدامین استان
کانادا ،بص��ورت ف��راوان عرضه می
دارد؟
 بزرگترین تولید کننده لبنیات درکانادا ،استان کبک میباشد.

•

بیش��ترین تولید صنایع چوبی
متعلق به کدام یک از استان هاست؟
 اس��تان بریتیش کلمبیا با داشتنجنگل های فراوان یکی از مهم ترین
تولید و صادر کننده صنایع چوبی در
دنیامیباشد.

•

کدامیک از اس��تان های کانادا،
تولیدکننده گاز و نفت میباشد؟
 استان آلبرتا با وجود منابع زیرزمینییکی از عظیم ترین تولید کنندگان
صنایع نفت و گاز میباشد.

•

بیشترین گندم ،در کدام استان
کانادا تولید میشود؟
 استان ساسکچوان با داشتن زمینهای مرغ��وب و حاصلخیز از تولید
کنندگان بزرگ گندم میباشد.

•

کدام استان در کانادا تولید کننده
برق از نیروی آب میباشد؟
 استان کبک ،با قرار دادن سد هایف��راوان بر رودخانه های خود ،دارای
ق��درت فراوانی جهت تهی��ه برق از
نیروی آب میباشد.

•

دو ماده س��وختنی که نیمی از
مصرف مواد نیروزا را در کانادا تامین
میکند،کدامند؟
 کش��ور کانادا در صنایع نفت و گازطبیعی بسیار غنی میباشد.

•

در جن��وب اونتاری��و ،یک��ی از
صادرات مهم کشور ،چیست؟
 در اس��تان اونتاری��و ،صنای��عاتومبیل سازی از مهم ترین صنعت
های این استان بشمار میرود.
ادامه دارد
Maria Cottone
Certified Immigration
Consultent
mariacottone@hotmail.com
www.mariacottone.ca

{>> ادامه از صفحه}5 :

درماندگی می توان فهمید جز این
نیست که والیت مطلقه فقیه برسر
ی��ک دوراهی ق��رار گرفته که یک
س��وی آن مرگ ناشی از سقوط و
سوی دیگر خودکشی ازترس مرگ
اس��ت .اگر بپذیرد که  75درصد از
اورانیوم غنی ش��ده  4/5درصدی
خود را برای دریافت اورانیوم حدود
 20درص��دی م��ورد نی��از رآکتور
پژوهشی-پزش��کی بدهد ،به گفته
علی الریجانی "توجیه عقلی ندارد"
و به قول س��خنگوی کمیس��یون
انرژی مجلس تن به "تحقیر ملّت
ایران و زیر س��ئوال ب��ردن منافع

ملّی" داده و اگر اورانیوم  20درصد
مورد نیاز خود را از چین یا هرجای
دیگر خریداری کند ،عمال بطالن
شعارهای چندین س��اله "چرخه
کامل سوخت" و "انرژی هسته ای
حق مسلّم ماس��ت" را به نمایش
گذاشته است!
در هردوصورت ،پرده آخر نمایش
 70میلی��ارد دالری اتم��ی ،با یک
تراژدی دردناک پایان می پذیرد!
______________
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رستوران
انواع خورش ها
انواع کباب های خوشمزه
ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی

شیراز

بهمناسبتدومنیسالگرد
گشایش رستوران شریاز

ع خورش
نوا
ا ب کوبیده
و کبا
6/99

صبحانه

شنبه و یکشنبه:
از ساعت  7صبح تا  11صبح
حلیم ،کله پاچه موجود است.

هر
ج
م
ع
ه
و
ش
نبه:

موزیک زن

ده
 ،رقص و
پایکوب
ی
:
ا
>
ز
>
ساع
ت  9شب

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

Vendome:
Bus 105

دلیوری :رایگان

بامدیریت

خدیجه سیاح

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

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

FOR REN

T

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

کتی گافایر اه��ل  Saguenayکه در
ش��ب س��ال نوی  ،2008به همراه
ش��وهر خود ،دس��ت به خودکشی
خانوادگ��ی زدند ،به جرم قتل س��ه
فرزند خود گناهکار شناخته شد.
"کتی گافایر" و همس��رش که اهل
شهر س��گه نی در  250کیلومتری
ش��مال ش��هر کبک بودند ،به دلیل
ورشکستگی و مشکالت مالی ،ابتدا
سه فرزند  7 ،12و  4ساله خودشان
را ب��ا خوراندن دارو مس��موم کردند
و س��پس رگ دس��تان خودشان را
بریدند .شوهرش بر اثر خونریزی زیاد
و س��کته قلبی جان س��پرد ،اما وی
جان سالم بدر برد.
دادگاه عال��ی کبک ،پ��س از  9روز
جلسه محاکمه و بحث و بررسی ،وی
را که هم اکنون  35سال سن دارد،
به  25سال زندان محکوم کرد.
وکی��ل او با س��نگین خواندن حکم
مذکور ،تأکید کرد که نسبت به آن
اعت��راض خواهد کرد .چ��را که این
جنایت با مشارکت زن و شوهر انجام
شده بود.
هنگام مراجعه پلیس به منزل آنها،
نامه ای بر روی در ورودی نصب شده
بود ک��ه بر روی آن ،این جمله دیده
می ش��د" :هنگام خواندن این نامه،
همه ما مرده ایم".

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

Montreal (Center): $289,000. Very bright
corner unit, 2 bdrms, garage, near Downtown & Old Montreal, fireplace, renovated
bathroom w/jacuzzi.

گفته می ش��ود ،نامه مذکور را کتی
گافایر به دس��تور شوهر خود نوشته
بود تا پس از مردنش��ان ،همسایه ها
بتوانند پلیس را خبر کنند و به کسی
نیز مظنون نشوند.
ش��اهدان عینی گفته ان��د ،پلیس
کودکان معص��وم را در حالی که بر
روی تخ��ت خواب دراز کش��یده و
دست هایشان بصورت صلیب بر روی
سینه شان قرار گرفته بود ،یافت.
دادس��تان معتقد است کتی گافایر
به دالیل مختلف ،به اندازه شوهرش
در این قضیه مقصر اس��ت .از جمله
اینکه داروی بیهوش��ی و س��می را

وی تهیه ک��رده بود .همچنین نامه
های متعددی که او برای دوستان و
آشنایان و کارفرمایانشان نوشته و در
آنها سعی کرده بود ،آنان را باعث این
اتفاق معرفی کند.
وی همچنین ب��ه دادگاه گفته بود،
هنگام نوش��تن آن نامه ه��ا ،کال از
درون تهی ش��ده بود و اختیارش در
دس��ت خودش نبود .اما دادس��تان
س��وال کرده بود که چرا وقتی که با
رگ بریده بهوش آمد و فرزندان خود
را بی حرکت دی��د ،بجای تماس با
اورژانس ،دوش آب گرم گرفت؟!


Sud Ouest: 2 condos. $628,000 and
$348,000. 2 bdrms condo converted into 1,
1 garage or 2 bdrms & 2 baths, 2 garages,
fireplace. Both in 3rd floor with indoor pool,
near canal Lachine & Atwater market.

REDUCE

D

>> ص2:

 25سال زندان برای مادر کبکی ،
خباطرقتلعمدسهفرزندخود

Le Château: $978,000. Luxurious condo
completely renovated w/taste. Situated
right in the heart of Downtown. 3 bdrms,
2+1 baths, wood fireplace.

Beaconsfield: $459,000 Immaculate
home, 3+1 bdrms, 3 ½ baths, fireplace

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

مریم خالقی

Cell: (514) 983-5415
_________________________
Maryam Khaleghi
ProFusion Realty RF
Couriter Immobilier Agréé
Enterprise independante et autonome

1361 Greene Avenue

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

فروشگاه کوه نور

ُب
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب
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ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

>>

ارزیابی رایگان

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

پروانه زندی

Tel.: 514-683-8686

Cell.: (514) 909-4765

از جنبش آزادیخواهانه
ی کنیم
مردم ایران پشتیبان 

در محل

پزشک خانواده
ختنه کودکان >> تا  6ماهه

بدون وقت قبلی

www.circumcisionmontreal.com

>> Montreal >> Brossard:

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

4689 Papineau
Tel.: (514) 521-5555

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

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

>> Pierrefonds >> Greenfield Park:

برگزار می کند:

• معرفی کتاب

>> فرهنگ تغذیه سالم
و بهداشت خانواده
پروفسور پرویزقدیریان

منایش اسالید ،پرسش و پاسخ و پذیرایی
مجعه  27ماه نوامرب 2009

در این سوی
آب ها ما همه
باهم هستیم

دکتر ریموند رضایی

138

گردهمایی

Philipps Square:
Ste-Catherine O
>>corner: Aylmer
Metro: place des Arts
info: 514-804-8397

تهیه وام مسکن

ساعت  6/30تا  8/30شب

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

وست آیلند

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

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

دانشگاه کنکوردیا

Concordia University
1455 Maisonneuve W.
RM: H-621
Metro: Guy

تلفن اطالعات:

514-651-7955

زماسیب

NDG

بهولیموشیرینعالی

>> West Island:

NDG,

Tel.: 514-481-0671

Ramier Realty

کنسرتموسیقیجوادوجمشیدداوری

شنبه  ۷نوامبر

H4A 1W6

Email: Paivand@videotron.ca

Parvaneh ZANDI

Tel.: (450) 676-9550

<<ساعت ۱۴

____________________
5655 Sherbrooke W.

Tel.: 514-996-9692

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

>> ص2:

MONTRÉAL QC H3X 2H9

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

www.paivand.ca

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...

جوادایراخنواه

Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

عینک فرهت

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

