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شــریف

موسسه مالی

تبدیل ارز

گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

I.C.P. Inc.

■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس ،تبدیل ارزها بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات ،بدون کارمزد ،با نرخ بهتر
■ کلیهامورمهاجرتی:توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی)،

St-Laurent, QC H4N 1C8

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

Cote vertu, Bus 121 E

____________________________________________
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.SharifExchange.ca

www.ic-pacific.com
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«هیوالی زشت و پلید»
کروبی دربارهی کشتار و شکنجه مخالفان از
جنتی پرسیده است« :آیا شما در نماز جمعه
از خون آنان که زیر شکنجه کشته شدنددفاع
کردی و از این شکنجهها سخن گفتی؟ چرا از
پزشکان و اساتید دانشگاه کشته شده سخن
نمیگویید؟» ص3 :

«دخترمبهتر
است که تو
مبیری !»
 ص29 :

IBNG
 ص15 :

 معضل بیکاری در ایران

سیاست
اوباما در
برابر ایران
سختتر
میشود؟

اما قبول ندارم!
می پذیرم ّ

در میهن بالزدهء ما نیز معضل بیکاری آنهم در وضعیتی بحرانی و
نزدیک به انفجار وجود دارد ا ّما جای یک دولت مسئول که برای آن
چاره اندیشی کند خالی است.
هرس��ال بین  500تا  600هزارنفر به جمعیت بیکاران کشور – که منابع
مختلف شمار آنها را بین  4.5تا  10میلیون نفر برآورد می کنند – افزوده
می شود ............................................... .ص5 :

!go habs go

چهارشنبه ها 8صبح

وقتی تو می گویی وطـــن...

واقعیت یا آرزوی افول امپراطوری امریکا

داستان ها و اخبار مربوط به سریال
«قهوه تل�خ» خود به یک س�ریال
خبری تبدیل شده است.

کبک/کانادا:

دانشگاه مک گیل

ع.ا .شادپور

بازهم اول شد!  ص12 :

>>9:

>> 5

سیروس
یحیی آبادی
>>4

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

>> 5

امیرسام:

دکترانصاری

صرافی  5ستاره

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

1155 Rene Levesque w. #2500

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

پزشکی26 >> ...

>> 28

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

امالک33 >>...

در کشکول پیر...

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

Montreal, Qc., H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

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

و South shore
 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

Real Estate Broker

www.sutton.com

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

fhemmatiyan@sutton.com

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
مدیریت بازاریابی
______________________
Office: (514) 990-4666 X594
Res.: (514) 696-5169

Cell.: (514) 816-4080

 با  ۱۰سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها

ایدروکنک هاگشناد بنج :Guy

514-844-4492

جراح دندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امور ارزی

1006, De La Montagne, Suite 201,
Montréal, Qc H3G 1Y7

Luciene
l'Allier

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

Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029
Toll Free:1-866-989-2229
Email: info@khazarexchange.com
www.khazarexchange.com

مریم خالقی
Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

سالنآرایشفریبا
 کوتاه کردن مو
 رنگ
 بند و ابرو
 فر
 هایالیت

نینوسگیورگیزنیا

CENTURY 21 Max-Immo
620 boul, St-Jean, Suite 202
Pointe Claire, QC, H9R 3K2
ninousgivargiznia@hotmail.com

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

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

's cut

 man
en cut , highlight
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air cut & eyebrow
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a
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Unisex

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:


انتقـال ارز

Cell: (514) 928-5415

Ninous Givargiznia, BSc.

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

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز

ProFusion Realty RF

مشاور امالک در مونتریال

Cell: (514)827-6364

صرافیخضر

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

فیروز همتیان

تابلوییاثرآمدئومودیلیانیدر
نیویورکبهقیمتحدود ۶۹میلیون
دالر به فروش رسید که باالترین قیمت
برای آثار این هنرمند است....

 ص2 :

شهبازخنعی

......

ص6 :

 ص10 :

از ی��ک ط��رف مردم بش��دت از این
س��ریال اس��تقبال ک��رده و با خرید
مجموعه های منتشر ش��ده از قهوه
تلخ و تماشای پیاپی آن ،بازار تماشای
تلویزیون دولتی را کساد کرده اند.
ص13 :

حسین باقرزاده

در چند سال گذشته ،داشنت
س�گ ،عرصه دیگری برای
مخالفت سیاسی و اجتماعی
در بی�ن سیاس�ت ه�ای
مغشوش ایران شده است.
ص10 :

ص5 :

>> پی�روزی ب�زرگ جمهوریخواه�ان در انتخاب�ات کنگ�ره
آمریکا در هفته گذش�ته ،س�ؤاالتی را در باره جهتگیری سیاسی و
دپیملماتی�ک آمریکا در قبال ایران در آِینده پیش کش�یده اس�ت.
تبلیغات انتخاباتی البته غالبا حول مسایل داخلی آمریکا دور میزد
و سیاستمداران راس�تگرای آمریکا با حمله به عملکرد آقای اوباما
در صحن�ه داخلی و بهرهگیری از وضعیت نابس�امان اقتصاد آمریکا
توانستند حمایت رأیدهندگان را جلب کنند ...................... .ص5 :

____________________

3363 Cavendish

(514)487-0800

 AMIR SAMامیرسام
Chartered Real Estate Broker

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

Cell.: 514-702-2309

DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca

www.amirsam.ca
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ایران ...

«هیوالی زشت و پلید»

کروبی به
جنتی :قتلهای
خودسرانه
نتیجهیسخنان
شماست !

دبیر ش��ورای نگهبان که خواهان
شدت عمل با «توطئهگران» شده
بود ،گفته بود که به نظر منتقدان،
قاضی عادل کس��ی است که تبرئه
کند یا محکومیت کمی بدهد.
جنت��ی اینگون��ه قض��اوت را
«بیعدالتی» خوانده بود.
اکن��ون کروب��ی از احم��د جنتی
پرسیده است:
«چه کس��انی به ش��ما مش��اوره
میدهند؟ به تعبیر خودتان س��پاه
و اطالعات .همین افراد اتاق فکر و
مشاوران شما هستند .شما به جای
اینکه بیایید تشویق به رفتار انسانی
و اسالمی نمایید،دادگاهها را توصیه
به خشونت مینمایید؟»

در پی سخنان احمد جنتی ،دبیر
ش��ورای نگهبان در نماز جمعهی
 ۲۱آب��ان دربارهی ل��زوم مقابلهی
شدیدتر با مخالفان دولت ،مهدی
کروبی در گفتوگویی با "س��حام
نیوز" به وی پاسخ داد.

وی جنت�ی را «راوی س�خنان
نیروهای اطالعاتی» خوانده است.

افرادی که در زنداناند ،مردم همین
کش��ورند ،آیا باید با آنان با خشونت
رفتار کرد؟»
احم��د جنتی در خطبهه��ای نماز
جمعهیهفتهیگذشتههمچنینبه
کسانی تاخته بود که خواسته بودند
پروندههای افراد برای رسیدگی ،نه
به س��پاه و وزارت اطالعات ،بلکه به
ق��وهی قضاییه و ی��ک قاضی عادل
واگذار شود.

مهدی کروبیدر گفتوگو با خبرنگار
س��حام نیوز ،ضمن ابراز شگفتی از
این سخن احمد جنتی که:

«مرخصیدادنبهتوطئهگرانمانند

مرخص دادن به س�ارقان است»،
یادآور ش��ده که چنین س��خنانی
«دادگاهه��ا را توصیه به خش��ونت
میکند».
به گفت��هی مهدی کروب��ی« :این

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½
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)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM

کروبی همچنین دربارهی کشتار و
شکنجه مخالفان از جنتی پرسیده
است:
«آیا ش��ما در نماز جمع��ه از خون
آنان که زیر ش��کنجه کشته شدند
دف��اع ک��ردی و از این ش��کنجهها
س��خن گفتی؟ چرا از پزش��کان و
اس��اتید دانشگاه کشته شده سخن
نمیگویید؟»
مه��دی کروبی در بخ��ش دیگری
از س��خنان خود از سه پزشکی یاد
کرده که ترور شدهاند ،ولی مقامات
اطالعات��ی تا کن��ون نگفتهاند چه
کسانی آنان را کشتهاند.
وی همچنی��ن س��وءقصد به دکتر
معتمدی را یادآور شده و خطاب به
احمد جنتی گفته:
«ش��ما که ادعا میکنی��د ما در هوا
تروریس��ت میگیری��م و از داخ��ل
پاکستان عطارزاده را میآوریم! شما
ببینید چه هیوالی زشت و پلیدی از
روحانیتدر ذهن بچههای این مردم
و خانوادههای آنان با این س��خنان
بوجود میآورید!»

احمد جنت��ی در بخش��ی دیگر از
خطبههای نماز جمع��ه ،تظاهرات
گس��تردهی اعتراض��ی م��ردم را
«فتنهای» خواند که سرکوب شد.
وی هشدار داد که این «فتنهگران»
بی��کار ننشس��تهاند و «آت��ش زیر
خاکستر» هستند و باید این قضیه
را جدی گرفت.
مهدی کروبیدر پاسخ به او میگوید:
«شما به این افراد میگویی فتنهگر و
آنان هم به شما میگویند فتنهگر که
ای��ن حرفها را میزنی و فتنه به پا
میکنی .اگر یک دستگاه عادالنهای
در کشور وجود داشت و یک هیئت
منصفهای تشکیل میشد آن وقت
به شما نشان میدادیم که طی این
 ۲۱س��ال شما چه کردهاید و چقدر
حقوق مردم را ضایع کردهاید».

مجری مراسم زیبای

«ضربه به استقالل قوهی قضاییه»

عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

Tel.: (514) 397-9284
Tel.: (514) 836-5432

Impaired driving
White collar crime, fraud
Conjugal violence
Assault, threat, sexual infractions
Breaking and entering, theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets, etc.
Pardons and waivers applications











Tel.: 514-777-3604

مسکن و جتاری

Cell.: 514-967-5743
Minoo Eslami

Agent immobilier affilié
Email:
minoo.eslami@century21.ca

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

درخدمت هموطنان گرامی

>>

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری خرید و فروش
امالک و مستغالت
در سراسر مونتریال بزرگ

>> برآورد رایگان

_________________
Nasrin Eynollahi
Real Estate Broker
5890 Avenue Monkland
Montréal, Québec H4A 1G2
Office Tel: 514-482-1111
nasriney2000@yahoo.ca

cell: (514) 839-7978
امیرکفشداران

www.masoudnasr.com

مسعود نصر

5263, boul Cavendish,

نسرینعینالهی

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

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

Lida Sara Nouraie

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

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

مهدی کروبی در مصاحبهی خود از
دخالت احمد جنتی در امور قوهی
قضاییه به شدت انتقاد کرده و یادآور
شده:
«آقای جنتی تودبیر شورای نگهبانی
که کارش نظارت بر انتخابات و قوانین
مجلس است .شما را با قوهی قضاییه

سرورصدر

law

مینو اسالمی

بهنامآفریدگارعشق

خدمات حسابداری و دفترداری

Criminal
& penal

½ رانندگیهنگاممستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله،تهدید،تخلفاتجنسی
½ سرقت و تعدی به حریم خصوصی
½ حمل و پخش مواد مخدر
½ تخلفات جزائی :اشخاص و شرکت ها
½ جرائم راهنمایی و رانندگی :سرعت و...
½ درخواست عفو و ابطال اسناد

«فتنهگر»کیست؟

چه کاری است؟ میدانید نتیجهی
این سخنان شما چیست؟ نتیجهاش
همان قتلهای خودسرانهای است
که در گوش��ه و کنار مملکت اتفاق
افتاد .نتیج��هی این حرفها همان
قتلهای زنجیرهای کرمان شد».
مهدی کروب��ی این رفتارها را باعث
«ضرب��هزدن ب��ه اس��تقالل قوهی
قضاییه» خوانده که نتیجهی آن این
است که «بازجوها به زندانیان بگویند
قاضی کارهای نیست و همهکاره ما
هستیم!».

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

Tel.: 514-303-2977

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
Fax: 514-303-6522
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
www.ak-law.ca email: info@ak-law.ca

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
www.sutton.com

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

شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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ایران  :حتریم ها...
صنعت فرش؛ از حترمی تا سقوط

به گزارش خبرگ��زاری مهر
( ۲۴آبان ۱۵ ،نوامبر) فیصل
مرادی ،رئی��س "مرکز ملی
ف��رش" از کن��ار رفتن فرش
ایران از بسته حمایتی تولید
خبر داد و دلیل این تصمیم
را "س��هم ان��دک ف��رش از
حاملهای انرژی" خواند.
وی نتیجه این روند را حذف
فرش از گردونه اقتصاد ایران
و ضرب��ه زدن به این صنعت
اعالم کرد.
م��رادی تأکی��د ک��رد ک��ه
هدفمندس��ازی یارانهه��ا
این صنع��ت را مانند س��ایر
محصوالتدچار تورم عمومی
خواهد کرد.
از سویدیگر عبدالله احراری،
کارشناس و محقق فرش در
گفتوگو با خبرگزاری مهر،
عدم برخ��ورداری از بس��ته
حمایتی تولید را "تیر خالص"
بر پیکر فرش ایران دانس��ت
و این تصمی��م را "بزرگترین
ظلم ممکن"در قبال این هنر
توصیف کرد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن که
واحده��ای قالیش��ویی،
پرداختزن��ی ،کارگاهه��ای
رنگرزی از حامله��ای انرژی

استفاده میکنند گفت:
«ع��دم برخ��ورداری جامعه
فرش از بسته حمایتی تولید،
عاملی برای افزایش ش��دید
قیمتها ،کاهش تقاضا در بازار
داخل��ی و کم ش��دن قدرت
رقاب��ت در بازاره��ای جهانی
خواهد شد».
اح��راری در ادام��ه ،صنعت
فرش ایران را "چوب دو س��ر
ط�لا" خواند که از یک س��و
دچار سیاستهای پولی و مالی
اش��تباه است و از سوی دیگر
در بسته حمایتی تولید قرار
نگرفته است و پیشبینی کرد
در آینده کارگاههای قالیبافی
یکی پ��س از دیگری تعطیل
خواهند شد.
بس��ته حمایت��ی از تولی��د
ب��ر هف��ت مح��ور حمایتی
برای "کاهش تشعش��عات و
پیامدهای قیمت��ی و تورمی
هدفمندی یارانهها بر محیط
بنگاههای کوچک تا بزرگ" به
اجرا درخواهد آمد.
دامنه حمایت در این مصوبه
 ۴۵۰۰میلیارد تومانی ،شامل
اعط��ای وامه��ای ارزان برای
جب��ران هزینه انرژی ،تعیین
سود ویژه بازرگانی ،مدیریت

رتبه ایران به حلاظ
سرعت اینترنت۱۴۴ :
از ۱۵۲

بر اس��اس بررس��یها ،رتبه ایران به
لحاظ س��رعت اینترنت خانگی ،در
بین  ۱۵۲کشور ،پس از کشورهایی
همچون ونزوئ�لا ،نیجریه ،بولیوی،
ع��راق ،پاراگوئ��ه و جزای��ر ترک و
کایکاس ،در جای��گاه ( ۱۴۴از آخر،

کل��ی واردات ،اعطای جوایز
صادرات��ی ،س��اماندهی نظام
تولید ،کمک هزینه بالعوض
ب��رای تولی��د و حمایتهای
می��ان م��دت و بلن��د مدت
تعریف شده است.
مصوبه حمای��ت از تولید بر
اس��اس مقابل��ه ب��ا تحریم و
جبران کاس��تیهای ناشی از
هدفمندی یارانههادر حالی به
اجرا در خواهد آمد که صنعت
ف��رش چندی پیش ش��امل
قطعنامه تحریم شد و با توجه
به پیشبینی کارشناس��ان،
صنعت فرش به دلیل به اجرا
در آمدن هدفمندی یارانهها
دچار تورم عمومی نیز خواهد
شد.
به گزارش خبرگزاری آفتاب
( ۲۷ش��هریور س��ال جاری)
فیصل مرادی ،رئیس "مرکز
ملی فرش" از تحریم واردات
فرش دس��تباف ایران توسط
آمریکا از تاریخ  ۲۹سپتامبر
سال جاری خبر داد .به اعتقاد
او« :ای��ن تصمی��م ظالمانه،
تحریم شهروندان ایرانی است
و با شعار دولت اوباما مغایرت
دارد».

نهم!) قرار گرفته است.
خبرگ��زاری مهر گ��زارش داده که،
در طبقهبندی رتبهبندی کش��ورها
از نظر س��رعت اینترنت خانگی در
۶ماهه نخست سال  ۲۰۱۰از میان
 ۱۵۲کشور بررسی شده ،ایران پس
از کشورهایی مانند ونزوئال ،نیجریه،
بولیوی ،عراق ،پاراگوئه و جزایر ترک
و کای��کاس با س��رعتی برابر ۰٫۶۱
مگابیت بر ثانی��ه در رتبه  ۱۴۴قرار
گرفته است.

کلبهعموجمال
انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی
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درچندقدمی تپش و اخوان

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 .....................................................................
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

مرضیه ،هادی خرسندی،
ومجاهدین خلق...

"من عضو هیچ سازمان
سیاسی نیستم ،اما مرضیه
را تحسین اش می کنم بابت
حرکت بزرگی که در هفتاد
سالگی کرد ...این ها را برای
خوشایند شما نمی گم ...این ها
ِلمِه ...مرضیه را ستایش
توی د َ
می کنم که نه به خاطر ُمشتی
دالر و نه به خاطر آالف و اُلوف دولتی...
آمد و یک تصمیمی گرفت که اگر
این تصمیم اش فقط به خاطر منافع
شخصی اش هم که می بود اق ً
ال تصمیم
خیلی قشنگ و به جایی گرفت به

اضافه ی این افتخار که مبارزه را آغاز
کرد و صدای خودش را رساند به گوش
هموطنانمون در داخل ایران...
هر بهره برداری که سازمان
مجاهدین یا شورای مقاومت از
داشتن مرضیه هر لحظه کرده
نوش جاناش باد ...اما این طرز
تفکر ضد دمکراسیست که ما
یک هنرمندی را به خاطر این
که فعالیت سیاسی می کنه
در اون سازمانی که ما دوست
نداریم ...بخوایم اون هنرمند را دوست
نداشتهباشیم."...
«بخشی از سخنرانی هادی خرسندی
در مراسم خاکسپاری و بزرگداشت
خانم مرضیه در اوسور اواز»

این درحالی اس��ت که ارائه اینترنت
پرسرعت در برخی کشورها میتواند
نسبت به خدمات مش��ابه در سایر
کشورها با قیمت باالتری ارائه شود
کهدر این مورد باید به سطح زندگی،
میزان تورم و متوسط درآمد خانواده
ها در آن کشور توجه کرد .به طوری
که یک خانواده متوسط در کشوری
با تورم ثابت به دلیل درآمد س��االنه
قابل توجه ق��ادر به پرداخت هزینه
ب��االی  ۳۰دالر در ماه برای دریافت

اینترن��ت باالی  ۳مگابی��ت برثانیه
باشد.
این گ��زارش حاکی اس��ت قیمت
اینترنت نه تنها به کیفیت ،سرعت
و خدمات ارائه ش��ده توسط اپراتور
بستگی دارد بلکه با سطح زندگی و
درآمد شهروندان کشورهای مختلف
نیز مرتبط است.

آژانسمسافرتییونیگلوب
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
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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 پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام
و نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد
است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز
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گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

بر اساس این گزارش ،امروزه اینترنت
به عنوان اب��زاری کارآمد و مهم در
زندگی ش��هروندان دنیا ش��ناخته
میش��ود .به همین دلیل دولتها و
ارائه دهندگان اینترنت در تالشاند
تا اینترنت را با بیش��ترین سرعت،
باالترین کیفی��ت ،بهترین خدمات
پشتبانی و کمترین قیمت به کاربران
خ��ود ارائه دهند تا راه توس��عه را بر
رقبای خود در بازار پهنای باند تنگ
کنند.

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

کیـــترینگ
جمـــال

سیروس
یحیی آبادی

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

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

_________
برایمابنویسیداما...
کوتاه ،زیباتر است

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

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, 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)

4

5

www.paivand.ca

 سال  17شماره  24  980آبان 1389

وقتی تو
می گویی
وطـــن...
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ایران:درراهآزادی...

اما
"می پذیرم ّ
قبول ندارم"!

سیاست اوباما در برابر ایران
سختتر میشود؟
 9نوامبر 2010

مصطفی باد کوبه ای

وقتی تو می گویی وطن من خاک بر سر میکنم
گویی شکست شیر را از موش باور میکنم
وقتی تو میگویی وطن بر خویش می لرزد قلم
من نیز رقص مرگ را با او به دفتر میکنم
وطن تو می گویی وطن یکباره خشکم میزند
وان دیده ی مبهوت رابا خون دل تر میکنم
بی کوروش و بی تهمتن به ما چه گویی از وطن
با تخت جمشید کهن من عمر را سر میکنم
وقتی تو میگویی وطن از چفیه ات خون می چکد
من یاد قتل نفس با الله واکبر میکنم
وقتی تو میگویی وطن شهنامه پرپر میشود
من گریه بر فردوسی آن پیر دالور میکنم
بی نام زرتشت مهین ایران و ایرانی مبین
من جان فدای آن یکتا پیمبر میکنم
خون اوستا در رگ فرهنگ ایران می دود
من آیه های عشق را مستانه از بر میکنم
وقتیتومیگوییوطنخوناستوخشموخودکشی

من یادی از حمام خون در «تل زعتر» میکنم
ایران تو یعنی لباس تیره عباسیان
من رخت روشن بر تن گلگون کشور میکنم
ایران تو با یاد دین ،زن را به زندان میکشد
من تاج را تقدیم آن بانوی برتر میکنم
ایران تو شهر قصاص و سنگسار و دارهاست
من کیش مهر و عفو را تقدیم داور میکنم
تاریخ ایران تو را شمشیر تازی می ستود
من با عدالتخواهیم یادی زحیدر میکنم
ایران تو می ترسد از نوای
نای و نی
من با سرود عاشقی آن را
معطرمیکنم
وقتی ت�و میگویی وطن
یعنی دیار یاس و غم
م�ن ک�ی گل امی�د را
نشکفتهپرپرمیکنم..
.....

hbzadeh@btinternet.com

دکتر حسین باقرزاده

پیروزی بزرگ جمهوریخواهان
در انتخاب��ات کنگ��ره آمریکا در
هفت��ه گذش��ته ،س��ؤاالتی را در
ب��اره جهتگی��ری سیاس��ی و
دپیملماتی��ک آمری��کا در قبال
ای��ران در آِینده پیش کش��یده اس��ت.
تبلیغاتانتخاباتیالبتهغالباحولمسایل
داخلی آمریکادور میزد و سیاستمداران
راستگرای آمریکا با حمله به عملکرد
آقای اوبامادر صحنهداخلی و بهرهگیری
از وضعیت نابس��امان اقتص��اد آمریکا
توانستند حمایت رأیدهندگان را جلب
کنند.
ولی به احتمال زیاد ،یکی از اثرات مهم
این شکس��ت دموکراته��ا ،در صحنه
خارجی و به خصوص در رابطه آمریکا
با ایران ظاهر خواهد شد.
یعنی ب��ا وجود یک کنگ��ره متخاصم،
پیشبینی میشود که اجرای بسیاری
از برنامههای آق��ای اوباما در داخل و از
جمل��ه طرح بیمه همگانی او به چالش
کشانده شود.
عالوه بر این ،نومحافظهکارانی که مجددا
کنترل مجلس نمایندگان را به دس��ت
گرفتهاند او را برای اتخاذ سیاس��تهای
حادتری در قبال ایران تحت فشار قرار

خواهند داد .آقای اوباما گزینه چندانی
در داخل برای مانور ندارد ،و برای جبران
ناکامیه��ای خ��ود در داخ��ل و جلب
حمایت الزم برای انتخاب مجدد
در س��ال  ،۲۰۱۲ممکن اس��ت
سیاست خارجی تهاجمیتری را
در قبال ایران پیش بگیرد.

اخی��ر،
انتخاب��ات
در
جمهوریخواه��ان با اکثری��ت بزرگی
کنترل مجلس نمایندگان را به دس��ت
گرفتن��د ،و اکثریت دمکراته��ا را در
مجلس سنا به شدت کاهش دادند.
این پیروزی به معنای آن است که آقای
اوباما با کنگ��رهای روبرو خواهد بود که
اکثریت آن با سیاستهای اعالم شده او
در داخل و خارج آمریکا مخالفند.
از هم اکنون تعداد بسیاری از راهیافتگان
جمهوریخواه به کنگره اعالم کردهاند
که در برابر سیاس��تهای آق��ای اوباما
س��خت خواهند ایس��تاد ،و حتا تالش
خواهند کرد که دستآوردهای دوساله
گذشتهدموکراتها را تا آنجا که بتوانند
به چالش بکشند و یا خنثا کنند .از سوی
دیگ��ر یکی از اهداف اعالم ش��ده اینان
جلوگی��ری از انتخاب مجدد اوباما برای
دور دوم در سال  ۲۰۱۲است .این البته
یک تهدید توخالی نیست.

دردنیای امروز ایجاد اشتغال ذاتی ترین
وظیفه دولت است.
بیدلیل نیست که همین هفته گذشته
درجریان انتخابات کنگره ایاالت متحده،
دیدی��م ب��اراک اوباما
که دوس��ال پیش با
محبوبیتی ش��گفت
انگیز و اکثریت قاطع
حزب��ش در کنگره و
س��نا به کاخ س��فید
راه یاف��ت ،چگونه با
قهر اخم آل��ود رأی دهندگان امریکایی
روبروشد و اکثریت کرسی های کنگره
را به حزب رقیب واگذار کرد.
این بخت برگشتگی و شکست درحالی
روی داد ک��ه ب��اراک اوبام��ا دریکی از
بحرانی ترین ش��رایط اقتصادی امریکا
برسرکار آمد ودردوسال گذشتته انصافا
با مش��کالتی بزرگ دست و پنجه نرم
ک��رد و منطقا رأی دهندگان امریکایی
می بایست این شرایط استثنایی را در
بررسی کارنامه دوس��اله او درنظر می
گرفتند.
آنچ��ه که رأی دهن��دگان امریکایی بر
باراک اوباما نبخشیدند ،بیش و پیش از
همه کوتاهی و کم کاری او در رویارویی
با معضل بیکاری بود ک��ه نرخ آن را از
ح��دود  6درصد به  9.6درصد افزایش
داد.
درواقع رأی دهندگان امریکایی انتظار
داشتند که ایجاد اشتغالدرصدردغدغه
های رییس جمهوری شان باشد و چون

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

 1.5درص��د
تایلن��د
" 2.2
س��نگاپور
" 3.4
ک��ره جنوب��ی
" 3.7
مال��زی
" 5.1
اس��ترالیا
" 5.2
ژاپ��ن
" 5.2
تای��وان
" 5.5
پاکس��تان
" 5.7
مکزی��ک
" 6.9
برزی��ل
" 7.4
اندون��زی
" 7.9
آرژانتی��ن
" 8.2
ونزوئ�لا
" 8.3
ش��یلی
" 9.6
چی��ن
" 9.6
ای��االت متح��ده
" 10.5
ترکی��ه
" 10.7
هندوس��تان

در میه�ن بلازدهء ما نی�ز معضل
بیکاری آنه�م در وضعیتی بحرانی
و نزدیک به انفج�ار وجود دارد ا ّما
جای یک دولت مس�ئول که برای
آن چاره اندیشی کند خالی است.
هرس��ال بین  500تا  600هزارنفر به
جمعی��ت بیکاران کش��ور – که منابع
مختلف ش��مار آنها را بی��ن  4.5تا 10
میلیون نف��ر برآورد می کنند – افزوده
می شود.
برای جذب تمام متقاضیانی که هرسال
وارد بازار کار می شوند ،رشد اقتصادی
{>> ادامه در صفحه}10 :

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

آتلیهخیاطیزری

کلیه امور مربوط به ترمیم لباس
مخصوص خانم ها و آقایان
با سال ها تجربه
کیفیت عالی  ،بهای مناسب
در خدمت هموطنان گرامی
مترو پیل :خروجی استنلی ( 1140خیابان مزونوو )
دوشنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6بعدازظهر
شنبه  9 :صبح تا 5

نازگل فالح طوسی

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

Tel.: 514-3717700

اسفندیارباهری

Cell.: (514) 573-9128
	•مشاور در امور سرمایه گذاری
	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن
	•تهیه وام های مسکن و جتاری
	•مشاور در امر سرمایه گذاری
برای تازه واردین به کانادا

snakh@live.com

اهمیت ایجاد اش��تغال و جلوگیری از
رش��د بیکاری مختص امریکا نیست و
شدت و ضعف
کش��ورهای دیگر نیز با ّ
هایی درآن سهیم اند.
فهرس��ت زیر که از تارنمای "رستاک"
برگرفته شده نرخ بیکاری در بخشی از
کشورهای دنیا را نشان می دهد:

NOTAIRE-NOTARY

LÀterlier Tailleur Zari

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

{>> ادامه در صفحه}12 :

شهباز خنعی

این انتظار برآورده نشد با پشت کردن به
او تنبیه اش کردند.

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

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

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

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

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

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)
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آمریکا و جهان...

واقعیت یا آرزوی افول امرپاطوری امریکا

مجید محمدی (جامعهشناس)
روزی نم��ی گ��ذرد ک��ه مقام��ات
جمهوری اسالمی از فروپاشی و زوال
غرب سخن نگویند .این فروپاشی نیز
عن قریب است:
"آنچه طی  ۱۵سال آینده در انتظار
غرب است ،ناامنی ،فقر و فساد است
و به راحتی می توان فروپاشی غرب
را پی��ش بینی کرد ،تم��دن غرب
قطعههای آخر پازل فروپاشی خود
را می چیند و با فروپاشی آن ،تمدن
اس�لامی جایگزین خواهد ش��د".
(عباس کعبی ،عضو جامعه مدرسین
قم ،تابن��اک ۹ ،آب��ان  )۱۳۸۹این
پیشگویی البته با وعدهی ظهور امام
زمان همراه می شود.
این پیش��گوییها تا حدی ناش��ی
از بح��ث دامن��ه دار در م��ورد زوال
امپراطوریها در غرب است.
در ادبیات محققان سیاسی و روابط
بی��ن الملل سالهاس��ت ب��ا تعبیر
"فرسایش و افول امپراطوری امریکا"
مواجه می شویم.
جان کین به عنوان محققدمکراسی
ای��ن اف��ول را ناش��ی از ب��ر آمدن
دمکراسیدردیگر کشورها میداند؛
یوه�ان گالتونگ ب��ه تناقضهای
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی جهان
امروز با یک دیدگاه تمدن شناسانه
اشاره می کند؛
تیموتی گارتن َاش دهه ی آینده را
دههای می بیند کهدیگر کشورهای
غرب��ی نقش��ی تعیین کنن��ده در
موضوعات جهانی نخواهندداشت؛ و
نایال فرگوس�ن با نگاه��ی تاریخی
حکم به افول همهی امپراطوریها و
از جمله امپراطوری امریکا به خاطر
بی ثباتی مالی می دهد.

قطبی یا چند قطبی ،بلکه جهانی بی
قطب نام می نهد.
(واقعی��ات وی��ران کنندهاند ،نش��ر
دانشگاهی ییل)۲۰۱۰ ،
یوهان گالتونگ به  ۱۵تناقض ناشی
از امپراط��وری امریکا مثل ش��کاف
میان غنی و فقیر ،تعارض تمدنها،
و تقاب��ل ای��االت متح��ده و برخی
کش��ورهای در حال ظه��ور از نظر
اقتصادی اشاره می کند.
(انحطاط و سقوط امپراطوری ایاالت
متحده ،پایگاه اینترنتی بنیاد فرا ملی
تحقیقات صل��ح و آینده ۲۸ ،ژانویه
)۲۰۰۴

ابرقدرتی با آیندهای دشوار
بس�یاری از اقتص�اد دان�ان بر
این باورن�د که ای�االت متحده
در آیندهی نزدی�ک نمی تواند
به روال س�ابق و ام�روز در دنیا
دخالت نظامی داشته و در همه
جای دنیا حضور داشته باشد.
علت آن نیز سه مسئله است:
 )۱انبوه بازنشستگانی کهدر سالهای
پیش رو ب��ه صندوقه��ای دولتی
تامین اجتماعی و بیمه های دولتی
چش��م دوختهاند (کسانی که میان
 ۱۹۴۶تا  ۱۹۶۴به دنیا آمدهاند)؛
 )۲دولتهایی که ظرفیت کاهش
این خدمات را در آینده ندارند،
 )۳عدم امکان قرض بیش��تر برای
دولت ف��درال با وج��ود قرضهای
موجود و کسریهای بودجه ،و
 )۴عدم امکان سیاس�ی باال رفتن
مالیاتها.
(مایکل ماندلباوم در کتاب ابرقدرت
صرفه جو :رهبری جهانی امریکا در
دورهی کمبود پول نقد)۲۰۱۰ ،
بناب�ر ای�ن غی�ر از کاه�ش
بودجههای نظامی و جمع آوری
پایگاه ه�ای نظام�ی امریکا در
نقاط مختلف جهان راهی دیگر
به نظر نخواهد آمد.

هر چهار دیدگاه افول و فرس��ایش
ایاالت متحده را بر اساس پی گیری
روندهای موجود سیاسی و اقتصادی
توضیح می دهند و به پیش��گویی
پیامبرانه بر اس��اس وحی و ش��هود
اقدام نمی کنند.
همچنین بح��ث این چه��ار ،وجه
ایدئولوژیک ندارد تا بر اساس ارادهی
معطوف به قدرت چنین احکامی را
صادر کنند.
بر این اساس سیاستمداران امریکایی
فرص��ت دارند با تصمیم��ات خود
هشدارهای باال را جدی بگیرند و از
افول یا فرسایش امپراطوری امریکا
جلوگیریکنند.

ادبیات فرسایش و احنطاط
سخن گفتن از زمینههای فرسایش
و انحطاط جامعه و هشدار دادن در
این مورد بخش��ی جدایی ناپذیر از جمهوری اسالمی شانسی ندارد
گفتمان عمومیدر جوامع آزاد است .حتی اگر در یک یا دو دههی آینده
اهل فکر و اندیشه در ایاالت متحده امپراطوری ایاالت متحده افول پیدا
م��دام در مورد عق��ب ماندگیهای کند
علمی ،صنعتی ،مالی و فرهنگی در
{>> ادامه در صفحه}26 :
م��وارد ک��ه اطالعات و
آمار مربوطه عرضه می
ش��وند و لزوم
توجهمیبه جلسات مشارکت
زیر ساختها سخن
گویند.

چرا افول؟
هر چهاردیدگاه ،نظریههای گذشته
در مورد ظهور و سقوط قدرتهای
ب��زرگ را با اطالعات تازه و در غالب
شرایط امروز عرضه می کنند.
فرگوس�ن بر این باور اس�ت که کارگزاران ایرانی بدون
امپراطوریه�ا هنگامی فرو می درک ام��کان س��خن
ریزند که سود پرداختی دولتها گفتن آزاد از فرسایش
برای قرضههای اخذ شده جهت و انحط��اط در ی��ک
جبران کس�ر بودجه ب�ا تولید جامعهی آزاد این نقدها
و هش��دارها را به معنی
ناخالص ملی آنها برابری کند.
(گفتار در مرکز مطالعات مس��تقل سقوط عن قریب ایاالت
در استرالیا ۲۸ ،ژوئن  )۲۰۱۰کین متحده گرفته و دست
با دو دلیل حکم به پایان امپراطوری افشانی می کنند.
در دههه��ای هفت��اد و
امریکا می دهد:
 وس��عت و قدرت یافتن جامعهی هش��تاد صده��ا مقالهو کت��اب در م��ورد
مدنی جهانی و
 مواجههی همهی امپراطوریهای جایگزینیایاالتمتحدهبا اتحاد جماهیر شوروی
گذشته با بی ثباتی ژئوپلیتیک.
(جان کین ،حکومت جهانی ،مرکز و ژاپن نوش��ته شد اما
مطالع��هی دمکراس��ی ،س��پتامبر هیچ ی��ک از این پیش
۲۰۰۲؛ پایگاه اینترنتی فورا تی وی ،بینیها اتفاق نیفتاد.
 ۲۵اکتبر  )۲۰۱۰تیموتی گارتن اَش حتی اگر همهی مطالب
دنی��ای دههی بعد را نه جهانی تک عرضه شده در رسانهها

مسیحیان
فارسیزبان
در مونتریال

برای شرکت در این جلسات لطفا با شماره
514-261-6886

تماسبگیرید.

 برنامه تلویزیونی
«مژده آمسانی»

هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
از کانال تصویر ایران پخش می شود
___________________
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
(متا)28-11 ،

نشانی کلیساGrace Ministry :
1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent, QC H4L 1K4

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Mtro: Cote Vertu

Tel.: (514) 932-2953

مدرسهدهخدا

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559

>>
)cell.: (514
865-7146
ارزیابی رایگان

www.dehkhodaschool.com

(514) 952-2165

یا موسس��ات تحقیقاتی غربی سر
راس��ت باش��ند این امر مشکلی از
بحرانهای جامعهی ایران حل نمی
کند.

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

>>

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD
Agent Immobilier Affilié
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5

Tel.: (514) 426-4545
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com
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کانادا ،اسرائیل ایران...
هارپر :تا زمانی که من خنست وزیر هستم
کانادا به هر قیمتی متحد اسرائیل می ماند

 9نوامبر (ایرانتو)
اس��تفن هارپر نخس��ت وزیر کانادا
گفت وی آماده است هرگونه فشار
سیاسی ناشی از حمایت کشورش از
اسرائیل را تحمل کند.
وی ک��ه روز دوش��نبه  8نوامبر در
جریان کنفرانس هولوکاست در اتاوا
سخن می گفت افزود:
"ت��ا زمانی ک��ه اس��رائیل پذیرای
انتقادات عادالنه باشد کانادا ملزم به
ایستادن در کنار متحد خود خواهد
بود حتی اگر از سوی سایرین مورد
حمله قرار گیرد.
وی اضافه کرد" :نه به این خاطر که
انجام چنین کاری صحیح است بلکه
بدلی��ل آنچه که ما از تاریخ آموخته
ایم و همچنی��ن ایدئولوژی ضدیت
با اس��رائیل به ما می گوید هرگونه
تهدیدی علیه موجودیت قوم یهود
بمنزله تهدید علیه همه ماست".
در این س��خنرانی هارپر برای اولین
بار مخالف��ت با اس��رائیل را Anti-
 Israelعن��وان ک��رد در حال��ی که
پیش از این محافظه کاران حاکم بر
کانادا تنه��ا از واژه Anti-Semitism
(ضدیهودی گری) به همین منظور
استفاده می کردند.
نخس��ت وزیر کان��ادا در عین حال
اذعان کرد موضع او خوشایند همه
دول��ت ها و س��ازمان ه��ا از جمله
اعضای س��ازمان ملل و کشورهای
فرانسوی زبان قرار نخواهد گرفت .
وی اظهارداشت" :من میدانم به هر
حال بخاطر چنین اظهار نظری در
سازمان ملل و یا هر کنفرانس بین

المللی دیگر مورد حمله قرار خواهم
گرفت ،واضح است ساده ترین راه در
مقابل تحرکات ضد اسرائیلی کوتاه
آمدن نس��بت به آن است تا بدین
ترتیب وانمود کنیم که ما بی طرف
هستیم تا خودمان را به عنوان یک
واسطهدرستکار مطرح کنیم".
هارپر اضافه کرد" :قطعا تعداد کسانی
که علی��ه اس��رائیل رأی می دهند
خیلی بیشتر و بیشتر از کسانی است
ک��ه از آن حمایت م��ی کنند .اما تا
زمانی که من نخست وزیر هستم چه
در س��ازمان ملل باشد و چه در بین
کشورهای فرانسوی زبان یا هر نقطه
دیگر جهان کانادا به هر قیمتی که
باشد در کنار اسرائیل خواهد ماند ".
ناظران سیاس��ی معتقدند استفاده
هارپر از واژه های "واسطه درستکار"
به سخنان اخیر مایکل ایگناتی یف
رهب��ر ح��زب مخال��ف لیب��رال
برمی گردد.
ایگناتی یف دول��ت محافظه کار را
متهم کرده بود که سیاست های آن
به قیمت از دست رفتن نفوذ کشور
در صلح خاورمیانه تمام شده است.
وی از دولت خواسته بود به دورانی
بازگردد که کانادا به عنوان واس��طه
درس��تکار در جامعه جهانی مطرح
بود.
ایگناتی یف پس از سخنرانی هارپر
گف��ت مواض��ع افراط��ی دولت در
حمایت از اسرائیل باعث عدم توفیق
کانادا نسبت به کسب کرسی شورای
امنیت گردید.
وی اف��زود" :آنها م��ی خواهند این

موضوع را یک پیروزی معنوی جلوه
دهن��د در حالی که واقع��ا آن یک
شکست بود بخصوص اگر قصد شما
حمایت از اسرائیل باشد.
ایگناتی یف خاطرنش��ان س��اخت:
"دلیل برپایی تحریم ها علیه ایران
در شورای امنیت چیست؟ بجز این
است که آن کش��ور تهدیدی برای
اسرائیل تلقی می شود .پس ما باید
به شورای امنیت راه می یافتیم تا از
اسرائیلدر مقابل چنین تهدیدهایی
حمایت می کردیم".
رهبر حزب لیبرال بار دیگر موضوع
حزبش رادر زمینه لزوم ادامه گفت و
گوهای صلح خاورمیانه و حمایت از
دو طرف مخاصمه تکرار کرد.
وی گفت" :چنین موضعی هم برای
صلح در منطقه هم برای اسرائیل و
هم برای فلسطینی ها مفید است".
ایگناتی یفدر عین حال تأکید کرد:
"ما بی طرف نیس��تیم و هیچوقت
یک س��ازمان تروریس��تی را با یک
کش��ور دمکراتیک نظیر اس��رائیل
یکسان ندانسته ایم .این موضع بلند
مدت کان��ادا و موضع حزب لیبرال
بوده است".
اضافه ش��ود گروه مستقل "صدای
یهود" که در کنفرانس مزبور شرکت
نکرده بود دولت هارپر را متهم کرد
ک��ه تالش می کند هرگونه بحث و
اظهار نظر درباره اسرائیل را محدود
کند.
"دایانا رالف" سخنگوی این گروه در
گفت و گو با  CTVگفتدولت قصد
دارد انتقاد از اسرائیل را به یک جرم
تبدیل کند.
وی افزود ":این کنفرانس به هیچوجه
به موض��وع ضدی��ت ب��ا یهودیان
نپرداخته بلکه فقط به اعمال فشار
ب��ر منتقدان اس��رائیل تأکید کرده
است .وقتی هاپر می گوید که امروز
اس��رائیل از همه طرف مورد حمله
قرار می گیرد بخاطر این اس��ت که
آن کشور حقوق بشر را زیرپا گذاشته
است".

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

با
گارانتی

آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی
Darius Hozhabr
Zandi

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

Tel.: 514-652-4887

Unsatisfied
w
tax bill for th ith you
e
?contact us fo year
r a reassessment o
f
tax return. If your
we can't
decrease you
r
you don't hav taxes,
e to pay
!anything

N.D.G.
حتویلدرمحل:رایگان

Fax: 450-937-3654

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
ید کبک:
د

ج

قانون
>> مربی ایرانی:
مخصوص
با  21سال سابقه کار
یمتهای
ق
طنانعزیز
>>سواالتفارسیامتحان
شماست...رانندگی برایهمو
رایگان در اختیار

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

شیراز
رستوران

برگزاری
مجالس و
مهمانی
هایشما:
 با
هربودجه
ودره
رشرایطی

485-2929

Montreal Qc H4A 1W4

Montreal, QC H3W 3H8

Plamondon

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

5625 Sherbrooke W.

>>

C.P. 63597 Van Horne

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

دوشنبه :قورمه سبزی
سه شنبه :قیمه بادمجان
چهارشنبه:سبزی پلو با ماهی
پنجشنبه :فسنجان  /لوبیا پلو
جمعه:شویدباقالی با ماهیچه
شنبه و یکشنبه :زرشک پلو با مرغ

iving
12 hrs Dr :
exam
+ Car for x.
ta
$300.00 +

621-3456

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

دلیوری :رایگان

Driving School

)Tel.:(514
________________________

514

____________________
Pièces d'Autos NDG

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










www.ZandConsulting.com

Pièces d'Autos

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

فرنازمعتمدی

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

مسبوسه موجود است!

خدیجه سیاح
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مونتریال...

دیوارنگاری و مرگ سه نوجوان

روز یکشنبه  31اکتبر ،سه نوجوان
در حالیکه مش��غول نگاه کردن به
دیوار نویسی های کنار ریل راه آهن
بودند با قط��ار تصادف کرده و جان
باختند.
این اتفاق در س��اعت سه بامداد در
مونترال رخ داد .س��ه نوجوان هفده
س��اله به نامهای" میچ��ل براکن"،
ریکاردو کونس��ات" و" دیالن فورد"
در این تصادف کشته شدند.
این رخداد سبب بروز موجی از غم و
اندوه در میان خانواده ها و دوستان و
همکالسی های آنها شد .بدون شک
تحمل چنین حادثه ای برای خانواده
دیالن و ریکاردو سخت تر است.
مادر دیالن که به دلیل فوت مادرش
در حین وقوع این حادثه در آمریکا
به سر می برد .ریکاردو هم از اسپانیا
به مونت��رال آمده ب��ود و در غیاب
خانواده زندگی می کرد .دو نفر دیگر
از این حادثه جان س��الم بدر بردند
اما به دلیل ش��وک عصبی وارده ،به
بیمارستانمنتقلشدند.
ای��ن پنج نف��ر اخیرا از دبیرس��تان
به همراه هم فارغ التحصیل ش��ده
بودند و خود را ب��رای ورود به دوره
پیش دانش��گاهی آم��اده میکردند.
دو بازمان��ده تصادف ب��ه مامورین
اورژانس گفتند که در حال تماشای
دیوارنویسی های کنارراه آهن بودند
که قطار از پشت سر با دوستان آنها
برخورد کرد.
آنها می گویند که اصال صدای قطاررا
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آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

نش��نیدند .به نقل از این دو ،شدت
تصادف به حدی ب��ود که دو نفر از
کشته شدگان در دم جان باختند.
نفر سوم هم به دلیل شدت جراحات
وارده در بیمارس��تان مونترال فوت
شد .مسئولین راه آهن چند ساعت
بع��د از ای��ن حادثه با گزارش��گران
حاضر در صحنه مصاحبه واز مردم
خواستند از نزدیک شدن به محدوده
ریل راه آهن جدا خود داری کنند.
این اتفاق زنگ خطر مجددی است
برا ی کس��انی که متوجه نیستند
محدوده ریل راه آهن فضای بازی و
تفریحنیست.
از س��وی دیگربعضی معتقدند که
مقص��ر وقوع چنی��ن حوادثی خود
راه آه��ن اس��ت چون تاکن��ون به
حصار بندی این محدوده ها ،نصب
چراغه��ای هش��دار و زن��گ خطر
نزدیک شدن قطار ترتیب اثر نداده

است.
دو راننده قطار هم از این واقعه دچار
ش��وک احساسی شدند و قرار است
برنام��ه حمایتی ترتیب داده ش��ود
تا آنه��ا فرصتی بدس��ت آورند تا با
همکاران خود که چنین حوادثی را
شاهد بوده اند صحبت کنند.
چه��ل و پنج نفر مس��افر این قطار
نیز بعد از این تصادف با اتوبوس به
ایستگاه مرکزی منتقل شدند.
به هر حال برنام��ه ای ترتیب داده
ش��ده ت��ا خانوادهای این س��ه تن،
نجات یافتگان این تصادف و س��ایر
مادرانی که از این رخداد اندوهگین
هستند گرد هم آیند و برای این سه
جوان دعا کنن��د و به خانواده های
آنها بگویند ک��ه در این اندوه بزرگ
شریک آنها هستند.
مجید محمدی (لیسانس زبان انگلیسی –
مدرس سابق انجمن ایران –آمریکا)

نازنین خودمان؟! نه!

«دوست دختر» جدید وزیر دفاع کانادا

ایرانتو :روزنامه تورنتو استار با انتشار تصاویر همسر و معشوقه های
پیتر مک کی ،وزیر دفاع کانادا ،شایعات اخیر درباره رابطه او با
نازنین افشین جم را تأیید کرد.
وی روز چهارشنبه ،در مراسم بزرگداشت روز Remembrance
در تورنتو ،به همراه افشین جم ظاهر شد .پیتر مک کی ،به عنوان
مشهورترین فرد مجرد کابینه محافظه کاران ،مطرح است!

با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

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

متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

یامسین

Tel.: 514-594-0344
yasmeen@skylawn.net
ytaquiali@yahoo.com

Head Office:
433 Chabanel West, #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone:

514-388-1588
Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

شادی

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

>> پخـــش وسیع <<

چرا  4بار 2 ،بار در ماه کافی است!
چرا تنها مونتریال؟! آبونه مان گسترده،
>> پخش ایمیلی وسیع ،وب سایت قدرمتند

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

مرکز آموزش بزرگساالن مری مونت

	• انگلیسی بیاموزید!
	•فرانسویبیاموزید!
	• نامنویسی ترم زمستانی

 30 ،29نوامبر و  2 ،1دسامبر

	•برای اطالعات بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها
______
علی اشرف
شــادپور

_______
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مشاور مهاجرت به کانادا

ماریا کُـتنه

آقای اوباما ،بیا به کانادا و رهبر ما باش!
کبک ،کانادا ،آمریکا

امیدوارم خوانندگان عزیز ،با دیدن
عن��وان باال ،دچار این س��وء تفاهم
نشوند که حقیر جسارت را به آنجا
رسانده است که یکه و تنها تصمیم
گرفته اس��ت رژیم نیمه سلطنتی
کانادا را به جمهوری تبدیل کند و
رئیس جمهوری آن را هم پیشاپیش
تعیین کرده است.
به هیچ وجه!
عنوان باال حاصل مقاله ایست به قلم
آقای جاش فرید ،طنزنویس روزنامه
گازت ،که هر شنبه در آن روزنامه
قلم می زند و این مقاله در ش��ماره آن را به آمریکائ��ی ها بقبوالند ،در منتقدین شما به این نکته اشاره می
ششم نوامبر آن چاپ شده است ،به حالی که کانادائی ها سالهاست آن را کنند که برای اتخاذ تصمیم ،زیادی
دارند و می خواهند بیشتر همداشته مِن و من می کنید ،روده درازی می
شرح زیر:
کنید و زیاد هم حاشیه می روید ،اما
باشند).
آقای پرزیدنت عزیز،
متاس��فم از اینک��ه می بینم ش��ما به عنوان دومی��ن دلیل ،عصبانیت همه اینهادر کانادا ،نه عالمت ضعف،
پرزیدنتی هستید که خانه ندارید و آمریکائ��ی ه��ا از ش��ما مرب��وط که ناش��ی از قدرت به حس��اب می
خان��ه خود را از دس��ت داده اید .اما ب��ه پرداخ��ت  700بیلی��ون دالر آیند .ما یک ملت نامطمئن هستیم
شما تنها نیستید ،آمریکائیان زیادی مش��وق های اقتصادی ب��ه اقتصاد و رهبران نامطمئ��ن را ترجیح می
دهیم ،آن چنان که قبل از اقدام به
هم هس��تند که خانه هایشان را از متزلزلآمریکاست.
آق��ای پرزیدنت ،اگر ای��ن پول را به ه��ر کاری ،دوبار و بلکه  12بار فکر
دست داده اند.
به سختی می توان باور کرد که اقبال اقتصاد ما تزریق کنید ،ما خیلی هم کنند.
شما چنین سریع عوض شده باشد .متش��کر می ش��ویم و از یک رکود ب��ه همی��ن دلیل هم اس��ت که به
دو سال پیش شما پرزیدنت معجزه اقتصادی دوم ه��م نجات پیدا می استفن هارپر یک اکثریت نخواهیم
داد ،زی��را او درب��اره هر چیز زیادی
گری بودید که با استعداد درخشان کنیم.
خود ناشی از دورگه بودن تان ،قرار باالخره این که ،دردس��ر و اضطراب مطمئن اس��ت و همین امر موجب
بود نه تنها آمریکا را از نو بس��ازید ،رهب��ران کانادا به مرات��ب کمتر از سلب اطمینان ما از او می شود.
بلکه تمام دنیا را نیز نوسازی کنید .رئیس جمهوری آمریکاس��ت .زیرا ،عمیق ترین اختالف بین کشورهای
همچنین همه ما را هم به «باراک» در مقام ریاس��ت جمهوری آمریکا ،م��ا این اس��ت ک��ه آن دس��ته از
شما مجبور هس��تید نگران هند و آمریکائی��ان که م��رام «تی پارتی»
های آینده تبدیل نمائید.
اما اکنون رای دهندگان تان شما را پاکستان ،بحران خاورمیانه ،دعوای دارند ،از هرگونه دولت متنفرند.
اعراب و اس��رائیل بوده و همچنین آن��ان عالقمن��د به انح�لال وزارت
رها کرده اند.
مفس��رین خیالپرداز رادیوها هم از مواظب عدم گسترش بمب کثیف آموزش و پ��رورش و اداره مالیات و
غیره هستند و می خواهند واشنگتن
دادن نس��بت های گوناگون به شما باشید.
دریغ ندارند ،از مارکسیست و بیگانه اما در کانادا ،رهبران ما با تصمیمات دی س��ی را به کمپانی هالیبرتون
اجارهدهند.
گرفته تا «امام اوباما» که آمده است ظریفیمواجهند:
مانن��د اینکه باید تصمی��م بگیرند (هالیبرت��ون یک��ی از گردن کلفت
آمریکا را ویران کند.
کارخانج��ات و مع��دن تولی��دات ترین کمپانی های آمریکاست کهدر
اما غصه نخورید!
دنیا هنوز ش�ما را دوست دارد« ،پتاش» (پتاسیم) را به یک شرکت اغلب جاهای نان و آب دار س��رمایه
گذاری می کند).
تنه�ا آمریکائی ها هس�تند که خارجی بفروشند یا نه؟
یا اینکه «آرینا»ی هاکی را در شهر اما اینجا در کانادا ،ما به دولت عشق
شما را دوست ندارند.
م��ی ورزیم ولی به ان��دازه کافی آن
ولی من برای مشکل شما راه حلی کبک بسازند یا نه؟
دارم .ای��ن راه حل مجددا ش��ما را و باالخره درباره زمین های قطبی با را نداریم .اگر ما کانادائی ها متوجه
تبدیل به رهبر محبوبی می کند که دولتدانمارک چگونه برخورد کنند ،بشویم که بیش از اندازهدولتداریم،
هم مجلس نمایندگان را کنترل می بدون آنکه با دانمارکی ها وارد جنگ در آن صورت کمیس��یونی تعیین
کند ،هم سنا را و هم کل کشورش شیرینی هایدانمارکی شده باشیم .خواهیم کرد ک��ه مراقب همه آنها
تازه ،ب��ه عنوان رئی��س جمهوری باشد.
را.
اکنون وقت آن رس��یده اس��ت که آمری��کا ،ش��ما بای��د بار س��نگین سیاست در کانادا کمتر قطبی می
شما ،به عنوان پناهنده سیاسی ،به مسئولیت استقرار و پرتاب موشک شود ،مگر در اوقات مخصوص سوال
کانادا بیائید ودر تپه پارلمان تقاضای هایدوربرد اتمی را بهدوش بکشید .ها که حرارت خیلی باال می رود .ولی
ام��ا به عنوان رهبر کان��ادا ،فقط بار دریغ و افسوس از زمان جواب ها!
پناهندگیپرزیدنتیبکنید.
ما ملتی هس��تیم فاق��د یک رهبر س��نگین تصمیم درباره فورم های (اگر جلسات پارلمان را هنگام طرح
الهام بخش ،و شما رهبر الهام بخش طوالنی سرش��ماری یا قانون ثبت سواالت تماشا کرده باشید ،متوجه
هستید که ملت خود را ازدستداده س�لاح های گرم را تحمل خواهید طنز نویسنده خواهید شد).
کرد ،که بحثدرباره آن عمر طوالنی در کان��ادا ،نزدیکترین چیز به «تی
است.
پارتی» ،ش��خصی اس��ت که اخیرا
مالحظه می فرمائید که ما چقدر با دارد.
همانطوری که مالحظه می فرمائید ،توانس��ته اس��ت ،در طلب کاهش
هم جور در می آئیم.
ممکن است آقای پرزیدنت بپرسند در اینج��ا همه چیز کم دردس��رتر تدریجی و آرام مالیات های سنگین
و تقلیل دوچرخه روهای شهر بیش
است.
که چرا کانادا را انتخاب کنند.
اوال ،اداره کردن کش��ور ما دلپذیرتر الزم نیست شمادرباره صلحدر عراق از اندازه ،مبارزه ای را پیش ببرد.
از اداره کردن کشور خودتان است .نگران باش��ید ،فق��ط صلح با کبک به هرح��ال آق��ای پرزیدن��ت ،اگر
تصمیم گرفتید که به کانادا بیائید،
اغلب آمریکائیان به این دلیل از شما مطرح است.
بی��زاری می کنند که ش��ما آنان را در اینج��ا از مرافعه قضائی با ایاالت شاید بتوانید یکی دو تا از ایالت های
برای داش��تن  Obama-Careتحت مختلف ،برای قانونی کردن یا نکردن ب��اب طبع کانادائی ها را هم با خود
مصرف ماری جوانا ،خبری نیست .بیاورید؛
فشار قرار داده اید.
در حال��ی که ما کانادائ��ی ها ده ها زیرا مص��رف آن در همه جا قانونی البت��ه آنهائ��ی را بیاوری��د ک��ه به
دموکرات ها رای می دهند .فکر می
سال است که  Canada-Careداریم است.
و آن را بسیار هم دوست می داریم ،بله مس��تر پرزیدنت ،م��ی دانم که کنم کالیفرنیا برای این منظور ایالت
فقط آرزو می کنیم ایکاش بیش��تر 20درصد آمریکائی ها فکر می کنند مناسبیباشد.
که ش��ما مسلمان هس��تید .اینکه اصال ش��اید بهتر باشد که شما را با
میداشتیم.
(منظور از ایندو کلمه مندرآوردی ،خیلی عالی اس��ت .شما می توانید نخست وزیر هارپر معاوضه کنیم.
او ب��ا حال و هوای آمریکای امروزی
اش��اره طنزآمی��ز و هوش��مندانه شهردار کلگری هم باشید.
نویس��نده ب��ه  Health Careیعنی (اش��اره به ناهید نناشی مسلمان خیلی سازگار اس��ت ،بخاطر اینکه
برنامه بهداش��ت و درمان همگانی اس��ت که اخیرا به سمت شهرداری
{>> ادامه در صفحه بعد}10 :
است که پرزیدنت اوباما می خواهد کلگری انتخاب شده است).
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اخیرا یک��ی از دوس��تانم که به
تازگی از ایران آمده بود با گفتن
اینکه سگ اش را در دوران سفر
به یک پانس��یون پنج س��تاره
س��پرده ،باعث تعجب من شد.
متعجب ش��دم ک��ه او مدام این
داستان عجیب را تکرار می کرد.
در چند سال گذشته ،داشتن
س�گ ،عرصه دیگ�ری برای
مخالفت سیاسی و اجتماعی
در بی�ن سیاس�ت ه�ای
مغشوش ایران شده است.
همه می دانند که سگ و خوک
در اسالم ناپاک است .اما در اسالم
داشتن این حیوانات و مراقبت از آن،
ممنوع نیست؛ در سنت آمده است
که س��گ "نجس" است و تماس با
آن وضوی مومن را باطل می کند.
با این وجود قرن هاست که مسلمانان
از سگ نگهداری می کنند.
بعنوان مثال ،نژاد سلوکی ،که یکی از
قدیمی ترین نژاد های سگ است در
طول تاریخ توسط اعراب بادیه نشین
بهدلیل زیبایی و مهارتشاندر شکار،
پرورش یافته است.
با این حال داش��تن این حیوان در
خان��ه که از لحاظ نم��از خوان ها و
تماس داش��تن س��گ ها با وسایل
خانه که موجب باطل ش��دن وضو
می شود ،کار درستی نیست ،درست
نیس��ت اما در قوانی��ن موجود نگاه
داشتن سگ ممنوع نیست.
جمهوری اس�لامی ای��ران نه تنها
اجرای قوانین اسالمی را یک وظیفه
قانونی می داند ،بلک��ه اجرای آن را
در جامع��ه یک رفت��ار خدایی می
داند .داشتن رفتار بهتر که با ارزش
های اسالمی مطابقت داشته باشد،
یک هدف نهایی در این نظام اورولی
اس��ت .در این جاست که نوک تیز
نظام ایدئولوژیک ب��ا مردم برخورد
م��ی کند؛ مردمی که بیش از اینکه
خداترس باش��ند ،طرفدار ش��وخی
هستند.
اگرچ��ه پلی��س اخالق عربس��تان
سعودی در کشور مدرن ،حساس و
پیچیده ای مثل ایران ،جایی ندارد
اما ماموران رس��می و نیمه رسمی
در مقاب��ل رفتار های اجتماعی ضد
اسالمی ،می ایستند.
بدحجاب��ی زنان جوان و س��رکوب
این امرهدفی اس��ت که سالی یک
یا دوبار دنبال می شود .دولت ایران
که یک دولت عملگرا محسوب می
شود ،قبل از آغاز سرکوب خبر آن

را اعالم می کند تا از شمار دستگیر
شده ها کم شود.
ایست های بازرس��ی ،کسانی را که
به قوانین احترام نم��ی گذارند امر
به معروف و اغل��ب اوقات جریمه و
بازداشت می کند .خبر دادن پیش
پیش باعث می شود که ذات آیینی
آن حفظ شود.
ممنوع ش��دن یک چی��ز در ایران،
دعوتنامه ای اس��ت برای ایجاد یک
ش��غل پر درآمد .موی بور و آرایش
های غلیظ ،دماغ های جراحی شده
(که ایران پایتخت آن است) و مدل
موهای پسران ،همه نوعی شورش و
یا یک بیانیه سیاسی کوچک است.
مشروعیت نظام با این کار هادستکم
از س��وی برخی از اقشار زیر سووال
م��ی رود و مورد تمس��خر قرار می
گیرد.
مخالفان حکومت و ایدئولوژی اش
ه��م اب��زار و هم فرص��ت مقابله با
چنین اقداماتی رادارند زیرا اکثرشان
جزو نخبگان شهرنشین هستند .اما
ممنوع ک��ردن نگاه داری س��گ از
س��وی دولت مذهبی ،کمی عمیق
تر از ممنوع کردن عینک دولچه اند
گابانای زرق و برق دار است.
ایرانیان ،قبل از حمله مسلمانان به
ایران ،زرتشتی بودند.
در ایران باس�تان سگ ها بطور
خاص مورد توجه بودند و با آنها
خوشرفتاری می شد.
در گات های زرتش��تی نگهداری از
س��گ ها بعنوان موجوداتی خوب و
خدایی یاد ش��ده است و زرتشتیان
معتقد بودند که سگ ها از پلی که
آن��ان را به جهان دیگر می رس��اند،
مراقب��ت م��ی کنند و ب��ه همین
دلیل اگ��ر در این دنیا با س��گ ها
خوش��رفتاری کنند ،پاداشش را در
جهاندیگر می گیرند.
بعد از فتح ایران بهدست مسلمانان و

تغییر دین تدریجی مردم ایران
به اس�لام ،خوار شماردن سگ
ها برای فاتحان نه تنها بدل به
راهی ش��د برای اهانت به دین
ملی مردم ،بلکه راهی شد برای
اینکه کس��ی ثابت کند که به
مبانیدین جدید پایبند است.
ب��ی رحمی کردن به س��گ ها
و دوری کردن از آنان درس��ت
شبیه به خوراندن گوشت خوک
به مسلمانان و یهودیان توسط
فاتحان اسپانیایی بود و آنان برای
اثبات کردن تغییر دین مجبور
بودند از خوک ها نگهداری کنند
و گوشت آن را بخورند.
هزار و چهارصد سال گذشته دوران
خوشی برای سگ ها در ایران نبود.
اما ای��ن روند به ش��کلی متناقض
توسط همان مذهب در حال تغییر
اس��ت .محبوبیت و ستایش��ی که
از س��گ ها می ش��ود ش��اید برای
خودشان هم غافلگیر کننده باشد.
امروز سگ ها بیش از مژه مصنوعی
و دستبند سبز ،برای طبقه متوسط
بدل به س��مبولی برای مبارزه شده
اند .سگ های کوچک هرگز تا این
حد خوشبخت نبوده اند و نژاد های
کمیاب بخصوص سگ های بسیار
کوچ��ک با ده ها یا صدها هزار دالر
خرید و فروش می شوند.
صنعت زیرزمینی پرورش سگ های
خانگی رونق گرفته و اغلب از خانه ها
خارج شده به صورت مراکز حمایت
از حیوان��ات ادامه می یابد .صنعت
تربیت سگ تحت عنوان "پانسیون
سگ" ها براه افتاده است و خانواده
های طبقه متوس��ط می توانند در
زمانی که به مس��افرت م��ی روند،
یا مثل یک��ی از اقوام من ،وقتی که
یکی از خاله های مومن و متشرع به
خانه شان می آید ،سگ ها را به این
پانسیون ها می برند.
این صنعت زمانی که یکی از واعظان
درب��اره ممنوعیت داش��تن س��گ
م��ی گوید یا ای��ن کار را در رادیو و
تلویزی��ون ملی مورد انتقاد قرار می
ده��د ،با رونق بیش��تری روبرو می
شود.
سگ های ایرانی مدت های طوالنی
منتظر چنی��ن روزی بودند ،اما این
روز فرا رسیده است.
گاردین 2 ،نوامبر
(مسعودگلسرخی)


رکوردی تازه برای آثار مودیلیانی
هرنمندایتالیایی

تابلوی��ی اث��ر آمدئ��و مودیلیانی در
نیویورک به قیمت حدود  ۶۹میلیون
دالر ب��ه فروش رس��ید که باالترین
قیمت برای آثار این هنرمند است.
به گفت��ه حراجی س��اذبی ،قیمت
تخمینی تابل��وی مودیلیانی حدود
 ۴۰میلیون دالر بود ،اما رقابت پنج
خریدار باعث شد که تابلو به قیمتی
باالتر به فروش برس��د .برنده نهائی
حراجی ناشناس باقی ماند.
تابلوی "زیبای َ َُِِرمی" بار گذشته در
س��ال  ۱۹۹۹به به��ای یک چهارم
قیمت کنونی معامله شد.
این تابل��و از مجموعه "زنان برهنه"
است که مودیلیانی سه سال پیش
از م��رگ زودهنگام خود ،در س��ال
 ۱۹۱۷خلق کرد.
در همی��ن حراجی تابل��وی کمتر
شناخته ش��دهای از مودیلیانی که
برای آن بهای  ۹تا  ۱۲میلیون دالر
تخمین زده ش��ده بود ،به بهای ۱۹
میلیون دالر به فروش رسید.
باالترین قیمت برای آثار مودیلیانی
در آغاز سال جاری در پاریس ثبت

ش��ده بود که یک تابلوی او به باالتر
از  ۴۳میلیون دالر به فروش رسید.
زندگی کوتاه و پربار
آمدئو مودیلیانی در سال  ،۱۹۰۶در
سن  ۲۲سالگی از ایتالیا به پاریس
رفت که در آن زمان پایتخت اصلی
هنر مدرن به شمار میرفت.
پاری��س کانون جریانه��ای مدرن
نقاش��ی بود و مودیلیانی با بیش��تر
نقاشان نامی مقیم پاریس مانند پابلو
پیکاس��و ،ژرژ براک ،سوتین ،مارک
شاگال و خوان میرو آشنایی داشت،
اما از مکتبهایی مانند فوویس��م و
کوبیسم کمتر تأثیر گرفت.
مودیلیانی به دنبال س�لایق هنری
خ��ود رفت و ب��ه ویژه ب��ه تأثیر از
استادان ایتالیایی ،سبک خاص خود
را پ��رورش داد ،که ب��ر پایه اصالت
دستمایه ،س��ادگی طرح و روشنی
رنگ استوار است.
پیکرهای الغر و تنهای او با تحریف
در اندام طبیعی شکل گرفتهاند ،و با
وجود این سخت طبیعی و واقعی به
نظر میرسند.
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ایران...
مسبل جدید شورش و خمالفت

سبک اصیل و آش��نای مودیلیانی
ب��ه ویژه در آخرین دوره خالقیت او
شکل گرفت .او رشتهای از پرترههای
زیب��ا و ظریف خلق ک��رد؛ زنانی با
گردن و صورت کشیده ،با چشمان
ریز و بینی ظریف و دهانی فشرده.
در این نگارهه��ا برهنگی و ظرافت
بدن در لفافی از ش��رم و بیپناهی
پیچیدهمیشود.
کارهای مودیلیانی را امروزه معموال
در س��بک رئالیس��م اکسپرس��یو
(بیانگرا) ردهبندی میکنند.
مودیلیان��ی در دوران پایانی زندگی
خ��ود با فق��ر و بیماری دس��ت به
گریب��ان بود ،اما ب��ا وجود اعتیاد به
مش��روب و مواد مخدر ،لحظهای از
کار و خالقیت باز نماند.
او در عم��ر هنری کوتاه خود آثاری
بیش��مار در قالب پیکره و طراحی و
نقاشی خلق کرد.
مودیلیانی از س��ال  ۱۸۸۴تا ۱۹۲۰
زندگی ک��رد و در  ۳۶س��الگی در
پاریس بر اثر بیماری سل درگذشت.
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خانواده های محترم مهاجر!
با همکاری گروهی از بهترین دانش آموختگان

دانشگاههای فرانسه و کانادا،مولتیساژ

کالس های زیر را برگزار می کند:

 کمک درسی و کمک به انجام تکالیف مدرسه دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی و دانشجویان کالج
(فرانسه ،ریاضی و فیزیک)،
 آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در آزمون های ورودی دبیرستانهای بین المللی و خصوصی
فرانسوی
 آماده سازی مهندسین ،پزشکان و دیگر متخصصان برای آزمونهای فرانسه جهت استخدام دولتی
 تمرین مصاحبه های اداره مهاجرت کبک
 نامه نگاری اداری
 فرانسۀ عمومی در  3سطح پایه ،میانه و پیشرفته (گفتگو و نوشتار)
Tel.: 514-770-1771

Tel.: 514-942-9811

3333 Cavendish Blvd. Suite 250
Montréal (Qc) H4B 2M5

cours@multissage.ca

می پذیرم اما( ...شهباز خنعی)
کشور باید دس��تکم  8درصد باشد
و برای این که ن��رخ بیکاری به زیر
 10درص��د کاه��ش یابد نی��ز باید
رش��داقتصادی به  9.5درصد برسد
درحالی که بنابربرآورد صندوق بین
المللی پول ،رشد اقتصادی درسال
جاری حدود  1.6درصد و درس��ال
آینده حداکثر  3درصد خواهد بود.
تارنمای دنیای اقتصاد می نویس��د
که درس��ال  1387نه تنها ش��غلی
ایجاد نشده بلکه  592هزار شغل نیز
ازدست رفته است.
جمش��ید انصاری عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی
می گوید:
«محاسبات نش��ان می دهند برای
ایج��اد هرفرص��ت ش��غلی حدود
30میلیون تومان س��رمایه گذاری
نیاز است .اگر ما این سرمایه گذاری
ها را انجام داده باش��یم ،این فرصت
های ش��غلی نیز ایجاد می ش��ود.
درحال حاضر  4.5میلیون نفر بیکار
درکشور وجود دارد .اگر ما برای هر
نفر 30میلیون تومان سرمایه گذاری
کرده باشیم ،باید چیزی نزدیک به
 135هزار میلیارد تومان س��رمایه
گذاری کرده باشیم؛ درحالی که کل
بودجه کش��ور ما  125هزار میلیارد
تومان بوده است»!
دولت خدمتگ��زار ام��ام زمانی که
به دلیل مش��غله های گوناگون در
مدیریت دنیا و رسیدگی به وضعیت
سیدحسن نصرالله و اسماعیل
مالی ّ
هنیه در لبنان و غزه و ایجاد روابط
مو ّدت آمیز با مجمع الجزایر کومور،
فرصت و توان سرمایه گذاری برای
ایجاد اش��تغال را ن��دارد ،برای آنکه
در چشم ک ّفار خوار و خفیف نشود،
دس��ت به ابتکارات نبوغ آمیزی می
زند.
یکی از ای�ن ابتکارها تغییر در
معیارهای تعریف اشتغال است.
بنابر تعریف جدیدی که مرکز آمار
کش��ور به عنوان معی��ار برگزیده،
"شاغل" کسی است که حداقل یک
ساعت در هفته کار کرده باشد.
فزون براین ،افرادی که بدوندریافت
مزد ب��رای یک��ی از اعض��اء خانوار
خ��ود کار می کنن��د و کارآموزان و
محصالنی که دوره کارآموزی را می
ّ
گذرانند و همچنین سربازان وظیفه
نیز درشمار شاغلین به حساب می
آیند.
در معیار پیشین مرکزآمار "شاغل"
کسی بود که حداقل  2روز درهفته
کارکرده باشد.

>> ادامه از صفحه10 :

ب��ا وجود این ابتکار نب��وغ آمیز ،که
اگر باراک اوبام��ا ازآن کپی برداری
می کرد می توانست نرخ بیکاری در
امریکا را کمتر از  5درصد اعالم کند
و از خش��م و قهر رأی دهندگان در
امان بماند ،مرکز آمارکشور در بهار
امسال گزارشی منتشر کرد که نرخ
بی��کاری را  14.6درص��د اعالم می
کرد.
بنابرای��ن گ��زارش می��زان بیکاری
جمعیت  15س��ال به باال بارشدی
مدت مشابه
 3.5درصدی نسبت به ّ
س��ال قبل از  11.1درصد به 14.6
درصد رسیده است.
گزارش مرک��ز آمار م��ی گوید که
میزان بی��کاری جوان��ان  15تا 24
ساله به مرز  30درصد رسیده که در
مقایسه با دوره مشابه سال قبل 7.2
درصد افزایش یافته است.
ا ّما عبدالرضا ش��یخ االسالمی وزیر
کار حتی همین آماردستکاری شده
براثر تغییر معیارهای اشتغال را نیز
قبول ندارد.
او پس از انتش��ار گزارش مرکز آمار
ضمن تأکید براین که ایجاد اشتغال
ربطی به وزارت کار ندارد گفت:
«این رق��م را می پذی��رم ا ّما قبول
ندارم»!
به عک��س وزیرکار ،جعف��ر قادری
نماینده ش��یراز در مجلس شورای
اسالمی می گوید:
«این می��زان بیکاری امری طبیعی
اس��ت .هنگامی که رشد اقتصادی
کش��ور حدود  2تا  3درصد است ،با
توجه به رشد جمعیت و حجم باالی
ّ
واردات بیکاری افزایش می یابد».
موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد
در مجلس ش��ورای اس�لامی نیز با
بهم بافتن آسمان و ریسمان به یک
نتیجه گیری نامربوط می رسد:
«ارزش افزوده یک ساعت کارکردن
کارخانه ای در کشورهای پیشرفته
برابر یک سال ارزش افزوده قالیباف
های ایران است .بنابراین آمارهای
بیکاری خیلی واقع��ی و قابل اعتنا
نیستند»!
آق��ای وزیرکار که باید گفته ی :می
اما قبول ن�دارم او را به آب
پذیرم ّ

زر بنویس��ند و بر س��ردر وزارتخانه
اش بیاویزن��د ،در اظهارنظر دیگری
به ریش��ه یابی معضل بیکاری می
پردازد« :ریشه اصلی بیکاری در نبود
مهارت اس��ت زیرا اگر بیکاران ما از

اوباما :رهبر ما باش!...
می خواهد زندانهای بیشتری بسازد،
در حال��ی که زندانی چندانی وجود
ندارد.
واقعیت اینست که بزرگترین جرایم
کانادا در ش��هر وینی پگ اتفاق می
افتد ،نه در ش��رق کان��ادا .در اینجا
اکثریت جمعیت ما را س��المندان
تش��کیل می دهند و آنان پیرتر از

www.multissage.ca

مهارت الزم برخوردار باش��ند قطعا
می توانند در بازار کار جذب شوند».
برغم ای��ن اظهارنظر "ریش��ه ای و
قطع��ی" جن��اب وزیر ،ب��ه گزارش
"شهرزاد نیوز" ،مجید ابهری مشاور
تورم
کمیسیون اجتماعی مجلسّ ،
نیروی تحصیلکرده بیکار را یکی از
معضالت کش��ور می داند و ازجمله
به  50هزار پزش��ک اشاره می کند
که در صف بیکاران قراردارند .او می
گوید:
«عالوه بر پزش��کان تع��داد زیادی
فارغ التحصیل مقاطع کارشناسی،
کارشناس��ی ارش��د و دکت��را بیکار
هستند و این سبب شده که آنان با
مدارک تحصیلی عالی در مشاغلی
در سطح دیپلم دبیرس��تان به کار
مشغول شوند».
ممکن است این پرسش به ذهنتان
بیاید که چرا خوددولت برای کاهش
میزان بیکاری افراد را استخدام نمی
کند؟
پاس��خ این اس��ت که بخش دولتی
تورم حاد نیروی کار است
خود دچار ّ
بطوری که تعداد نیروهای برخی از
دستگاه های دولتی  7برابر بیشتراز
تعداد نیروهای ف ّعال دردستگاه های
کش��ورهای غربی باهم��ان حجم و
اندازه است.
درسال  ،1976سهم دولت ازجذب
نی��روی کار  19درص��د بود که 10
س��ال بعد ای��ن رقم ب��ه  32درصد
رسید و اکنون از این هم فراتر رفته
تورم حاد نیروی کار در
اس��ت .این ّ
دستگاه هایدولتی ،فزون بر افزایش
حجم تشریفات اداری و کاغذبازی،
به افت ش��دید نرخ به��ره وری نیز
انجامیده و بطوری که گفته می شود
متوس��ط هرکارمند دولت در
بطور ّ
 8ساعت کار روزانه تنها  22دقیقه
(حدود  4.5درصد) کار مفید انجام
می دهد!
باوجود همه دس��تکاری ها و تقلّب
ها ،آمار رش��د روزاف��زون بیکاری و
عوارض س��نگین و خطرن��اک آن،
آنقدر گویا هستند که ناگزیر بپذیریم
که خطر انفجار و فروپاشی اقتصادی
و اجتماعی در کمین است.
مگر این که مانن��د وزیر کار نابغهء
حکومت اسالمی شانه باال بیاندازیم
و بگوییم:

اما قبول ندارم»!
«می پذیرم ّ



>> ادامه از صفحه9 :

آنند که مرتکب جرایم شوند؛ جوانان
ما هم چاقتر از آنند که بعد از ارتکاب
جرم ،بتوانند فرار کنند.
خوب! آقای پرزیدنت،
پس پاش��و بیا به کان��ادا و تقاضای
پناهندگیپرزیدنتیبکن.
 Ottawaشاید  Washingtonنباشد،
ولی باالخره یک  Oدارد،

همانند  Chicagoو .Obama
ش��ما کامال در اینجا طبیعی جلوه
خواهید کرد .ام��ا آوردن زیر پوش
های زمستانی را فراموش نکنید.
ما از حاال سردمان می شود.

Josh_freed@hotmail.com
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جهان و سرمایه...
بهرتین كشورها برای سرمایهگذاری در جهان
براس�اس بررس�یهای جدی�د
مشخص شده اس�ت كه چین،
برزیل ،هند ،تركیه ،و آلبانی در
حال حاضر بهترین كش�ورهای
جه�ان ب�رای س�رمایهگذاری
ب�ا س�وددهی ب�اال محس�وب
میشوند.
به گزارش الف ب��ه نقل از «ماركت
اوراكل» ،كارشناس��ان و تحلیلگران
دالیل خ��ود را در مورد این که چرا
چین ،برزی��ل ،هند ،تركیه و آلبانی
در حال حاضر بهترین كشورها برای
سرمایهگذاری هستند ،ارائه كردهاند
كه به بخشی از آنها اشاره میشود:
 چین:

این كش��ور از س��ال  1987با قرار
گرفتن در مسیر اصالحات بنیادین
اقتصادی ،رشد میانگین  9.5درصد
را تجربه كرده است.
رش��د اقتصادی چش��مگیر و قابل
توجه در چین طی  10س��ال اخیر
چشمانداز این كشور و اقتصاد جهان
را دستخوش تغییراتی كرده است.
این رشد اقتصادی نه تنها برای چین
بلكه بهط��ور فزایندهای برای جهان

مهم به شمار میرود.
چین نه تنها در اقتصاد بلكه در امور
نظامی ،ژئوپلتیك ،تجارت و امور مالی
نیز با پیش��رفتهای چش��مگیری
مواجه شده است.
بیشك چین در حال حاضر یكی از
قدرتمندترینكشورهایجهاناست
و سریعترین رش��د اقتصادی را دارا
میباشد.
این كش��ور بزرگترین تولیدكننده
فوالد جهان است و بزرگترین مصرف
كننده مس ،آهن ،آلومینیوم ،كروم و
نیكل است .چین صدها میلیارددالر
در منابع طبیع��ی در کانادا ،آفریقا،
استرالیا ،برزیل ،روسیه ،عراق ،اروپا،
شرق آس��یا و آمریكا سرمایهگذاری
كرده است.
این كش�ور بزرگتری�ن ذخایر
ارزی در جه�ان ( 2.65تریلیون
دالر) را دارد.
 برزیل:

ه��م اكن��ون بزرگتری��ن كش��ور
آمریكای جنوبی اس��ت و پنجمین
كش��ور پرجمعیت جهان محسوب
میشود.
فعالیته��ای برزیل در س��الهای
اخی��ر در روند اقتص��اد جهان تاثیر
گذاش��ته اس��ت .برزیل در صنعت
كشاورزی ،استخراج معادن ،صنایع
تولی��دی ،ان��رژی و
بخشه��ای خدماتی
ب��ا دس��تاوردهای
چش��مگیری مواجه
شده است.
سرمایه گذاری مطمئن
از سال  2003برزیل
ثبات در اقتصاد كالن
و بی درد سر
خود را بهبود بخشید،
بر ذخای��ر ارزی خود
ساختمانمدیکال
افزود ،بدهیهای خود
را كاه��ش داد ،ن��رخ
با استاندارد بسیار باال
ت��ورم را تحت كنترل
در قلب شهر بروسارد RIVE SUD
درآورد و نس��بت ب��ه
 باحدود  8000فوت مربع
مس��ئولیتهای امور
 در دو طبقه
مال��ی بهط��ور كامل
طبقه هم کف
خ��ود را متعهد كرد.
 کلینیک پزشکی و زیبایی ،مجهز
مردم برزیل در س��ال
 با  22سال سابقه
 2007و 2008
 و  20دکتر و متخصص
رش��د اقتص��ادی
طبقه دوم:
غیرمنتظرهایراتجربه
 SPA بامتخصص دیگر
كردند.

اوکازیون عالی

 امکان خرید کلینیک بطور جداگانه نیز
وجود دارد
 امکان ایجاد یک یا چند دفتر تجاری یا
پزشکی
 شرایط فروش بسیار عالی
دلیل فروش :بازنشستگی

تلفنتماس:

450-466-6693

 هند:

از سال  2000تاكنون
هند بهطور میانگین با
رشد اقتصادی ساالنه
 8.5درص��د روب��هرو
بوده اس��ت .صندوق
بینالمللی پول پیش
بینی كرده كه رش��د
اقتصادی هند در سال

داروخـانه

دکتر لوئیز داداش زاده :داروساز
اولینداروخانهایرانیدرمونترال باداروسازفارسیزبان

ساعات کار :عصر

6 :30
دوشنبه
سه شنبه 6 :30
چهارشنبه 6 :30
پنج شنبه 6 :30
6 :30
جمعه
4
شنبه
1 :30
یکشنبه

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

13 RACHEL
نارول نس شبن
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55

 2010به  9.7درصد در سال 2010
خواهد رسید و در سال مالی آینده
به  8.4درصد میرسد.
اقتصاد هند به واسطه تولید صنعتی
قوی و عملكرد س��ازنده در اقتصاد
كالن این كش��ور با رشد چشمگیر
روبهرو شده است .اقتصاد هند در دو
دهه گذشته بهطور چشمگیری رشد
داشته است.
هند با نیروی كار  509میلیون نفری

روبهرو است كه  60درصد از آن در
منابع كش��اورزی و صنایع مربوطه،
28درص��د در صنای��ع خدماتی و
12درص��د نی��ز در صنای��ع دیگر
مشغول به فعالیت هستند.
صنایعی همچون اتومبیلس��ازی،
سیمان ،مواد شیمیایی ،الكترونیك،
مواد غذایی ،ماشین آالت ،استخراج
معادن ،م��واد دارویی ،ف��والد ،امور
حم��ل و نقل ،جواه��رات ،كاالهای
مهندسی ،نرم افزارها و منسوجات
صادرات هند را تشكیل میدهند.
این كشور نفت خام ،ماشین آالت و
مواد شیمیایی وارد میكند.
 تركیه:

صن��دوق بینالمللی پول اعالم كرد
كه اقتصاد تركیه در سال  2010تا
 7.8درصد رشد روبهرو خواهد شد.
دول��ت «رج��ب طی��ب اردوغان»
نخس��ت وزیر تركیه در س��الهای
اخیر با دس��تاوردهای حاصل شده
به یك كشور مهم سیاسی -اقتصادی
در میان كشورهای در حال توسعه
تبدیل شده است.
این كشور پیش��تر در حوزه بالكان،
كش��ورهای اس�لامی و كشورهای
شوروی سابق مهم به شمار میرفت،
اما در سالهای اخیر اهمیت تركیه
در اتحادیه اروپا ،روسیه ،هند ،چین و
آفریقا نیز افزایش یافته است.
تركی��ه بزرگترین س��رمایهگذار در
كش��ورهایی همچون آلبانی ،لیبی،
قزاقستان ،تركمنستان ،آذربایجان،
رومانی ،عراق ،قطر و الجزایر است.
شركتهای تركیهای در حال حاضر
در امور انرژی ،مواد غذایی ،صنعت
توریس��م ،اتومبیل ،مواد شیمیایی،
صنایع الكترونیك ،ماش��ین سازی،
دارو ،صنای��ع ف��والد ،تجهی��زات
مهندسی سرمایهگذاری كرده اند.
 آلبانی:

رش��د اقتصادی این كشور در سال
جاری پنج درصد بوده است و انتظار
میرود كه رش��د اقتص��ادی در این
كشور در سال  2011باال باشد .رشد
اقتصادیدر آلبانیدر سالهای اخیر
به لطف اصالحات اقتصادی اعمال
شده توس��ط دولتهای این كشور
بهویژه در امور تاسیسات زیربنایی و
امور انرژی حاصل شده است.
سیس��تم بانكداری در این كش��ور
نیز باعث شده كه سریعترین رشد
اقتصادی را آلبانی در اروپا داش��ته
باشد .اقتصاد آلبانی بهطور رضایت
بخشی همچنان در حال رشد است
و رشد اقتصادی این كشور با دیگر
كش��ورهای عضو اتحادی��ه اروپا كه
اكثرا با بحران كسری بودجه و بدهی
مواجه اند ،متفاوت است .آلبانی یك
سرزمین ثروتمند از منابع طبیعی
است .در این كش��ور مقادیر زیادی
نفت ،گاز ،پالتین ،مس و بزرگترین
ذخایر نیكل ،كبالت ،زغال س��نگ،
گرانیت وجود دارد.
به واسطه ش��رایط اقتصادی خوب
آلبانی ،كشورهای مختلف میلیاردها
دالر در ام��ور تاسیس��ات زیربنایی،
انرژی ،كش��اورزی و توریس��م این
كش��ور س��رمایهگذاری كردهان��د
كه با س��ود قاب��ل توج��های نیز از
سرمایهگذاری شان مواجه شده اند.
________
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اخذ وام

آیا صاحب خانه هستید.
و نیاز به یاری به یکی
از موارد زیر دارید:
 اخذ نرخ بهره نازل تر
 اخذ وام برای پرداخت قروض
 اخذ وام برای بهسازی خانه
 اخذ وام به هر دلیل دیگری
آیا در رویای صاحب خانه شدن هستید،
اما فکر می کنید دستیابی به این رویا به دالیل زیر محال است:
 پیش پرداخت ندارید
 اعتبار ندارید
 قبال ورشکست شده اید
 بانک قبال درخواست شما را رد کرده است

کورش صدری

در خدمت هموطنان گرامی

!?Need a Mortgage
Are you a home owner and need assistance for one or more of the
?following reasons
RENEWAL AT MORE COMPETITIVE INTEREST RATE
FINANCING FOR DEBT CONSOLIDATION
FINANCING FOR HOME RENOVATIONS
FINANCING FOR OTHER REASONS
Have you ever dreamed of owning your home but thought it was
?impossible for one or more of the following reasons
NO MONEY DOWN
BAD CREDIT
PREVIOUS BANKRUPTCY
PREVIOUSLY REFUSED BY YOUR BANK

Kourosh Sadri
Licensed Mortgage Consultant

514-995-7783

تپش دیجیتال
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

Tel.: 514-223-3336

نان سنگک

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

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.
Tel.: 514-894-8372

____________________

یـدیوئی
و

www.08tapesh.com

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
½طراحی و تهیه وب سایت
½
½انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½

 ---سرویس دی.جی ---

تبدیل

ستم های
سی

مجمو
عه ای
ن
فیس ا
با خطا ز لباس
ش
زیبا د یهای
ت
پ
ر ش

6162 Sherbrooke w.

قیقه :نان
قه تا  7د
فره شما!
ی
یک دق غ بر سر س
سنگک دا
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کانادا  :رتبه آکادمیک...
انتشار جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های کانادا
ایرانتو :مجله مک لینز هفته نامه معروف کانادا گزارش
س��االنه خود درباره رتبه بندی دانش��گاه های کشور را
منتشر کرد.
در این گزارش موسسات آموزش عالی کانادا در سه گروه
"علوم پزشکی" " سایر رشته ها" و بطور مشخص "دوره
های کارشناسی" رتبه بندی شده اند.
گزارش های مجله مک لینز که امسال برای بیستمین
سال متوالی منتشر می شود مبنای بحث و گفت و گو
بین والدین مس��ئوالن دانشگاهی اساتید و دانشجویان
آینده می شود.
رتبه بندی دانشگاه های
ارائه کننده دوره های
دکترا و بخصوص دکترای
پزشکی:

 مک گیل (کبک) تورنتو (انتاریو) ( UBCبریتیش کلمبیا) آلبرتا کوئین (انتاریو) مک مستر (انتاریو) دالهوزی (نوا اسکوشیا) کلگری (آلبرتا) وسترن انتاریو -سسکچوان

 اتاوا (انتاریو) الوال (کبک) مونترال (کبک) شربروک (کبک) -مانیتوبا

رتبه بندی دانشگاه ها
بر اساس امور حتقیقاتی
و تنوع رشته های
کارشناسی و ارشد

 سایمون فریزر (ونکوور)ویکتوریا(بریتیشکلمبیا) واترلو (انتاریو) گوئلف (انتاریو) -مموریال ( نیوفانلند)

سیاست اوباما و ایران...

آقای اوباما اگر نتواند کارنامه موفقی
از خود در دو سال آینده ارائه دهد،
تضمینی برای انتخاب مجدد ندارد،
و تالش جمهوریخواه��ان بر این
قرار خواهد گرف��ت که تا آنجا که
میتوانند چوب الی چرخ برنامههای
او بگذارند تا ش��انس موفقیت او را
پایینبیاورند.
البت��ه این تاکتیک ی��ک تیغ دو لبه
اس��ت و ممکن اس��ت به زیان خود
جمهوریخواهان تمام شود.
یعنی اگ��ر آنان این حرب��ه را به کار
بگیرن��د و اوبام��ا بتواند نش��ان دهد
ک��ه جمهوریخواهان مان��ع اجرای
برنامههای او در زمینه اشتغال و برون
رفت از بحران اقتصادی یا تعمیم بیمه
بهداشت عمومی شدهاند ،ممکن است
خ��ود جمهوریخواهان از آن متضرر
شوند و به موقعیت او صدمه چندانی
نزند.
ولی اگ��ر جمهوریخواهان تاکتیک
خ��ود را با دقت به کار گیرند ش��اید
بتوانن��د ط��وری عم��ل کنن��د که
مسئولیت شکس��ت یا ناکامی اوباما
در دو س��ال آینده در مسایل داخلی،
به حساب او گذاشته شود و در افکار
عمومی آمریکا از او چهرهای ناکارآمد
به تصویر بکشند.
در هر صورت ،آقای اوباما در دو سال
آینده زندگی سیاسی راحتی نخواهد

در رتب��ه بندی اخیر  49مرکز آموزش عالی کانادا مورد
بررس��ی قرار گرفته و در قالب یک گزارش  120صفحه
ای منتشر شده است.
اگر چه این گزارش تنها مرجع قضاوت درباره دانش��گاه
ها نیس��ت اما تأثیر قابل توجه��ی در برنامه ریزی های
دانشگاهی و همچنین نگرشدانشجویان و هیأت علمی
نسبت به موسسات مورد نظر دارد.
در این گزارش دانش��گاه ه��ا در زمینه های مختلفی از
جمله هزینه های تحقیقاتی تنوع ارائه خدمات و جایگاه
رشته های تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.
 نیوبرانزویک کارلتون (انتاریو) ویندزور (انتاریو) ریجاینا (ساسکچوان) یورک (انتاریو) کنکوردیا (کبک)( UQAM -کبک)

رتبه بندی دانشگاه ها
صرفا برمبنای دوره های
کارشناسی:

 مونت آلیسون(نیوبرانزویک)
 آکادیا ( نوا اسکوشیا)UNBC -

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکز
اسالمی
ایرانیان
www.iranianislamiccenter.com

210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507
 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب

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

Tel.: (514) 846-0019

برایترمزمستانینامنویسیمیکند:
کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
FALL SESSION: Dec.06, 2010 - Mar. 25, 2011

REGISTRATION:

STARTS NOV. 08, 2010
)(8:00 A.M. to 2:30P.M.

NON-REFUNDABLE SERVICE FEE:
)$30.00 (CASH OR INTERAC ONLY

WE OFFER
BASIC ENGLISH 8:30 A.M. - 12:30 P.M.
)MON. TO FRI.: 8:30 A.M. TO 12:30 P.M. (20 hours/week
)BASIC FRENCH (BEGINNERS & INTERMEDIATE
)MON. TO FRI.: 8:30 A.M. TO 12:30 P.M. (20 hours/week

>> ادامه از صفحه5 :

داشت ودر صحنهداخلی با چالشهای
بزرگی از سوی جمهوریخواهان روبرو
خواهد شد که ممکن است پیروزی او
را در انتخابات دو س��ال بعد به خطر
بیندازند.
در صحنه خارجی نیز ،به خصوص در
رابطه با ایران ،جمهوریخواهان اوباما
را زیر فشار قرار خواهند داد.
ایران همچنان یکی از هدفهای
نظامی نومحافظهکاران آمریکا
است.
ای��ن ه��دف در دوران حکومت بوش
دوم در دستور کار آنان قرار گرفت ،و
خطر حمله نظام��ی به ایران بارها در
آن دوره هشت ساله پیش آمد .البته
در آن سالها برخی معتقد بودند که
آمریکا هیچ گاه چنین قصدی نداشته،
و تکرار این جمل��ه معروف بوش که
«گزینه نظامی روی میز است» تنها به
قصد تهدید ایران بوده است.
اکنون آقای ب��وش در خاطراتش که
همین روزها منتشر شده است صریحا
میگوی��د که به وزارت دفاع دس��تور
داده بود ت��ا در باره جنبههای عملی
حمل��ه به ای��ران ،که او ه��دف آنرا
«متوقف ساختن بمب ساعتی و لو به
صورت موقت» اعالم کرده بود بررسی
کند و گزارش بدهد.
او همچنین اضافه میکند که در بین
مش��اورانش در باره اث��رات مثبت یا

ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه
بفرمایند.
جهت انجام اموردر روزهای
دیگر،هماهنگی قبلی الزم میباشد.

(بریتیشکلمبیایشمالی)

( - Lethbridgeآلبرتا)
- Wilfrid Laurier
(انتاریو)
( -Trentانتاریو)
 St.Francis Xavier(نوا اسکوشیا)
( Bishop’sکبک)
( UPEIجزیره پرنس ادوارد)
وینی پگ (منیتوبا)
- Saint Mary’s
(هلیفاکس)
( - Lakeheadانتاریو)

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ

منفی چنین حملهای (از دید آمریکا)
اختالف نظر وجود داشته است.
این سیاست جنگطلبانه آقای بوش،
به هر ح��ال ،در یکی دو س��ال آخر
حکومت او و به خصوص پس از انتشار
گزارش سازمانهای اطالعاتی آمریکا
در س��ال  ۲۰۰۷که میگفت ایران از
سال  ۲۰۰۳فعالیت در جهت ساختن
بمب هستهای را متوقف کرده است،
به کنار گذاشته شد.
دالی��ل واقع��ی این تغییر سیاس��ت
البته به جز گزارش یادش��ده ،تجربه
فاجعهآور و پر هزین��ه حمله آمریکا
ب��ه عراق و محکومیت جهانی آمریکا
در این زمین��ه ،و ارزیابیهای مربوط
به توان اقدامات تالفیجویانه و احیانا
تروریس��تی جمهوری اس�لامی در
منطقه بود .این تحلیل وجود داشت
که ه��ر حمله نظامی به ایران ممکن
است به واکنشهای شدید نیروهای
وابسته به جمهوری اسالمیدر منطقه
و ب��ه خصوص در لبنان و فلس��طین
منجر شود ،به عملیات تروریستی در
عراق و افغانستان دامن بزند و سراسر
خاور میانه را به خون و آتش بکشد.
پ��س از آن دولت ب��وش تالش خود
را بیش��تر بر فعالیتهای دیپلماتیک
متمرک��ز کرد و کارب��رد تحریم را به
عنوان گزینه غالب در برخورد با ایران
در دستور کار خود قرار داد.
آق��ای اوباما پس از انتخ��اب به مقام
ریاست جمهوری سعی کرد تغییری
اساسی در سیاس��ت خارجی آمریکا
در قب��ال ایران بده��د .او ضمن این
که هیچ��گاه گزینه نظام��ی را نفی
نکرده اس��ت ،تالش خ��ود را بر این
ق��رار داد که راه گفتگ��و با جمهوری
اس�لامی را بگش��اید و ب��رای بحران
هس��تهای ایران راه حل��ی صلحآمیز
پیدا کند .این برخورد ،که مورد انتقاد
نومحافظهکاران جمهوریخواه آمریکا
قرار داش��ت ،از س��وی رژیم ایران با
واکنشی ایدئولوژیک و پاسخ سرباال و
خصمانه روبرو شد و به جایی نرسید.
پاس��خ خصمانه رژی��م ای��ران ،اوباما
را واداش��ت که به تنه��ا گزینه باقی
مان��ده (به جز جنگ و مذاکره) یعنی
تحریم متوسل شود و آن را به صورت
تدریجی علیه ایران به کار گیرد.

{>> ادامه در صفحه}33 :

)(NEW

********************
DOCUMENTS REQUIRED :
(original documents only) CANADIAN CITIZENSHIP CARD... or
			PERMANENT RESIDENT CARD… or
			
VALID IMMIGRATION PAPERS… or
			
CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 OR
)RA
ONE SMALL PASSPORT SIZE PHOTO
)(compulsory for all students

RECENT RECORD OF MARKS
)MEDICARE (copy for your file

			
			

			

N.B.STUDENTS WHO ARE UNDER THE AGE OF 18
MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.
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ممیـزی از نوع دیگر....
ایرانّ :

سریال قهوه تلخ و کاهش بینندگان
تلویزیون دولتی
داستان ها و اخبار مربوط به سریال
«قه�وه تلخ» خود به یک س�ریال
خبری تبدیل شده است.

از ی��ک طرف مردم بش��دت از این
س��ریال اس��تقبال کرده و با خرید
مجموعه های منتشر شده از قهوه
تل��خ و تماش��ای پیاپ��ی آن ،بازار
تماش��ای تلویزیون دولتی را کساد
کرده اند.
کس��ادی بازار تلویزی��ون دولتی و
کاهش ش��دید بینن��دگان ،باعث
افت آگهی های تلویزیونی شده که
نگرانی شدید مدیران تلویزیون را در
پی داشته است.
از این روست که روزنامه های دولتی
حام��ی تلویزیون از جمل��ه روزنامه
جوان (از انتشارات سپاه پاسداران) با
حمله به س��ریال قهوه تلخ و مهران
مدیری تالش کرده با این محبوبیت
عامه مقابله کند.
روزنامه سپاه پاسداران برای بی رنگ
کردن این محبوبیت حتا متوس��ل
به ابزاری شده که کمتر آن را مورد
استفاده قرار می دهد:
استفاده از بدنامی احمدی نژاد و
حلقه یارانش در میان مردم!
روزنام��ه جوان وابس��ته به س��پاه
پاس��داران در این باره نوشته است:
«نکته ای که در مورد این س��ریال
طن��ز حائ��ز اهمیت اس��ت ،وجود
حواش��ی امن نظارتی و ممیزی بر
س��اخت و پخش این س��ریال می
باشد .حواشی امنی که شایعات در
مورد در پش��ت صحنه بودن مشاور
جنجال افرین احمدی نزاد در پشت
این سریال را تایید می کند».
روزنامه جوان س��پس افزوده است:
«این حاشیه امن تا انجا پیش رفته

است که این س��ریال طنز در شب
ش��هادت امام ج��واد (ع) در مراکز
پخش آن توزیع می شود و هیچگونه
اعتراض و تظ��ارت و توبیخی برای
دست اندرکاران پخش آن به وجود
نمی آید».
ام��ا ش��ایعه پ��ردازی و درج آن در
روزنامه به منظور منفور ش��دن این
س��ریال نزد مردم ،تنها بخش��ی از
مب��ارزه دولتیان علیه این س��ریال
است.
تکثی��ر و توزیع غیرمجاز؛ اما علنی،
این سریال و روانه کردن نسخه های
تقلبی و کپی ش��ده به بهایی فوق
العاده ارزان به منظور ضربه زدن به
مهران مدیری که نقش تهیه کننده
اصلی سریال را برعهده دارد ،از دیگر
شیوه های مقابله با این سریال است.
خبرگزاریها گزارش کرده اند:
«در روزه�ای اخیر نس�خههای
تقلبی از مجموع ه هفتم سریال
«قه�وه تل�خ» س�اخته مهران
مدی�ری در مراک�ز خری�د از
جمله س�وپرمارکتها و برخی
فروشگاهها به فروشمیرسد».
نکته جال��ب این اس��ت که تکثیر
فوق الع��اده تخصصی و با حس��اب
کتاب این س��ریال نش��انگر وجود
نیرویی مجهز به تجهیزات پیشرفته
تکثیر لوح فشرده است.
یک��ی از خبرگزاریه��ا با اش��اره به
تفاوت ماهوی این نس��خه تکثیری
از قهوه تلخ با نمونه های تکثیرهای
دستفروشان نوشته است:
«در ای��ن نس��خههای تقلبی ،روی
هلوگرام چسباندهش��ده نام شرکت
پخشکنن��ده دیده نمیش��ود و بر
روی کارت ویژه قرعهکش��ی آن نیز

پ��س از پاک کردن پوش��ش روی
ش��ماره س��ری که به س��ختی هم
انجام میشود ،هیچ شمارهای دیده
نمیشود.
این در حالی اس��ت که پیش از این
نیز قس��متهای مختلف س��ریال
«قه��وه تلخ» به ص��ورت غیرمجاز
توسط دستفروش��ان تکثیر شده
اس��ت ،با ای��ن تفاوت ک��ه ماهیت
نسخههای غیرمجاز برای خریداران
در زمان خرید قابل تشخیص بود».
ب��ه گفت��ه یک��ی از فروش��ندگان
خرده فروش این نس��خه تقلبی ،به
آنان اطمینان داده ش��ده از هرگونه
پیگرد ودستگیری و مجازات مصون
خواهند بود.
دامنه مصون ب��ودن و آزادی خرده
فروش��ان این نوبت از نس��خه های
غیرمجاز قهوه تلخ چنان اس��ت که
آنان اجازه یافته اند بدون هیچ واهمه
ای حتا در مترو اقدام به فروش این
نسخه های کپی شده بکنند.
محمدرض��ا عباس��یان ،مدیرعامل
موسس ه رسانههای تصویری و رئیس
ستاد مبارزه با محصوالت سمعی و
بصری غیرمجاز اعالم آمادگی کرد
فیلمهایی که کن��ار خیابان عرضه

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :

مدرسهدهخدا

www.dehkhodaschool.com
>>> شنبه ها :ساعت 1تا 5بعدازظهر
یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
یبرایبزرگساالنغیرایرانی
کالسفارس 

>> کالسهای فوق العاده

>>

در محل مدرسه

 رقص ،نقاشی
همچنین ساز وآواز >> هر شنبه  :از  ۴تا ۵
کالسهایتقویتی:

دورههای ابتدایی ودبیرستان
(ریاضی ،فیزیک ،شیمی ،فرانسه)
خانم شریف514-489-9834 :

______________________

4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 952-2165

قابل توجه فارسی زبان افغانی ،تاجیک و...
مدرسه فارسی دهخدا را از آن خود بدانید
و از خدمات ما بهرهمند شوید:

شنبه  30اکتبر
در محل مدرسه دهخدا
جشن پرهیجان و پرشور
هالوئین به ابتکار بچه های
خوب مدرسه برگزار شد
که خاطرات خوشی را برای
همه بجا گذاشت...
>> عکس ها گوشه ای از
جشن را نشان می دهد...

میش��وند جمع و با آنه��ا مبارزه
کنند.
اما برای این کار نیاز به حمایتهای
ش��هرداری داریم و ش��هرداری هم
تاکنون اقدامی در این زمینه صورت
نداده است».
گفتنی س�ت پیش از این قرار
بود مه�ران مدیری در مجموعه
تلویزیون�ی «قه�وه تل�خ» ب�ه
کارگردانی خ�ودش نقش گیو،
پسر پادش�اه داس�تان را بازی
کند ،اما بازی این چهره محبوب
تلویزیونی در نقش پادشاه آینده
می توانست واهمه ای سیاسی
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تلق�ی ش�ده و مردم دس�ت به
هم�ذات پنداری با ش�خصیت
های واقعی سیاسی امروز ایران
بزنن�د .از این رو مهران مدیر ناچار
ش��خصیت یک کالهب��ردار یونانی
به ن��ام بلوتوس کبیر را بازی کرد با
ادعای عشق به دختر پادشاه از دربار
جهانگیرشاه کالهبرداری می کند.
بلوتوس کبیردر قهوه تلخ شخصیتی
ست که دوست دارد خود را شوالیه
معرفی کند .امادر اصل یک شارالتان
اس��ت که به خاطر دس��تیابی به
ثروت و قدرت ش��اه خود را عاش��ق
لعبتالملوک نشان میدهد.

13

از این روست که حاال روزنامه های
دولتی شخصیت افسانه ای بلوتوس
کبیر که شارالتان و کالهبردار است
به خود مهران مدیری بس��ته و او را
کالهبردار و شاالرتان نامیده اند.
ت��ا اینجا ک��ه همه این ش��ایعات و
اتهامات تاثی��ری در توجه مردم به
این سریال ش��بکه خانگی نداشته
و م��ردم همچنان ش��بکه خانگی
پخش فیلم و سریال را بعنوان اولین
شبکه خصوصی تلویزیونی ایران می
شناس��ند که بی واهمه از قانون در
برابر انحصار تلویزیوندولتی ایستاده
است.

•
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ش جالل عادل
شی

انساندرجستجویسعادتحقیقی
بیهدفی و سرگشتگی

در زندگی انسان هدف واقعی گم شده است.
او نمیداند مقصود واقعی از زندگی چیست.
صبح را به شب و شب را به صبح میرساند بدون
اینکه از ارزش هدفهای خود اطمینان داش��ته
باشد.
همان گونه که گفتیم ،او از مسیر و جهت واقعی
خلقت خود منحرف شده است و بهسوی هدفهای
دیگری نشانه میگیرد ،هدفهایی همچون لذت،
قدرت ،امنیت ،محبوبیت ،شهرت ،ثروت ،مصرف و
چیزهایدیگر.
بسیاری از هدفهای او فینفسه بد نیستند ،مانند
علم ،هن��ر ،عدالت ،و چیزهای دیگر .ولی اگر این
هدفها در پرتو غایت واقعی زندگی او یعنی رابطه
با خدا و س��هیم شدن در طبیعت و جالل او قرار
نگیرند ،رنگ خود را از دست میدهند و بیارزش
میشوند.
انس��ان در بیش��تر اوقات خود ،وسایل را به جای
هدفدنبال میکند.
او نمیداند زندگی میکند تا کار کند یا کار میکند
ت��ا زندگی کند .زندگی میکند تا مصرف کند یا
مصرف میکند تا زندگی کند .بسیاری از اوقات،
گویی بین ایندو هیچ تفاوتی نیست.
ولی لحظاتی در زندگی وجود دارد که این سؤاالت
بهطور ج��دی و کام ً
ال عری��ان در برابر او قدعلم
میکنند.
در این لحظات ،گوی��ی در عمق وجود او خاطره
هویت گمشده تجدید میشود و ندایی در درون
او به وی میگوید زندگی نباید به همین خالصه
شود.
باید اه��داف و مقاصد حقیقیت��ر و ماندگارتری
وجودداشته باشد .ولی چگونه آنچه عم ً
ال هست و
آنچه میداند باید باشد با هم آشتی میکنند .تنها
مسیح اس��ت که میتواند این دو را با هم آشتی
دهد .توسط اوست که ما هدف و اراده خدا را برای
زندگی خود میشناسیم.
مسیحمیگوید:
«م��ن نور جهانم .هر که از من پیروی کند ،هرگز
در تاریک��ی راه نخواهد پیمود بلکه از نور زندگی
برخوردار خواهد بود» (یوحنا 8:.)12
وقتی به مسیح ایمان میآوریم زندگی ما از تاریکی
بیرون میآید و میتوانیم ببینیم به کجا میرویم
و به س��وی چه هدف��ی در حرکتیم .هدف غایی
زندگی انس��ان ش��ناخت خدا ،رابطه با او و شبیه
شدن به اوست.
هدف زندگی انسان برقراری حاکمیت خدا بر این
جهان است ،بهگونهای که این جهان و بخصوص
انس��ان انعکاسی از جالل و صفات و طبیعت خدا
باشد.

خدا میخواهد ما را شریک
طبیعت و جالل خود بسازد.
در برابر چنین هدف واالیی
همۀ اه��داف و ارزشهای
بشری رنگ میبازند.
از همین روست که پولس
رسول میگوید:
«آنچه مرا س��ود بود ،آن را
بهخاطر مسیح زیان شمردم.
بلکه همه چیز را در قیاس
با برتری شناخت خداوندم
مسیح عیسی زیان میدانم،
ک��ه بهخاطر او همه چیز را
از کف دادهام .آری اینها همه را فضله میش��مارم
تا مس��یح را بهدس��ت آورم و در او یافت ش��وم.
میخواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم
و در رنجهای او س��هیم شده ،با مرگش همشکل
گردم ،تا به هر طریق که ش��ده به رس��تاخیز از
مردگان نایل شوم» (فیلیپیان 3:-7.)11

ترس از مرگ

ترس از مرگ و میل به جاودانگی چیزی اس��ت
که در همۀ انسانها مشترک است .تا وقتی جوان
هس��تیم مرگ ب��رای ما صرفاً یک ام��ر نظری و
تئوریک است ،ولی با باال رفتن سن مسئله کمی
تغییرمیکند.
سخن گفتن از مرگ برای بیشتر مردم دلچسب
نیست ،بخصوص اگر قرار باشد از مرگ خود آنها
سخن به میان آید.
میل به جاودانگی در همه مشترک است ،هرچند
گاه در حالت مخفی باقی بماند .ترجمۀ فارس��ی
یک��ی از مهمترین آثار میگل اونامونو ،فیلس��وف
معاصر اس��پانیایی ،درد جاودانگی نامیده شده
اس��ت و به زیبایی این درد و تمنای درون آدمی
را بیان میدارد.
ولی تهدید نیستی چیزی است که همه دیر یا زود
طعم آن را میچشیم.
آیا مرگ پایان همه چیز است؟
آی��ا همه آمال و آرزوها ،عش��قها و فداکاریها با
مرگ به پایان میرسد؟
انس��ان در درون خود ای��ن حس را دارد که نباید
چنین باشد .ولی کیست که بتواند واقعیت مرگ را
با درد جاودانگی انسان آشتی دهد و به او در این
مورد اطمینان ببخشد؟ برای اشخاص مذهبی ،اگر
از سرنوشت خوددر آینده اطمینان نداشته باشند،
رو به رو ش��دن با مرگ میتواند حتی ترسناکتر
هم باش��د .این اطمینان تنها در ایمان به مسیح
یافت میشود.
او تنها کسی اس��ت که میتواند ترس از مرگ را
از وجود انس��ان ریشهکن کند و به او در خصوص
حیات جاویدان اطمینان ببخشد.
مسیحمیگوید:

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

«قیام��ت و حی��ات
َم َن��م .آن که به من
ایمان آ َو َرد ،حتی اگر
بمیرد باز زنده خواهد
ش��د و هر که زنده
است و به من ایمان
دارد به یقین تا به ابد
نخواهد مرد» (یوحنا
11: 25و.)26
نویس��ندۀ عبرانیان
میگوید:
«از آنجا که فرزندان
از جس��م و خ��ون
برخوردارند ،او نیز در اینها سهیم شد تا
با مرگ خود ،صاحب قدرت مرگ یعنی
ابلیس را به زیر کش��د و آنان را که همۀ
عم��ر در بندگ��ی ترس از مرگ به س��ر
بردهاند ،آزاد سازد» (عبرانیان 2:14-.)15

اضطراب پوچی



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

در درون انسان اضطراب دیگری هست
ک��ه از ترس و اضطراب مرگ نیز فراتر میرود .در
ای��ن نوع اضطراب ،او درباره خو ِد زندگی و معنای
آن مضطرب است.
ما دو نوع اضطراب و دلواپسی را تجربه میکنیم.
یکی آن نوع اضطراب که معطوف به موضوع معین
و مشخصی است.
مث ً
ال اضطراب در مورد دیر رس��یدن سر قرار و یا
دلواپسیدر خصوص نتیجۀ آزمایشات پزشکی که
روی ما انجام شده است.
ولی انسان در طول زندگی ،نوعی
دیگر از اضطراب را نیز تجربه میکند که معطوف
ب��ه هیچ موضوع خاصی نیس��ت .ای��ن اضطراب
را بس��یاری اضطراب وجودی یا اگزیستانسیل
مینامند.
این اضط��راب در واقع اضطراب ناش��ی از پوچی
زندگی است.
سلیمان این نوع اضطراب را به زیبایی بیان
کرده است:
«باط��ل اباطی��ل ،جامعه میگوی��د ،باطل
اباطیل ،همه چیز باطل اس��ت .انس��ان را از
تمامی مشقتش که زیر آسمان میکشد چه
منفعت اس��ت؟ یک طبقه میروند و طبقۀ
دیگر میآیند و زمین تا به ابد پایدار میماند.
آفتاب طلوع میکند و آفتاب غروب میکند
و به جایی که از آن طلوع نمود میشتابد ...
همۀ چیزها پر از خستگی است که انسان آن
را بیان نتواند کرد  ...آنچه بوده اس��ت همان
است که خواهد بود ،و آنچه شده است همان
اس��ت که خواهد شد و زیر آفتاب هیچ چیز
تازه نیست» (جامعه 1:-2.)9
این نوع اضطراب برآمده از این شک و ترس

است که ذات و جوهر هستی نسبت به عمیقترین
و عالیترین ارزشهای انسان بیتفاوت باشد.
این اضطراب ،اضطرابی است خانمانسوز که بشر
همیشه در حال گریز از آن است.
ولی آیا این گریز در واقع گریز از هویت واقعی خود
او نیست؟ چیزی در درون او به او میگوید زندگی
باید معنایی داشته باشد .عشق و فداکاری ،آمال
و آرزوهای اصیل ،عدالتخواهی و حقیقتجویی،
اخالق و هنر انسان باید ارزش واقعیداشته باشند.
ولی چگونه میتوان در این خصوص نیز واقعیت
وجود و زندگی بشر را با آنچه ایدهآل اوست آشتی
داد؟ تنهادر شراکت با خدای زنده و بهرهمند شدن
از او بهواسطۀ مسیح است که معنی واقعی زندگی
رادرمییابیم.
بخش پایانی در شماره آینده

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

)
514-999-5168

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
Mont
Royal

X

ST-DENIS

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

ک

Mary Anne

خداوند محبت است

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

14
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در شهــر
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
کالسهایفارسی
یتاششم
ازآمادگ 

یبرایبزرگساالنغیرایرانی
کالسفارس 

کالسهای فوق العاده

کتابخانهنیما

www.addhi.org

3333 Cavendish Suite 500
)(Corner: Sherbrooke
514-962-3565

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

(514) 299-1787

addhi2005@gmail.com
-------------------

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

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

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

خانـه ایران

(514) 731-1443

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

تلفن)514( 626-5520 :

Tel.: 514-544-5962
khanehiran@gmail.com
www.khanehiran.ca

خورشید خانوم

 کالس های رقص
برای بچه ها و بزرگساالن
یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

(514) 651-7955

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

بنیاد سخن آزاد
(514) 944-8111
----------------

IBNG

همبستگیبازرگانی

------را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

Koshtaredahe60@gmail.com

ایران به کدام سو میرود؟!
(تحلیلی از اوضاع
سیاسیاقتصادیدر ایران
و نگاهیبه آلترناتیوهای
سیاسی).

سخنرانی:

محمدرضا
شالگونی

از رهبران سازمان راه
کارگر (کارگران انقالبی)،
شالگونی که از معدود بازماندگان زندانهای دوران
رژیم پهلوی است ،پس از سالها انتظار به کانادا
میآید ،فرصتی برای دیدار یکیاز چهره های
سرشناس جنبش چپ.

زمان :یکشنبه  ۲۸نوامبر

1400 De Maisonneuve W.,
514-258-8186

5155 Décarie
514-489-8686
info@zagros.ca
-------------------

سازمانآموزشی

و انتشاراتی مولتی ساژ
Tél. : (514) 770 1771
3333 Cavendish, Suite 250

5206 DECARIE #3 Tel.: 514-485-3652
fondation.nima@gmail.com

همبستگی

بازرگانی

www3.sympatico.ca/Iranian.
pca-ncr

--- 97.9FM -پخش زنده ،یکشنبه ها 11 :تا13
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
www.radiohamseda.net

مناشـــوم

Ottawa Persian Radio

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

بخارا76 :

منتشرشد

مونتریال:

Tel.: 514-586-7753

برگزارمیکند

تظاهرات و گردهمایی به مناسبت سال روز

 ۱۶آذر روز دانشجو
زمان :یکشنبه  ۵دسامبر ۲۰۱۰
از ساعت  ۴-۲بعد از ظهر
مکان :میدان فیلیپس (سنت کاترین و یونیون)
Philips Square
)(St. Catherine&Union

تماس با ما

;Email:koshtaredahe60@gmail.com

Tel.: 514-258-8186

رادیو صدای خودرهاگران
www.KhodRahaGaran.org

تهیه کننده و مجری:علی شریفیان

Radio@khodrahagaran.org

مصی تنگروی (اسکندری)

کتابخانهنیما

)Tel.:613-232-5900 (Ex.444
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

رادیو همصدا اتاوا

بزرگداشت یاد شریین یادان

جمعه  26نوامبر 2010ساعت  6و نیم بعدازظهر همراه با سخنرانی و پذیرایی

Persian Cultural Asso. – Capital Region

کمیته یادمان
کشتار زندانیان
سیاسی دهه ۶۰
در ایران (مونترال)

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

رفعت دانش

کتابفروشیزاگرس

514-651-7955

یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه  60درایران  -مونتریال

(ساختمان کتابخانه) سالن 125-LB
تلفن اطالعات:

514-488-3000
6528 St- Jacques W.
www.Seena.ca
-----------------------

-------------------اجنمن ادبی (فاضل)

elahem@sympatico.ca
8043 St-Hubert

ساعت  ۴:۳۰بعدازظهر
مکان :سالن سینما در کنکوردیا:

فرهنگسرایسینا

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

دانشنامهایرانیکا

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت

Info: 514-865-7146

M EK IC

www.cafelitt.ca

اوتـــاوا

5347 Cote-des-Niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

کافــهلیت

 هر پنجشنبه

سالگرد رفـقای کتابخاهن
کتابخانه و بنیاد نیما برگزار می کند

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

Tel.: 514-485-3652

رقص ،نقاشی همچنین ساز وآواز
هر شنبه  :از  ۴تا  ۵بعدازظهر
4976 Notre Dame W.
514-220-1559/514-952-2165
www.dehkhodaschool.com
_____________________

مدرسه فردوسی

نوامبر ماه واقعه بود...

5206 DECARIE #3

fondation.nima@gmail.com
--------------------------
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IBNG
RAIM

ایرانیان
مونرتال

Iranian Business Network Group

اجنمن دفاع
از حقوق بشر
درایران-مونترال

جلسه مجمع
عمومی

انجمن دفاع از حقوق بشر
در ایران –مونترال از اعضاء
و عالقمنداندعوت میکند
کهدر جلسه مجمع عمومی
شرکتنمایند.

دستور جلسه:

چهارشنبه ها 8 :بامداد

صبحانه و کسبوکار در مجع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-865-7146

کتابفروشیزاگرس

 . 1Íگ��زارش فعالیت های
س��ال گذ ش��ته انجمن
توسط شورای هماهنگی
شاهنامه خوانی برای
 .2 Íبررس��ی و ارزیاب��ی
کودکان و نوجوانان
گزارش توس��ط مجمع
بنابر پیشنهاد والدین مشتاق به حفظ و ترویج
عمومی
 .3 Íانتخابات شو رای هما فرهنگ و ادب پارسی ،نامنویسی برای کالسهای
شاهنامهخوانی ویژه کودکان و نوجوانان آغاز شد.
هنگی
این دوره از کالسها
مکان:دانشگاه کبک
یکشنبه ها از ساعت  ۵تا  ۶عصر
UQAM:320, STEدر زاگرس برگزار میشود.
CATHERINE E
برای نامنویسی با زاگرس تماس بگیرید:
METRO: BERRI
5155 Décarie
514-489-8686
زمان :جمعه 3 ،دسامبر19 ،
info@zagros.ca
تا 21

16
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ترم زمستانی
کالس های رایگان فرانسوی

مرکز آموزشی بزرگساالن گالیله

>>  11هفته :از  5ژانویه  -تا  18 -مارس <<

نامنویسی ترم زمستانی

مبتدی  -متوسط  -پیشرفته

•برای اخذ دیپلم پایان دبریستان اقدام کنید!

L'Association des Coréens de Montréal

■ زمان کالس ها:
صبح ها 9 :صبح تا 12
عصرها12 :ونیم تا  3ونیم بعدازظهر
شبانه 6 :تا  9شب

2011 WINTER

FREE FRENCH COURSE
)(January 5 – March 18, 11 weeks

Levels
Beginner, Intermediate & Advanced
Class schedules
Morning:9:00-12:00,
Afternoon:12:30-3:30,
Evening: 6:00-9:00,
Registration:
starting from November 8th 2010
Evaluation date:
will be up-dated
Please refer our web-site
in the end of November 2010

■

مصاحبه برای تعیین سطح ضروری است.

■ شرایط:
مهاجر ،سیتیزن کانادا ،پناهنده،
متقاضی پناهندگی و یا دارنده CSQ
و دارندگان ویزای کار شماره 20

Document required:
Permanent resident card or
Naturalized Canadian Citizen card or
Proof of C.S.Q(Certificat
de Séléction du Québec) or
Proof of refugee
_____________________________
For more information & Registration call

Tel.: (514) 481-6661 post. 201
Office hour: Mon-Fri: 9:00-17:00

L'Association des Coréens de Montréal
3480 Décarie #201 Montreal, QC, H4A 3J5

or visit www.montrealkorean.com → Courses → Français

MAANI DAY-CARE

مهدکودکمانی

نگهداری از فرزندان دلبند شما
در محیطی مهربان ،گرم و مادرانه
به زبان شیرین فارسی

رستورانملیملو
چلوکبابهایخوشمزهایرانی

با مدیریت ماندانا روشن
>> تلفن438-887-6264 :

و انواع اغذیه با کیفیت برتر

سرویسکارهایچاپی:انتشاراتفرهنگ
www.maisongraphique.com

 بروشور ،پاکت ،طراحی لوگو ،کارت
ویزیت ،فاکتور ،تقویم
 کارت عروس با طرح های بسیار زیبا
و با قیمت بسیار مناسب وارد شد

سوپراسپشیال

 تقویم دیواری بزرگ در  12صفحه،
تمام رنگی ،همراه با چاپ نام کامل
کمپانیشما
99
توانید
می
را
عکس
 مدل
مینی
ببینید:
ما
سایت
در وب
موم
0
15

1.

39.9

عدد

9

Tel.: (514) 931-9-931

Fax: (514) 509-2893
Email: mgraphique@videotron.ca
Website: www.maisongraphique.com

ساعات کار:

چهارشنبه تا یکشنبه

ظهر تا  10شب

توجه :دوشنبه و سه شنبه :متام روز
و شنبه و یکشنبه:ظهر تعطیل است

_____________________
3425 St-Denis

Tel.: 514-284-4999

16
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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

17

www.paivand.ca
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--------->> تلفن514-799-8330 :
با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

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

 ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
ما:
چلوکب
ا
ب
م
ی
ک
1سیخ شی سخراسان
ش
کبا
ب گوشت
1سیخ
ش
ی
ش
ک
ب
اب مرغ
1سیخ کو
ب
ی
د
ه
م
ر
غ
1سی
خ کوبیده

9
2514-488-9191

دمت
در خ ی ها و
ن
میهما س شما
مجال

بامدیریت فاروق

.99

9
9
9
9
9
9
9
9
9

;; 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

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

______________________

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

لوله کشی ونصب شوفاژپارس
	•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

با برجن

و همراه با
آش و ساالد

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

Vendome:
Bus 105

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959

17
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UNITECK GARAGE DOOR

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته
قفل سازی تعمیر و تعویض
نادر بزرگمند :در خدمت هموطنان گرامی

انواع قفل ساخت کلید

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

رستوران یـاس
شبی شاد ،پرشور و
بیادماندنی:
موزیک شاد همراه با
رقص و پایکوبی

ز استقبال
پس ا
ما این بار
پرشور ش

شنبـه
20نوامبر

 25دالر
شامل
 :اپتایزر،
غ
ذا و دسر

ل
طفا جای
خ
و
د
ر
ا
رزرو کنید

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

_________________

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

خدماتآرایشی

Estheticienne & Technicien LASER

Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر Rejuvenation
 جوان کردن پوست و از بین بردن چین و چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و صورت  veinsو از بین بردن
جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne
 سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
 فیشال Skin Care Treatment
 سوزاندن چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری
بسیار موثر ،مطمئن

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622

18
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Elegance Leasing

6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6
(2nd floor) مود هقبط

Tel.: 514-482-4500

www.eleganceleasing.com

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

<< >>اینک بزرگتر از همیشه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما جستجو کنید

 COMMERCIAL

کمپانی
الگانس

لیزینگ

PRE-APPROVED

خنستین شرکت بیمه ایرانی

>> with
monthly
instalment
__________

1389  آبان24  980  شماره 17 سال

Leasing

TOYOTA CAMRY
2010
Prix : $ 17900
Kilométrage: 63000
Condition: Occasion
Garantie: Disponible
Financement : Disponible
Mensuel: 231.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Classification: Berline
Trans.: Manuelle / Cylindres: 4
Motricité : FWD / Portes : 4
Passagers : 5
Couleur intérieure Noir
Couleur extérieure: Gris foncé
Type: Berline

TOYOTA
COROLLA 2007

Prix : $ 8900
Kilométrage: 75000
Condition: Occasion
Garantie: Disponible
Financement: Disponible
Mensuel: 114.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Classification: Berline
Trans: Auto. / Cylindres: 4
Carburant: Essence/Motricité: FWD
Portes : 4 / Passagers : 5
Couleur intérieure: Gris pâle
Couleur extérieure: Argent
Type: Berline

&
Financing
With or
Without
Credit

وام خرید اتومبیل

 یا،با اعتبار

!بدون اعتبار بانکی

assurance@eleganceleasing.com

کلینیک دندانپزشکی آریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

Dr. Shahrooz Rezania D.M.D.
Dr. Mehria Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
Root Canal  درمان ریشه
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
 گذاشتندندانهای مصنوعی
) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان
CEREC AC Bluecam 

_____________________________
1834 Ste Catherine west, Suite 200
Montreal, Quebec H3H 1M1

(Metro: Guy)

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

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب جوئی
دانش

:مشاور امالک
مسکونیوجتاری
ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
 صاحب خانه دخلواه،با بهای اجاره
!خود شوید
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
 دالری برای1000 هدیه

هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

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

Tel.: 514-683-8686

اوکازیونعالی:مونتریال
! با درآمد عالی
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رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

:چلوکبابکوبیده
 سیخ کوبیده2

طبقه پارکینگ رایگان3

هر روز یک نوع
خورشت یا اسپشیال

کیتــرینگ
با سرویس ویژه
و قیمت های ویژه
طبخ در حضور مشتری

 گوجه و ساالد،همراه با برنج
 سیب زمینیSEASONED و
6/99 ........فقط

8/99........................:سلطانی
8/99............ :سلطانی جوجه
9/99....................:شیشلیک
6/99 ................:جوجه کباب
5/99 .................:کوبیده مرغ
7/99 ...........................:چنجه

12/99 فقط:کامبو
یک سیخ کوبیده
،یک سیخ چنجه
یک سیخ جوجه

________________
Plaza Cote des Neiges
(food court)
6700 Cote Des Neiges

SEASONED کبابی و ساالد و

سیب زمینی سرو می شود

CDN
bus 165

Tel.: 514-564-9790

ختفیفدانشجویی

 پرس10  با:دلیوری
 کیلومتری5 درشعاع

4 PLEX
3974-3980
Rue Evelyn
Verdun /
Île-des-Soeurs
$450,000

TRIPLEX
3832-3836
Rue Joseph
Verdun /
Île-des-Soeurs
$329,000

5 PLEX
3973-3981
Rue Ross
Verdun /
Île-des-Soeurs
$460,000

TRIPLEX
1213
Rue Woodland
Verdun /
Île-des-Soeurs
$339,000

4 PLEX
3812-3818
Rue Claude
Verdun /
Île-des-Soeurs
$389,000


2 lot in hard wood
RESIDENTIAL
(16000sqft & 14500sqft)
price for each 65000$

Land in NDG 2500 sqft
Ready to build 3 Condos .
Price: 180,000$

 گوجه کبابی و ساالد،همراه با برنج
 سیب زمینیSEASONED و

------8/49..... :کباب ترکی پلیت
3/89 ....................:ساندویچ
3/99 ........ساندویچ کوبیده
 گوجه،تمامی غذاها با برنج

CONDO 2bdrm
618 - 612
500 Rue St Georges
Saint-Lambert
$180,000
& $165,000


Strip Mall: Commercial
4 stores; all Rented:
(73000$ gross) + gas station
Proce: 1,500,000$

House in lasalle bld.
(Lasalle) waterfornt
750,000$

 TRIPLEX
6316-6320 Rue d'Aragon
Le Sud-Ouest (Montréal)
$349,900
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Charttered Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
South shore و
 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروز همتیان
Cell: (514)827-6364
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در رثا و با یاد دوست

نم
هر گز ـیرد آن که دلش زنده شد هب عشق
ثبت است رد ـجریده عالم دوام ما

22

سالگشت

هرکوشرابفرقتروزیچشیده باشد
داندکهسخت باشد قطعامیدواران
یک سال از دست رفتن اندوه بار
همسر عزیز و پدر گرامی مان

شادروان آقای جمال زراعی
گذشت...
ایامی که در فقدان آن عزیز بر ما سخت و محنت بار
گذشت...
باز هم با سپاس از شما،
و همه دوستانی که در کنار ما ماندند،
و با همدردی خود ،التیام بخش رنج و اندوه ما بودند.
با آرزوی روزهای روشن و تندرستی
برای فرد فرد شما عزیزان.

همسر:مهرانگیزفریدونی(زراعی)
فرزندان :بابک ،بهزادو بهنام زراعی

همدردی

چهل روز از درگذشت دوست بسیار خوب مان

مانا یاد مهندس حسین صفری

گذشت .یادش را گرامی می داریم وبرای خانواده اش بردباری
آرزو کرده،
امیدواریم که در زندگانی پیروز وشادکام باشند.
دوستان ایشان همیشه در کنارشان خواهند بود.

فرزین تیموریان ،هوشنگ سالمی،
بهروز شریفنائینی ،حسین صمیمی،
فریدون اسدیان ،لیلی صمیمی
وخانواده های وابسته

خبر در گذشت مرحوم مهدی جم ما را بسیار متاثر نمود،
ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و خانواده عزیزتان
ما را درغم خود شریک بدانید.

ماریا کتنه و کامی منفرد

اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران  -مونترال

ساختار این س��ازمان مش��ابه نهادهای
حقوق بش��ری وابسته به س��ازمان ملل
متحد ب��وده و دارای دفاتر محلی ،ملی و
بین المللی میباشد.
ب��ا  2.8میلیون عض��و و حضور در بیش
از  80کش��ور ،این س��ازمان دارای مراکز
تحقیقاتی برای رسیدگی و تایید اعتبار
اولین کارگاه تخصصی دفاع از حقوق بشر اخبار رس��یده از طرف دفاتر و آنتن های
محلی می باشد.
روز  16اکتبر به همت انجمن دفاع
در س��الهای اخی��ر کانون
از حقوق بشردر مونترال برگزار
سازمان عفو توجه این س��ازمان از صرف
شد.
این کارگاهدر راستای تالشهای بین املللی هیچ موارد نقض حقوق فردی به
انجمن ب��رای نهادینه کردن بازرسی در خاک طرف استراتژیهای عمومی
و تاثیرگذاری در سیاستهای
مفاهیم و تفکر حقوق بشری
ایران ندارد
نهادهای قانونگذار معطوف
در می��ان هموطن��ان و برای
شده است.
استفاده از تجربیات سازمانهای
_____________________
دیگری که در زمینه دفاع از حقوق بش��ر
هماهنگ کننده سازمان عفو
فعالیت می کنند برنامه ریزی شده بود.
بین المللی در بخش کبک
برنامه کاری کارگاه به سه بخش
(فرانسوی زبان) یک شهروند
مجزا برای ارائه و بررسی مطالب
بلژیکی االصل است
مختلف تقسیم شده بود.
_____________________

عفو بین الملل از هنگام تاس��یس خود،
فعالیتهایش را بیش��تر در جنبه حقوق
بخش اول
قس��مت اول کارگاه به معرفی س��ازمان و آزادیهای سیاس��ی و مدنی ،بخصوص
عفو بین المللی به طور عمومی و زمینه زندانیان سیاسی متمرکز کرده بود ،ولی
فعالیته��ای بخش محل��ی آن در کبک در س��الهای اخیر بخش��های مربوط به
حقوق و آزادیهای فرهنگی و اجتماعی نیز
اختصاصداشت.
آقای ریشارد الکساندر پرو ،نماینده بخش در دایره کاری آنها قرار گرفته اند.
جوانان در هیئت امنای عفو بین المللی 
در کب��ک ،در وهله اول تاریخچه و نحوه بخش دوم
ش��کل گیری این س��ازمان را که توسط بخش دوم کارگاه به معرفی کمیس��یون
یک وکیل انگلیسی به نام پیتر بننسن در کبکی حقوق وآزادیهای انس��انی و دفاع
سال  1961در انگلستان انجام شده است ،از حقوق جوانان و زمینه فعالیتهای این
توضیحداد.
سازمان اختصاصداشت.
جرقه اولیه این حرکت با زندانی ش��دن خانم ش��رلی س��ارنا ک��ه یک��ی از 104
دو دانشجوی پرتقالی ،به جرم بلند کردن کمیسرهای این نهاد رسمی دولت کبک
گیالس خود به افتخار آزادی ،زده شد.
میباش��د ،در وهله اول منش��ور حقوق و
در
فعالیتهای س��ازمان عفو بین المللی
آزادیهای کبک را معرفی کرد و در مورد
زمینه های آموزش موازین حقوق بش��ر ،ماده ده این منش��ور که پای��ه اصلی آن
کمپین های اطالعات��ی ،محکوم کردن بحساب می آید ،توضیحات مفصلی داد
نقض موارد حقوق بش��ر ،تاثیر گذاری در این کمیسیون در سال  ،1976چند سال
تدوین سیاستها و قوانین توسط دولتها و قبل از نهاد مش��ابه آن در سطح فدرال،
نهادهای بین المللی می باشند.

گزارش اولین کارگاه
کاربردی حقوق بشر
در مونترال

جناب آقای دکتر شریف نائینی

تآسیس شده است.
وظیفه اولیه کمیسیون همراهی و کمک
به اشخاصی می باشد که حقوق اساسی
آنها در استان کبک پایمال شده باشد.
خدمات این کمیسیون که برای شهروندان
کبکی رایگان میباش��د شامل کمک به
پذیرش قانونی شکایت و همراهی شخص
شاکی در طول سلسله مراتب قانونی می
باشد .این کمیسیون دارای استقالل رای
بوده و اقدامات آن بکلی از دولت مجزا می
باشند.
بخش اعظم فعالیتهای این کمیسیون از
بدو تاس��یس آن در جهت احیای حقوق
درزمینه های کاری و شغلی بوده است.
با توج��ه ب��ه وضعیت خ��اص بان��وان،
اقلیتهای قومی ،اقلیتهای نمایان ،بومیان
سرخپوس��ت ک��ه اولین س��اکنان کانادا
میباش��ند و اف��راد معلول ،کمیس��یون
اقداماتی زیادی برای تامین برابری حقوق
این دسته از شهروندان با سایرین نموده
است.

خانم س��ارنا با ذکر مث��ال های واقعی در
باره دیگ��ر فعالیتهای کمیس��یون برای
مبارزه با برخوردهای غیر موجه پلیس با
شهروندانی که تعلق به گروههای قومی
خاصی دارند ،توضیحات کاملی ارائه داد.
این بخش کارگاه با پرس��ش و پاس��خ با

مشارکت حاضرین پایان یافت.

بخش پایانی
بخش آخ��ر کارگاه در مورد بررس��ی و
تجزیه و تحلیل اندیشه و مفاهیم حقوق
بشر و کاربرد اسناد و مدارک آن در سطح
ملی و بین المللی بود.
ابتدا سوابق تاریخی و فلسفی حقوق بشر
از "حقوق طبیعی انسان" گرفته تا حقوق
مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بش��ر
مطرح وبه نقش موثر اندیشمندانی مانند
هابس ،الک ،منتسکیو ،روسو و کانت در
سیر تحوالت "حقوق طبیعی " تا ایجاد
"جامعه ش��هروندی" بر اس��اس رعایت
حقوق بشراشاره شد.
س��پس برای تکمیل ش��رح تالش های
اندیش��مندان ،س��یر تحول منشور های
حقوق بشر از جمله منش��ور کورش ،دو
منشور انگلس��تان که منجر به برقراری
نظام مش��روطه پارلمانی گردید ،منشور
اس��تقالل امریکا ،منش��ور حقوق بشر و
شهروندی فرانسه ،منش��ور ملل متحد،
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،منشور حقوق
و آزادیهای کبک و منش��ور حقوق بشر
کان��ادا که بعنوان مقدمه قانون اساس��ی
کانادا پذیرفته شده است تو ضیحاتی ارائه
گردید.
نتیجه این خالصه سوابق تاریخی و
فلسفی با بیان زیر خالصه گردید:
ای�ن تلاش ه�ای طوالن�ی
اندیش�مندان و مب�ارزات مردم
کش�ورهای مختلف برای بدس�ت
آوردن حقوق اساس�ی خود مانند
جویبارهایی هس�تند که در نهایت
پس از پیوسنت به هم به رود خانه
بزرگی تبدیل شدند .آرزو میکنیم
این رودخان�ه روزی به اقیانوس
تبدیل شود.
پ��س ازاین نتیجه گیری اعالمیه جهانی
حقوق بشربطور عمومی و تحوالت آن از
 1948تا کنون مورد بحث قرار گرفت.

حقوق سیاس��ی و مدنی که نقطه شروع
منش��ور بودند با تدوی��ن و اضافه کردن
حقوق اقتص��ادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
محیط زیستی برد وسیع تری پیدا کردند.
در دنبال��ه ای��ن ن��کات ،دو اص��ل مهم
جهانشمولی و حاکمیت دولت ها بررسی
گردید.
اصل جهان شمولی حقوق بشر و تفکیک
نا پذیری آن ضمانتی اس��ت برای رعایت
منشور ملل ،منشور جهانی حقوق بشر و
اجرای پیمانها و مقاوله نامه ها.
در مقابل آن ،اصل حاکمیت دولت ها در
چار چوب منش��ور ملل متحد و منشور
جهانی حقوق بش��ر اعتبار پیدا می کند،
زیرادولت هایی میتوانند بعضویت سازمان
ملل متح��د در آیند که منش��ور ملل و
منشور حقوق بشر را پذیرفته باشند.
س��پس دو پیمان مصوب ( 1966پیمان
بین المللی حقوق مدنی و س��یا سی که
از  23م��ارس  1976به اجراء گذاش��ته
شد) و ( 1972پیمان بین المللی حقوق
اقتصادی،اجتما عی و فرهنگی که از سوم
ژانویه  1976با جراء گذاش��ته ش��د) که
ایران از کشورهای امضاء کننده آنها می
باشد یاد شد.
در بخش آخ��ر کارگاه بعنوان اس��تفاده
کاربردی از اسناد ومدارک حقوق بشری
در س��طح مل��ی و بین الملل��ی ،مبحث
چالش دف�اع از حقوق بش�ر در ایران

مطرح شد.
بطور خالصه ش��رایط ژئو پلیتیک ایران،
نداش��تن س��وابق قانون م��داری ،بحران

سیاس��ی مداوم و تضاد قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران
با مبانی حقوق بش��ر از جمله
مشکالت اساسی برای دفاع از
حقوق بش��ر در ایران نامبر ده
شد.
سپس ساختار سیاسی و قضایی
جمهوری اسالمی با نمودارهایی
به نمایش گذاشته وبا توجه به
تض��اد های اساس��ی قانون در
نظ��ام والیی وقان��ون در نظام
دمکراس��ی این نتیجه حاصل
شد که قانون اساس��ی ایران در
اصول کلیدی خود حقوق بش��ر را نقض
میکند و با منشور جهانی حقوق بشر هم
خوانی ندارد.
بقول آق��ای پطروس غالی حقوق بش��ر
زبان مشترک بش��ریت است و ریشه در
حقوق طبیعی انسان دارد و باید از تعدی
حکومت ها مصون بماند همانطور که جان
انسان ها باید بهر دلیل از تهدید و تعرض
مصون باشد.
بخش آخر کارگاه که می بایست به تجزیه
و تحلیل یک مورد عملی و پیشنهاد راهکار
متنناسب می انجامید بهدلیل تنگی وقت
به یک جلسه دیگر موکول شد.
دوس��تان و عالقمندان مس��ائل حقوق
بش��ر می توانند متن مفص��ل تر بخش
آخر کاوگاه و همچنین متون منشورها و
بسیاری از مدارک و اسناد حقوق بشری را
در تارنمای انجمن پیدا کنند.

انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران
 -مونترال

WWW.ADDHI.ORG
آدرس ایمیل انجمن :
Info@ADDHI.org

23

www.paivand.ca

 سال  17شماره  24  980آبان 1389

همدردی

PAYVAND: Vol. 17  No.980  Nov. 15, 2010

همدردی

خانواده های زمان زاده و فاضل
خانواده های محترم سوگوار

دوستان ارجمند ،خانواده های زمان زاده و فاضل
خانواده های محترم سوگوار

شادروان بانو زهره زمانزاده

درگذشت تاثرانگیز خواهر ،همسر و عزیز خاندان شما

از شنیدن خبر تالم بار درگذشت

بسیار متاثر شدیم؛ این واقعه دردناک را خدمت شما تسلیت عرض
می کنیم و برای شما عزیزان صبر و شکیبایی مسالت داریم؛ ما را
هم درغم عزیز از دست رفته تان شریک بدانید.

یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی ،حمیدچوپانی،
دکتر تهمورث طوسی ،مجیدکفائی،
دکترجوادمعین درباری ،محمد شکیب نیا،
بهمن ناصری ،حسین ناصری ،رضا ناظم ،کاظم
اسدی،حسین صمیمی ،دکترجاوید موسوی،
علی مهبد ،محمدتقی حجازی ،رضا نژاد،
محمدرحیمیان

همدردی

جناب دکتر شریف نائینی

پذیرش حقایق زندگی ،انسان را در مقابل حوادث ناگوار و رنجهای حاصل از آن،
استوار نگه می دارد .درگذشت همسر خواهرتان ،روانشاد مهدی جم را در ایران
به شما و تمامی بستگان آرامش باد گفته،
دیرزیوی و تندرستی را برای همگان خواستاریم.
یاران شما در هیئت مدیره انجمن دوستداران زرتشت

سپیده ساالری ،فرانک اسدیان ،شیرین طاهری،
مهدی رفعت پناه ،ناصر صادقیان ،رضا نژاد  ،علیرضا فروتن فرد ،
احسان دانشیار و نادر کاکاوند

همدردی

دوست گرامی جناب دکتر شریف
ما نیز در اندوه از دست رفتن

زنده یاد مهدی جم
با شما همدردیم.

خانواده صادقیان:
سیمین ،ناصر ،شروین ،شیوا ،شادی ،مرجان
و دکتر Laine

سپــا س

دنیاجـایگذریبیشنیست

پس چه خوب است که برای شادی
و شاد کردن خود و دیگران بکوشیم
ازین راه از همگی دوستان خوب و یاران مهربان که در غم از دست دادن
شوهر خواهر من که برایم همیشه چون برادری گرامی و همراه بود،
مرا دلداری داده ،از راه روزنامه ،ایمیل و تلفن
مرا مورد مهر خود قرار داده اند ،سپاسگزاری می نمایم.
باشد که همه یاران شاد و پیروز بوده ،در آینده ای نزدیک همه در
میهن مان ایران شاهد شادی ها و بهروزی ها باشیم.

دکتر شریف نائینی

روانشاد بانو زهره زمانزاده

را به شما دوستان و سروران گرامی تسلیت گفته ،برای شما عزیزان و
دیگر سوگواران آرزوی بردباری و بهروزی داریم.

خانواده های مهبد ،خزاعی نژاد ،منصف و رضانژاد

همدردی

دوست ارجمند جناب آقای محمد فاضل
خانواده های محترم زمان زاده و فاضل
درگذشت غم انگیز عزیز شما

زنده یاد خامن زهره زمانزاده

را به شما دوستان عزیز تسلیت گفته ،برای شما و دیگر سوگواران
آرزوی بردباری و شکیبایی داریم.

از طرف دوستان شما در IBNG

همدردی

سرکار خامن دارابی ،آقایان سپهر و سینا صفری،
خانواده های محترم سوگوار
با دلی اندوهگین درگذشت همسر و پدرگرامی تان

شادروان جناب مهندس حسین صفری

را به شما عزیزان و دیگر بستگان تسلیت می گویم وبرای
فردفرد شما عزیزان روزهای روشن و طول عمر آرزومندیم.

فیروز همتیان و خانواده ،دکتر شهروز رضانیا
دکتر آرش سپهرآرا وخانواده

همدردی
دوستان ارجمند ،خانواده های محترم
زمان زاده و فاضل ،یاران و دوستان سوگوار
ما نیز در اندوه از دست رفتن بانوی ارجمند

شادروان بانو زهره زمانزاده

با شما عزیزان صمیمانه همدردیم و برای فرد فرد شما شکیبایی،
تندرستی و بقای عمر آرزومندیم.

حمیرا جباری ،دکتر منصور جباری ،دکتر هوشنگ
صادقی نژاد،مهندس امیرخان خلیلی ،تقی حجازی و
لوئیز داداش زاده،دکتر نقیب نقوی و بانو و مهسا نقوی

همدردی
دوست ارجمند ،جناب آقای علیمراد قربانی
خانواده های محترم سوگوار
درگذشت تالم بار مادر همسرتان را به شما دوست گرامی
و همسر محترم تان تسلیت گفته ،برای شما عزیزان
و دیگر سوگواران آرزوی بردباری و بهروزی داریم.

همه دوستان شما در هیات مدیره مدرسه دهخدا
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زندگی و سالمت....
غذاهای
نامهربان
با استخوان

چربیهایهیدروژنه

هر چی��زی كه م��ی خورید ،نقش
مهمی در تامی��ن مواد مغذی مورد
نیاز اس��تخوان ها و استحكام آن ها
دارد .نكته مهم این است كه غذاها
ع�لاوه بر تقویت اس��تخوان ها می
توانن��د موجب تضعی��ف آن ها نیز
بشوند.
بعضی از غذاها مثل صافی عمل می
كنن��د و فقط امالح و مواد مغذی و
ویتامین ها را به اس��تخوان ها می
رس��انند و در ع��وض برخ��ی دیگر
جلوی رش��د اس��تخوان ه��ا را می
گیرند.
پنج نوع ماده ی غذایی كه خاصیت
ضعی��ف كنندگی اس��تخوان ها را
دارند ،عبارت هستند از:

 منک

مصرف نمك زیاد به مرور استخوان را
ضعیف می كند .به ازای هر 2300
میلی گرم نمك كه می خورید40 ،
میلی گرم از كلس��یم ب��دن تان از
دست می رود.
زنانی كه پس از یائسگی نمك زیادی
مصرف می كنند ،مق��دار زیادی از
مواد معدنی مورد نیاز اس��تخوان ها
را از دس��ت می دهند .متاسفانه در
بیشتر غذاهای كشورهای مختلف،
به خص��وص غذای رس��توران ها و
فس��ت فودها ،نمك زی��ادی مصرف
می شود .بیشتر افراد روزانه دو برابر
 2300میلی گرم ،نمك مصرف می
كنند.
س��ریع ترین راه برای كاهش نمك
مصرفی ،پرهی��ز از خوردن غذاهای
فرآوری شده است.
اغل��ب م��ردم ح��دود  75درصد از
نمكی را كه روزانه جذب می كنند،
از طری��ق نمك موج��ود در غذاهای
فرآوری شده دریافت می كنند.

پژوهش های اخیر نش��ان می دهد
كه فرآیند هیدراته كردن ،كه باعث
تبدی��ل روغن های نبات��ی مایع به
روغن های جامد می شود ،موجب از
بین رفتن ویتامین  kطبیعی موجود
در روغن می گردد.
ویتامین  kب��رای تقویت و تحكیم
اس��تخوان ها ضروری است و روغن
های نباتی مثل كانوال و روغن زیتون
بعد از سبزیجات برگدار،دومین منبع
مغذی حاوی ویتامین  kهستند.
یك قاش��ق غذاخ��وری روغن كانوال
حدود  20میكروگرم و یك قاش��ق
غذاخ��وری روغن زیت��ون حدود 6
میك��رو گ��رم ویتامی��ن  kدارد؛ در
حالی كه اسفناج حاوی  6میكروگرم
ویتامین  kمی باشد.
اگر به اندازه كافی س��بزیجات می
خورید ،جای نگرانی نیست؛ چرا كه
ویتامین  kم��ورد نیاز بدن را جذب
می كنید.
اگر از آن دس��ته افرادی هستید كه
میل زیادی به خوردن كیك و شیرنی
جات دارید ،بهتر است برای پختن
آن ها از روغن كانوال استفاده كنید
و از مص��رف روغن ه��ای هیدراته
بپرهیزید.

 نوشابه ها

نوشابه ها خطری بسیار جدی برای
استخوان ها هستند.
نوش��ابه های گازدار اغلب از اس��ید
فسفریك تهیه شده اند كه باعث رفع
كلسیم از طریق ادرار می شود .البته
نوش��یدن آن ها به هنگام تشنگی،
چنان احساس��ی به شما می دهند
كه از نوشیدن شیر یا آب میوه هرگز
این احساس دست نمی دهد .وقتی
وسوسه می شوید تا نوشابه بخورید،
به این فكر كنید كه هر چه باش��د
ضررش از منفعتش بیشتر است.

ش��یر ،آب میوه ه��ای حاوی
كلسیم و ویتامین  Dیا مقداری
ماست را جایگزین آن كنید و یا
به هنگام تشنگی آب بنوشید.

ویتامین Aبرایبدنبسیارمفید
اس��ت و سبب تقویت بینایی و
سیس��تم ایمنی بدن می شود
و در غذاهایی مثل تخم مرغ و
جگر به وف��ور وجود دارد؛ اما از
آن جا كه اغلب مولتی ویتامین
ها حاوی ویتامین  Aهستند و
در رژیم های غذایی و غذاهایی
كه ویتامین  Aدارند ،بسیار زیاد
مورد استفاده قرار می گیرند ،ممكن
است میزان مصرف آن بسیار بیشتر شاید ش�ما هم از آن دسته افرادی
از مق��دار ویتامین  Aمورد نیاز بدن باشید كه همیشه احساس خستگی
باشد ( 5000واحد بین المللی  .)IUمیكنید .ان�� ِرژی الزم را برای انجام
زنان یائس��ه بیشتر در معرض خطر كارهایت��ان ندارید و م��دام خمیازه
ذخیره س��ازی ویتامین  Aدر بدن میكشی .د
هس��تند و زنانی ك��ه روزانه بیش در مقاله زیر بعضی مواردی كه منجر
از  5000 IUویتامی��ن  Aدریاف��ت به بروز خس��تگی میشود را بررسی
می كنند ،در مقایس��ه با آن هایی می كنیم:
ك��ه روزان��ه  1600 IUویتامین  A
دریافت می كنند ،بیشتر در معرض  )1كمبود خواب
شكستگی استخوان قراردارند.
زمانی كه برنامه خواب شما به هم
پس بهتر اس��ت از مواد غذایی كم می ری��زد و یا خوابتان كمتر از حد
چرب و بدون چربی استفاده كنید و معمول است دچار خستگی و خواب
سفیده تخم مرغ را بیش از زرده آن آلودگی میش��وید ب��ه طوریكه این
بخورید (زیرا تمام ویتامین  Aموجود مش��كل میتواند صدمات جدی به
در تخ��م مرغ در قس��مت زرده آن سالمت شما وارد سازد.
است) ودر مصرف مولتی ویتامین ها برای رفع این مش��كل خواب را در
نیزدقت كنید.
اولیت قرار دهید.
برنامه خوابتان را منظم سازید و در
 كافئین
ص��ورت بروز مجدد این مش��كل با
اغلب كافئین ها ب��ه اندازه ی نمك پزشك مشورت كنید.
باعث تضعیف استخوان نمی شوند؛ 
ولی به هر حال عملكرد آن ها شبیه  )2آپنه خواب
به هم است و باعثدفع كلسیم مورد ممكن است فكر كنید كه به اندازه
نیاز استخوان ها می شوند.
كافی خوابیده اید اما ممكن اس��ت
ب��ه ازای ه��ر  100میل��ی گ��رم دچار آپنه خواب شده اید.
كافئین(معادل ی��ك فنجان كوچك آپنه خواب به ط��ور خالصه توقف
قه��وه) 6 ،میل��ی گرم كلس��یم از تنفس در طول شب است كه بدون
دس��ت می دهید .البت��ه این مقدار اینكه ش��ما متوجه شوید منجر به
زیاد نیس��ت ،اما كس��انی كه عادت بیدار شدنتان میشود.
به خوردن نوش��یدنی های كافئین از دس��ت دادن وزن ،ترك سیگار به
دار دارند ،مسلما كلسیم بیشتری از ش��ما كمك میكند تا خواب راحت
دست می دهند و این رقم بیشتر و تریداشته باشید.
بیشتر می شود؛ پس بهتر است خود 
را با خوردن یك فنجان قهوه در صبح  )3خوردن بیش از حد و خوردن
راض��ی كنید و بقیه روز نوش��یدنی اشتباه
های بدون كافئین بنوشید تا خطر خ��وردن بی��ش از ح��د منج��ر به
كمتری استخوان های شما را تهدید خستگیمیشود.
كند.
همچنی��ن خ��وردن م��واد غذایی
اضافه كردن شیر به قهوه نیز باعث اشتباهی هم همین مشكل را ایجاد
كاهش این خطر می شود.
میكند .با در نظر داش��تن یك رژیم
غذایی مناس��ب قند خ��ون خود را

متعادل نگهدارید.
افرادی كه همیشه صبحانه میخورند
و در ه��ر وعده غذایی مواد پروتئین
دار را فرام��وش نمیكنند و انرژی از
دس��ت رفته خود را با خوردن میان
وعده های مناسب باز میابند هرگز با
خستگیكلنجارنمیروند.

 )4كم خونی

ك��م خونی یك��ی از عل��ل اصلی
خس��تگی در زنان است.قاعدگی و
از دس��ت دادن مقداری خون باعث
كمبود اهن در زنان شده و سلولهای
قرمز كه برای حمل اكسیژن به بافتها
و ارگانها به آهن نیاز دارند در معرض
خطر قرار میگیرند.
برای رفع كم خونی ناشی از كمبود
آهن با نظر پزشك مصرف مكملهای
آهن و خوردن غذاهایی غنی از اهن
نظیر گوش��ت ،جگر ،حلزون صدف
دار ،حبوب��ات و غالت غنی ش��ده
توصیهمیشود.

 )5افسردگی

خستگی و س��ردرد میتواند عامل
اختالالت عاطفی بویژه افس��ردگی
باشد.
اگر ش��ما بیش از دوهفته احساس
خستگی و كمبود انرژیدارید حتما
به یك روان پزشك مراجعه كنید.

 )6كم كاری تیروئید

تیروئی��د غده كوچك��ی در گردن
شماست كه س��وخت و ساز بدن را
كنترل میكند و برای تبدیل سوخت
به انرژی میباشد.
اگر شما به كم كاری تیروئید مبتال
باشید سوخت و ساز بدنتان بیش از
حد آرام میشود با انجام یك آزمایش
خون هورمونهای تیروئید ش��ما اگر
پائین باشد به راحتی تشخیص داده
میشود و با مصرفدارو و هورمونهای
مصنوعی شما سرعت الزمدر تبدیل
سوخت و انرژی را كسب میكنید.



 )7كافئین زیاد از حد

اگرچ��ه كافئی��ن در دوز پائی��ن و
متوسط هوشیاری و تمركز را بهبود
میبخشد اما مصرف بیش از حد آن
منجر به افزایش فش��ار خون شده
و در واقع یكی از علل خس��تگی در
بعضی افراد میشود.
اگر شما از این دسته افراد هستید به
تدریج مصرف قهوه ،چای ،شكالت را
كاهشدهید.

 ) 8عفونت ادراری پنهان

همیشه عفونت ادرار با عالئمی نظیر
سوزش و درد همراه نیست.
گاهی خستگی میتواند عالمتی برای
عفونت ادراری باشد.
تس��ت ادرار و مصرف آنتی بیوتیك
برای درمان با تائید پزش��ك معموال
ط��ی یك هفته خس��تگی را ناپدید
میكند.

 )9دیابت

در افراد مبتال به دیابت به طور غیر
طبیعی قند از جریان خون باقی می
ماند و این منجر به بروز خس��تگی
میش��ود .اگر ش��ما مداوم احساس
خس��تگی میكنید حتما از پزش��ك
بخواهی��د برایت��ان آزمایش دیابت
تجویز كند.
برای درمان دیابت ب��ا تغییرات در
شیوه زندگی و استفاده ازدارو و رژیم
غذایی مناس��ب و انجام ورزشهای
منظم اقدام كنید.

 )10كم آبی

خستگی شما میتواند نشانه ای از كم
آبی بدنتان باشد .بدن برای خوب كار
كردن نیاز به مصرف مقدار كافی آب
دارد كه در صورت فراموشی چنین
مشكالتی را به بار می آورد.
حداقل دو فنجان طی یك ساعت از
بروز این مشكل جلوگیری میكند.
(سالمت نیوز)

وست آیلند:

استفادهكمرتازمنكازیكپنجممرگومریهاكممیكند

Tel.: (514)996-2725

حالی كه متوسط مصرف این ماده
در انگلستان نزدیك به  9گرم است.
بسیاری از مواقع شما با خوردن یك
ساندویچ یا یك پیتزا نیمی از مقدار
توصی��ه ش��ده در روز نمك مصرف
میكنی��د ،چرا كه این غذاها تقریبا
نزدیك به  3گرم نمك در خود دارند.
اما در صورتی كه میزان نمك به كار
رفته در این محصوالت كمتر ش��ود
میزان مرگ و میر بر اثر بیماریهای
قلبی نزدیك ب��ه  18درصد كاهش
پیدا میكند.
لیندا كوبیاك ازدانشگاه كوئینلنددر
این باره گفت :كارخانههای غذاسازی
فقط این هدف را دنبال میكنند تا
میزان فروش خود را افزایش دهند،
اما در عین حال آنها باید بدانند كه
نسبت به جامعه هم مسوول هستند.
حفظ س�لامت م��ردم از مهمترین
اهداف هر صنعتدر حال فعالیتدر
یك كشور است.

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

No interest

علت اصلی خستگی
و راه حل مبارزه با آن

 ویتامین A

گرانیت،مرمر،سنگهایساختمانیوکابینت
نقــد و اقسـاط
_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment
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2352 Heron
H9S 1C5

Dorval

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

-کابینت،گرانیتوسرامیک-

رضا علیدوستی:

در خدمت هموطنان

www.paivand.ca
ساده ،کارآ ،ارزان...

Montreal



در صورتی كه كارخانههای غذاسازی
به محصوالت خود نمك اضافه نكنند،
گ و میرهای
از بیش از یك پنجم مر 
جهان كه بر اثر حمله قلبی به وجود
میآید پیشگیری میشود.
به گزارش س�لامت نیوز به نقل از
خب��ر آنالین ممنوع ك��ردن اضافه
كردن نمك به مواد غذایی ،چیپسها
و ساندویچها میتواند زندگی دهها
هزار نفر را در كش��ور انگلس��تان از
م��رگ بر اثر س��كته و حمله قلبی
نجاتدهد.
تحقیق��ات نش��ان میده��د ای��ن
قان��ون بیش از  20براب��ر موثرتر از
توصیههای غذایی میتواند به نجات
جان انسانها كمك كند.
حمل��ه قلبی و س��كته بزرگترین
قاتل انس��ان در بریتانیا هس��تند و
ساالنه  230هزار نفر را به كام مرگ
میكشد .اما محققان معتقدند فقط
با خوردن نمك كمتر میتوان از یك

پنجم مرگهای جهان پیشگیری
كرد .نمك باعث افزایش فشار خون
میشود كه این موضوع نیز به نوبه
خود احتمال ابت�لا به بیماریهای
قلبی را افزایش میدهد.
كارشناسان توصیه میكنند میزان
نم��ك مصرفی هر ش��خص نباید از
 6گرم در هر روز بیشتر ش��ود ،در
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زندگی و سالمت...
كلمه آپنه از یك واژه یونانی به
معنی فقدان تنفس گرفته شده
اس��ت و زمانی كه این حالت
هنگام خواب ظاهر میش��ود
آپنه خواب نامیده میشود...
ای��ن حالت در ف��ردی عادی
ممكن است تا  5بار در هنگام
خواب دیده شود .خصوصا پس
از  50سالگی بیشتر دیده می
شود.
آپن ه خ��واب زمانی مهم تلقی
میشود كه حداقل  10ثانیه
به طول بیانجامد .به طور كلی
آپن��ه خواب به ان��واع مختلف
تقس��یم میش��ود ك��ه آپنه
انس��دادی خواب شایعترین و مهم
ترین نوع آن است.
در آپنه انسدادی خواب ،عبور هوای
دمیدر كانال تنفسی فوقانی مسدود
ی شود كه شای ع ترین محل آن كام
م
نرم است .در این زمان هوا داخل ریه
ها نفوذ نمیكند و در نتیجه سطح
اكس��یژن در بدن به زیر حد نرمال
میرسد.
البته انقباض عضل ه هایدیواره قفسه
س��ینه و دیافراگم سعی در غلبه بر
این وضعی��ت دارند .همچنین مغز
پیا م هایی را برای بیدار ش��دن فرد
ی كند كه معموال فرد با یك
ارسال م 
خرو پف بلند بیدار میش��ود و این
انسداد تنفس رفع شده و تنفس به
حالت عادی برمیگردد.
این س��یكل با به خ��واب رفتن فرد
ی شود.
دوباره تكرار م 
آپنه خواب وضعیتی طبیعی است
ول��ی در مواردی ك��ه این وضعیت
زیاد تكرار شود ،خواب شبان ه فرد را

های دیگر هم بررسی
شوند.
او در ادامه می گوید :به
طور كلی احتمال بروز
بسیاری از سرطان ها با رعایت رژیم
غذایی سالم و فعالیت فیزیكی الزم و
متعادل می تواند كاهش یابد.
اصوالً رژیمی كه بتوانددر پیشگیری
از بروز این سرطان موثر باشد ،بر پایه
ی غذاهای گیاهی اس��توار است؛ به
این معنا كه فرد هر روز پنج س��هم
از میوه ها و س��بزی های رنگارنگ
بخورد ،خوراكی های چرب را به طور
متعادل مصرف كند و بیشتر چربی
مورد نیاز بدنش را از ماهی یا منابع
گیاهی تامین نماید.
ش��واهدی وجود دارد كه نشان می
دهند مصرف مكمل های كلس��یم
م��ی تواند تا اندازه ای از بروز مجدد
پولیپ ها جلوگیری كند ،ولی چون
مقادیر زیاد كلس��یم در بدن با بروز
س��رطان پروس��تات ارتب��اط دارد،
پزشكان به مردان توصیه می كنند
كه تنها مطابق دس��تور پزشك و با
دوزی كه او تجویز می كند ،مكمل
كلس��یم بخورند و ترجیحا كلسیم
مورد نیاز خود را ب��ا خوردن منابع
گیاه��ی ح��اوی این م��اده به بدن
برسانند.

پیشگیریازسرطانكولوركتالبارژیمغذایی

قطع تنفس درخواب

ی كند و باعث افت س��طح
مختل م 
اكسیژن در خون فرد میشود.
چون فرد خواب شبانه ناكافی دارد
در طول روز خوابآلوده اس��ت و از
تمركز كمتری برخوردار خواهد بود.
آپنه خواب در مردان شای ع تر است و
ن های مردانه آن
ممكن است هورمو 
ها را مستعدتر كند ،هرچند شیوع
ای��ن حال��ت در زنان پ��س از دوره
یائسگی افزایش مییابد.
مواردی كه باعث تنگی كانال عبور
هوا ش��ود مانند مشكل آناتومیكی
زبان كوچ��ك و كام اف��راد یا وجود
لوزه ها و آدنویی��د در بچ ه ها باعث
بروز آپنه خواب خواهد شد.
بعض��ی از بیماریه��ای نورولوژیك
مانند خ��ونریزی مغ��زی ،تومور،
ضربه و  MSكه باعث آس��یب ساقه
مغز میشوند ،میتواند سبب بروز
حالت آپنه خواب شود.
آپنه خ��واب در برخی از خانواده ها
بیش��تر دیده میش��ود .این شیوع
ی تواند به
بیش��تر در یك خانواده م 
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ن هایی باشد كه باعث ایجاد
علت ژ 
اش��كال آناتومی در كان��ال هوایی
فوقان��ی ،س��اختمان غیرطبیع��ی
صورت ،چاقی ،چان��ه عقب رفته و
كنترل غیرطبیعی تنفس میشود.
در موارد طوالنی آپنه خواب شدید
در فرد میتواند باعث بروز فراموشی
و ناتوانی جنسی در مردان شود.
ی مدت این بیماری
از تبعات طوالن 
م��یتوان ب��ه افزایش فش��ارخون،
ی های قلبی ،حمل ه های قلبی
بیمار 
و مغزی و اختالل حافظ ه كوتاه مدت
و بلند مدت اشاره كرد.
بنابراین توجه جدی به عالیمی مانند
خروپف بلند ،قطع مكرر تنفس طی
خواب شبانه ،خوابآلودگی مفرط
روزانه و تشخیص به موقع و مناسب
ضروری اس��ت تا به كم��ك درمان
های صحیح از عوارض این وضعیت
جلوگیری كرد.

ب��ه  25س��انتی متر آخ��ر روده ،به
عالوه ی قس��مت انتهایی كولون و
راست روده ،به اصطالح كولوركتوم
می گویند و سرطان این قسمت را
سرطان كولوركتال می نامند.
رژیم غذایی مناس��ب كه سرشار از
غذاهای حاوی فیب��ر بوده و چربی
كمتری در خود داش��ته باشد ،برای
كس��انی كه به این س��رطان مبتال
هس��تند یا در معرض خطر ابتال به
آن قرار دارند ،بسیار مفید است ،چرا
كه می تواند تا اندازه ای از پیشروی
بیماری یا بروز آن پیشگیری كند.
بر خالف بسیاری از سرطان ها ،این
سرطان قبل از این كه به طور كامل
خود را نش��ان دهد ،با هشدارهایی
بیمار را خبر می كند.
ی��ك پولی��پ ك��ه در ش��رایط
پیش سرطانی قرار دارد و به وسیله
یك كولونوسكوپی دوره ای مشخص
می شود ،هشدار میدهد كه بیش از
قبل مراقب رژیم غذایی خود باشید
و خوراكی هایی را در س��فره روزانه
خود بگنجانید كه خطر بروز این نوع
سرطان را كاهش دهد.
اگر در روده ی شما پولیپی مشاهده
شده یا پزش��ك به شما گفته كه به
سرطان كولوركتال مبتال شده اید،

قطعا می خواهید بدانید كه چطور
می توانید از بروز آن پیش��گیری یا
سیر پیشرفت آن را كندتر كنید.
دكتر كولیندویل ،متخصص تغذیه
و مدی��ر مركز تغذیه و فعالیت های
فیزیكیدر انجمن سرطان آمریكادر
این باره می گوید:
درب��اره ی پیش��گیری از بیماری،
بیش��تر از درمان یا كند كردن سیر
پیشرفت آن تحقیق شده است ،ولی
با توجه به آن چه تا به حال مشاهده
كرده ایم ،توصیه ما به كسانی كه از
این سرطان جان سالم به در برده اند
این است كه روش های پیشگیری از
بروز بیماری را همچناندنبال كنند.
به طور كلی رعایت یك رژیم غذایی
مناس��ب نه تنها می توان��د از عود
سرطان كولوركتال پیشگیری كند،
بلكهدر جلوگیری از رشد سلول های
س��رطانی در دیگر اعضای بدن هم
موثر است.
معموال كسانی كه از یك سرطان
جان سالم به در می برند ،خطر
ابتال به س�رطان های دیگر هم
آن ها را تهدید می كند.
به همین خاطر دكتر دویل توصیه
می كند كه چنین اف��رادی باید تا
جای ممكن از نظر ابتال به سرطان

دكتر میرفرهاد قلعهبندی فلوشیپ بیمار 
ی
های خواب (استادیار روانپزشكی دانشگاه
علوم پزشكی ایران)

 جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

 حل جدولها در همین شماره

خدماتآرایشی

خدمات ارزی

514-844-4492
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با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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پزشکــی....
Sciatique

سیاتیکچیست؟

درد عصبی س��یاتیک ک��ه معموالً
س��یاتیک نامیده می ش��ود ،دردی
اس��ت قوی ک��ه در ط��ول عصب
سیاتیک احساس می شود .این درد
اکثراً در قسمت عقب باسن و ران و
معموالً تا کف پا دیده می شود.
عصب سیاتیک از ریشه های عصبی
که از مهره های کمری و س��اکروم
(خاجی) ک��ه باالی اس��تخوانهای
دنبالچه ای قرار دارند ،تشکیل شده
و تا پشت ساق پا ادامه دارد و ادامه
آن به پا هم می رسد ،معموال دریک
طرف بدن دیده می شود.

سیاتیک -لومبالژی (درد کمر) یا
هرنی دیسکال (فتق بین مهره ای)

در لومبالژی دردها در حوزه کمری
و باسن با ش��دتهای متناوب وجود
دارد و ممکن است که حرکات بدنی
را محدود کند.
در س��یاتیک درد معم��وال در یک
طرف ب��دن از ناحیه عضله باس��ن
شروع شده در تمام طول پا تا ناحیه
کف پا ادامه دارد گاهی ممکن است
همراه با کمردرد هم باشد.
در فتق بین مه��ره ای یکی از علل
اصلی درد لومبالژی و یا س��یاتیک
یک فت��ق بین مهره ای اس��ت که
خارج شدن غیرطبیعی قسمتی از
دیسک بین مهره ای ستون فقرات از
محل اصلی خودش می باشد.

علل

سیاتیک یک بیماری حساب نمی
شود بلکه عالمتی است که نشان می
دهد عصب سیاتیک تحت فشار می
باشد و در اکثر موارد بر اثر فتق بین
مهره ای است که روی یکی از پنج
ریشه عصب سیاتیک فشار وارد می
آورد .بس��تگی به اینکه کدام ریشه
تحت فشار است سمپتومها کمی با
هم تفاوت دارند.


فتق بین مهره ای بر اثر یکی از
عوامل زیر تولید می شود.

 فرس�ودگی دیسک های بینمهره ای بر اثر باال رفتن سن.
بر اثر گذشت زمان فیبرهائی که باید
هس��ته ژالتینی را در مرکز دیسک
نگهدارند خش��ک می شوند ،ترک
می خورند و از هم جدا می ش��وند
که باعث می شود هسته ژالتینی از
محل خود خارج شده و روی ریشه
های عصب سیاتیک فشار وارد کند؛
بر اثر باالرفتن س��ن ستون فقرات
نرمش و قدرت خود را از دست داده
و کوتاهتر می شود.
 یک حرکت سریع و خشن.
 یک حرکت ناگهانی در حالت
ایستادن یا نشستن نامناسب.
 سنگینی وزن شخص.

www.paivand.ca

دکترعطاانصاری(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de

l’Université de Kisangani, R.D.C.

 حمل یک بار سنگین.
عوامل نادر دیگری هم هس��تند که
کمتر دیده می شوند مانند سقوط،
تصادف ،دررفتن یک مهره از جای
خود و یا یک شکستگی مهره.
آرتروز و متاس��تازها هم فشار روی
عص��ب س��یاتیک وارد م��ی کنند
و باع��ث درد در ناحی��ه کم��ری و
سیاتیک می شوند.
البته ایندو حالت بیشتردر اشخاص
مسن پیش می آید.


سیاتیکباشد.


علل درخطر بودن

 ورزش ها و یا شغل هایی که بایدچیزهای سنگین را مرتبا بلند کرد.
 نشستن طوالنی و روزمره. کمبود حرکات بدنی و ورزش. سنگین بودن وزن بدن. داشتن ستون فقرات نامتعادل. ضعف عضالنی شکمی.

پیشرفتبیماری
افرادی که از بیماری رنج پیشگیری
برای بیشتر

می برند سمپتومهادر مدت  4هفته
از بین می روند ولی اگر از بازگشت
آنها جلوگیری نش��ود برمی گردند.
س��یاتیک می تواند هم��راه با یک
مشکل لومبالژی مزمن باشد.

چه موقع به پزشک مراجعه کنیم:

 اگر درد بیشتر از  3هفته طولمی کشد.
 اگر درد شدیدتر می شود.در ش��رایط زی��ر بای��د بالفاصله به
اورژانس (بیمارستان) مراجعه کرد.
 سمپتومهای سیاتیک همراه عدمکنت��رل ادرار یا مدفوع و یا برعکس
عدم خروج آنهاست.
 ناتوانی جنسی و عدم حس کردندر منطقه حدود مقعد و آلت تناسلی
و داخل رانها و ضعف عضالنی شدید
در ساق پا بطوری که به سختی می
شود ایستاد و یا از پله باال رفت.

مسپتوم های سیاتیک
 درد ش��دید که از ناحیه کمری یالمبر(یک طرف باس��ن) که بطرف
ران عضالت پش��ت ساق پا و پا تیر
می کشد.
درد می تواند بصورت یک ش��وک
الکتریسیته یا سبک ولیدائمی باشد
و معموال در حالت نشسته و هنگام
سرفه کردن و حرکات بدنی شدیدتر
است ولی هنگام دراز کشیدن کمتر
می شود.
 احس��اس خواب رفتن یا مورمورشدن یا بی حسی و یا ضعف عضالنی
در قسمتی از ساق پا و کف پا.

چه کسانی در خطر مبتال شدن
هستند؟

 اش��خاصی که دچار آرت��روز و یابعضی از انواع آرتریت ها هستند.
 در خان��م های باردار ،وزن ش��کمهمراه با ترشح تدریجی زیاد شونده
ی��ک هورمون که باعث نرم ش��دن
تدریجی نسوج و رحم می شود می
تواند روی عصب سیاتیک فشار وارد
آورده و علت سیاتیک بشود.
دراش��خاصی ک��ه دچ��ار دیابت و
یا بعض��ی از انواع نادر واس��کولیت
 Vasculiteهس��تند ،بس��ته شدن
عروق خونی که به عصب سیاتیک
خون می رس��انند م��ی تواند علت

چند راه حل ساده

 ورزش کردن مرتب باعث آمادگیو تقویت عضالت پشت و شکم می
شود.
ورزش های ن��رم و مرتب که باعث
کشیده شدن عضالت می شوند بهتر
هستند.
راه رفتن و ش��نا ک��ردن از بهترین
ورزش ه��ا ب��رای تقوی��ت عضالت
کمریهستند.
اگر دوچرخه سواری می کنید باید
فرمان و زیندوچرخه متناسب با قد
شما باشد.
 همیشه قبل از ورزش سنگین،
نرمش کرده بدن را آماده کنید.
 مواظب نشستن و ایستادن خود
باشید .پشت را صاف ،سرراباال و شانه
ها را بطرف عقب نگهدارید.
 اگ��ر باید مدت طوالنی س��رپا
بایستید ،از یک چهار پایه کوچک
که بتوانید پاه��ا را متناوبا روی آن
به م��دت  5تا  10دقیقه ق��رار داد،
استفادهکنید.
 اگر باید مدتهای طوالنی بنشینید
زمانهای کوتاه مدت استراحت برای
حرکات عضالت (مثل چند قدم راه
رفتن) به خ��ود بدهید و از صندلی
های پشتی دار که کمر به آن تکیه
میدهد ،استفاده کنید.
 برای برداش��تن اجسام سنگین
دوال نش��وید و با وزنه های سنگین
به چپ و راس��ت نچرخید .زانوها را
خم کرده و پشت صاف باشد و جسم
سنگین را تا حد امکان نزدیک بدن
نگاهدارید.
 برای گرفتن چیزی که در پشت
شماست س��ینه را نچرخانید بلکه
خودتان بچرخید(روی پا)
 از کوله پش��تی به جای س��اک
دس��تی ،و ب��رای حم��ل آن از هر
دوشانه استفاده کنید.
 ب��رای خواب ش��بانه از تش��ک
راحت و یک بالش متعادل که زاویه
مهمی برای گردن درست نمی کند
استفاده کنید (سر را زیاد باال نبرید)

درمان های دارویی
دردهای عصبی سیاتیک معموال در
عرض چند هفته درمان می شوند.
اگر ای��ن دردهای عصبی بر اثر یک
بیماری خاص باشد درمان و کنترل

با داروها معموال باعث از بین رفتن
س��مپتومها م��ی ش��وند و در نزد
خانمه��ای باردار س��یاتیک پس از
زایمان از بین می رود.

داروها
ب��رای رفع درد و انفالماس��یون می
توان از داروهای آنتی انفالماتوار غیر
استروئیدی که بدون نسخه تهیه می
ش��ود مانند  Advil-motrinو فقط
برای رفع درد از آس��پرین و تایلنول
که خاصیت آنتی انفالماتوار ندارند
استفاده کرد.
اگر این داروه��ا موثر نبود با تجویز
پزش��ک می توان از داروهای قوی
تر برای ش��ل ش��دن عضالت آنتی
انفالماتوارغی��ر اس��تروئیدی و ی��ا
نارکوتی��ک و در صورت لزوم تزریق
کورتیکواس��تروئید یا داروهای ضد
درد در نق��اط انتخ��اب ش��ده که
رادیوگرافی نش��ان می دهد بیشتر
انفالماسیون دارد استفاده کرد.

چند راهنمایی
در  48س��اعت اول کمپ��رس های
سرد باعث کم شدن انفالماسیون و
درد می شوند.
برای اینکار یک کیسه یخ را در حوله
بپیچید و به مدت  12تا  10دقیقه
در محل درد بگذارید و هر دو ساعت
یکبار تکرار کنید.
کمپ��رس گرم وقتی مفید واقع می
ش��ود که انفالماس��یون آرام شده و
کمک به آرام��ش عضالت دردناک
می کند.
بهترین راه ،گرفتن یک حمام گرم
می باشد .همچنین می توان از یک
حوله داغ و مرطوب یا کیس��ه های
مخصوص که می شود آن ها را گرم
کرد استفاده کرد.
راحت ترین حال��ت خوابیدن روی
پهلو و گذاش��تن بالش زیر س��ر و
بین دو زانو و خوابیدن به پش��ت و
گذاشتن بالش زیر زانو و سر و شانه
هاست.

فعالیت های بدنی
بهتر اس��ت که فعالیتهای روزانه را
بیش��تر از  24تا  48ساعت تعطیل
نکنیم.
مطالعات نشان می دهد که افرادی
که فعال هستند و به کارشان ادامه
می دهند زودتر بهبود می یابند.
فع��ال ب��ودن باعث می ش��ود که
تانسیون عضالت کم شده و عضالت
ضعیف و الغر نشوند .اگر درد شدید
بود یکیدو روز استراحت روی تخت
مفید است ولی بیشتر نه تنها کمک
نمی کند بلکه وضع را بدتر و بیماری
را طوالنی تر می کند.
هنگامی که درد وجود دارد پیشنهاد
می شود که فعالیتهای روزانه را کم
ک��رده و کمی ورزش س��بک مانند
راه رفتن را انج��ام داد ورزش باعث
فعالیت ترشح هورمونEndrophine
ش��ده که باعث می ش��ود پیامهای
حامل درد منتقل نش��ود و بتدریج
می شود فعالیتهای ورزشی را بیشتر
انجام داد.
شنا کردن ،دوچرخه سواری ثابت و
س��ایر ورزش های بی خطر معموال
مفیدهستند.


علی رغم پیش��رفت ش��گفت انگیز
افول امپراطوری آمریکا و >> ...ادامه از صفحه6 :
اقتصادی ،نظام استبدادی سیاسی
ادعای مقامات ایران در مورد ابرقدرتی نگاه چینیها ،برزیلیها و هندی ها در چین و سرمایهداری اقتدارگرایانه
اوال این بدین معنا نیست که کشور ایران در کنار آمریکا (احمدی نژاد ،هر یک با داش��تن صده�ا یا دهها بزرگتری��ن موانع برای ش��کوفایی
تابناک ۹ ،آبان  )۱۳۸۹با هیچ یک میلیون فقیر رو به درون اس��ت و نه سیاسی آن در س��طح بین المللی
ایاالت متحده فرو خواهد پاشید؛
است.
ثانیا بدین معنی نیس��ت که ایاالت از اطالعات موجود همخوانی ندارد رو به بیرون.
متحده نقش��ی در تحوالت جهانی و صرفا وعدههای پیامبرانه اس��ت .آنها ممکن است بهدنبال منابعدیگر
اسالمگرایی رو به گذشته است و نه کشورها باش��ند ،اما این را از طریق اتحادیه اروپا و روسیه و ژاپن نیز علی
نخواهد داشت ،و
معامالت دو جانبه به دست خواهند رغم قدرت سیاسی و اقتصادی قابل
ثالثا جمهوری اسالمی به هیچ وجه آینده.
آورد و ن��ه قدرت نمای��ی نظامی و توجه که در حال کاهش نیز نیست
نش��انههای قدرت یابی اقتصادی را
و گذش��تهی امپراط��وری خود در
بروز نمی ده��د و جای امپراطوری اما هیچ یک از کشورهای چین لشگر کشی.
فرو پاش��یده را جمهوری اس�لامی و هند و برزی�ل نه تمایلی برای همچنین این سه کشور و باالخص مقامی نیستند که بخواهند بهدوران
ایران نخواهد گرفت ،بلکه قدرتهای ایف�ای نق�ش امروزی�ن ایاالت چین ممکن اس��ت در مناطق خود امپراطوری گذشته بازگردند.
در حال ظهور اقتصادی مثل چین متح�ده را ب�روز دادهان�د و نه نقش رهب��ری را بر عهده گیرند اما بنا بر این ایاالت متحده در نقش
و هن��د و برزی��ل گزینههای مطرح در آین�دهی نزدی�ک از چنین این را به سطح جهانی بسط نخواهند رهبری جهانی خود باقی خواهد
ماند اما بدون هزینههای سرسام
ظرفیتی برخوردار خواهند بود .داد.
خواهند بود.
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فیزیــوتراپی
اگ��ر دردها بیش��تر از  4تا  6هفته
طول بکش��د پزشک شما پیشنهاد
فیزیوتراپی می کند که با کش��ش
عضالت و حرکات ورزشی مختلف
باعث تعادل حال��ت بدنی و تقویت
عضالن��ی و بهت��ر ش��دن حرکات
مفاصل می ش��ود ولی برای این که
مفید باشد باید حرکات مرتب و طبق
برنامه اجرا شود .درمان فیزیوتراپی
می تواند ش��امل ماساژهای پشتی،
تابش گرما و الکتروتراپی باشد.

ماساژها
معموال شامل ماساژهای سطحی،
آهس��ته و مداوم ک��ه باعث آرامش
نقاط دردناک می شوند می باشند.

گرما
تولید گرما به وس��ائل مختلف درد
عضالت دردناک بوسیله اشعه های
 Infrarougesو روپ��وش های گرم
کننده و حمامهای معدنی آب گرم.
الکتروتراپی ،اولتراس��وند و تحریک
عض�لات با ش��وکهای الکتریکی از
طریق پوست.
 ،TENSلیزر و غیره باعث کم شدن
درد بر اثر تخریب پیامهای درد می
شود.

جراحی
اگر دردها با درمان های باال برطرف
نشد ،ممکن اس��ت به جراحی فکر
کرد اگر دردها بر اثر فتق بین مهره
ای اس��ت باید دانس��ت که جراحی
در  5درصد بیماران الزم می ش��ود
و جراحی باعث می ش��ود که فشار
روی عصب برداشته شود.
ب��ر اث��ر پیش��رفت دس��تگاهها و
تکنیکه��ای تصوی��ری پزش��کی
مانن��د  Tomographie axialeو
 Resonnance magnetiqueعمل
جراحی کمتر الزم می شود.

طب تکمیلی

آور نظامی.
جنگ عراق و افغانستان شاید آخرین
جنگهای ای��االت متحده از طریق
پی��اده کردن نیرو و اش��غال تمامی
خاک یک کش��ور باش��د .سیاست
حمله با هواپیماهای بدون سرنشین
که امروز در افغانس��تان و پاکستان
دنب��ال می ش��ود ظاه��را گزینهی
مناسب تری برای حمله خواهند بود.
حتی در صورت تضعیف امپراطوری
امری��کا بواس��طهی بس��ط بیش از
حد امپراطوری و بس��ط انتظارات و
حقوق مادی شهروندان ،این کشور
هرگز در موقعیت بریتانیای پس از
جنگ جهانی دوم یا روسیهی بعد از
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 -1استئوپاتی:
پژوهش های زیادی نشان می دهند
که استئوپاتی برای دردهای کمری
مفید اس��ت ول��ی مطالعات مهمی
درباره س��یاتیک انجام نشده با این
حال اس��تئوپاتی در کوتاه مدت از
درمان های شیمیایی مفیدتر است.
 -2نعناع تند (فلفلی)
در آلمان معتقد هس��تند که روغن
نعناع تند بصورت استفاده در محل
دردن��اک باعث رفع درد می ش��ود.
هنوز مطالع��ات کلینیکی آنرا ثابت
نک��رده ،برای این کار محل دردناک
را با این روغن ماساژ می دهند و در
صورت لزوم تکرار می کنند.
Millepertuis -3
در یون��ان قدیم و اکن��ون هم برای
دردهای کمری بکار م��ی رود .این
روغن را  1تا  3بار به محل دردناک
می مالند تهیه آن از مالش گلهای
تازه در روغن زیتون بدست می آید.
Sapin baumier-3
روغن  Terebenthineکه از برگهای
سوزنی ش��کل بدست می آید برای
درمان دردهای س��یاتیک بکار می
رود.
 -4تکنیک الکساندر
و  Tragerب��رای از بی��ن ب��ردن
تانسیونهای عضالنی ودرد مفیدند.

 چینی
فارماکوپه چین��ی هم داروهای ضد
درد برای س��یاتیک دارد به شخص
واقعی مراجعه شود.
 یوگا
یوگا جایگاه مهمی در پیش��گیری
و درم��ان س��یاتیک و ک��م کردن
تانسیونهای عصبی و استرسدارد.
همیشه شاد
و همیشه خوش باشید

فروپاشی قرار نخواهد گرفت،
به دو دلیل:

 )۱ق�درت نهاده�ای مدن�ی و
دمکراتیک در این کشور که مانع از
فروپاشی داخلی است و
 )۲فقدان جایگزین حداقل تا بیست
سال آینده.
درس��ت است که چینیها امروز در
مقام بانکداران دولت امریکا هستند
و از این حیث م��ی توانند تا حدی
اعمال قدرت کنند اما افول دالر به
معنی ضرر هنگف��ت چینیها نیز
خواهد بود.
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سالمتی وبهروزی...
 10فرمول ساده برای
چکاپ شخصی

الزم اس��ت ه��ر س��اله حداقل یک
مرتب��ه برای انجام چ��کاپ کلی به
پزش��ک مراجعه کنید اما اگر جزو
این دسته نیستید ،توصیه میکنیم
حداقل به این  10کار س��اده عمل
کرده و خود را چکاپ شخصی کنید
تا از سالمتتان مطمئن شوید.

 )1به خودتان نگاهی بیندازید:

هر  3یا  4ماه خودتان به ش��خصه
یا همراه با یک��ی از اعضای خانواده
نگاهی به پوست دست ،پوستسر،
نوک انگشتان ،اطراف ریشه ناخن و
زیر بغل خود بیندازید.
بروز هرگونه تغییر ش��کل با تغییر
رن��گ در خالها یا روی پوس��ت و
ظهور لکهای قرم��ز به این معنی
اس��ت ک��ه الزم اس��ت با پزش��ک
متخصص مشورت کنید.

پوکیاستخوان توصیه میشود.
کوتاه شدن قد میتواند خود نشانه
کمبود مواد معدنی در استخوانها
باشد و الزم است در رابطه با آن پس
از انجام آزمایش تراکم اس��تخوان با
پزشک مشورت کرد.


 )4به رنگ ادرار توجه کنید:

روشن بودن او را به آن معنی است
که ش��ما در س�لامت کامل به سر
میبرید اما اگر رنگ ادرار تیره یا بدبو
ش��د به این معنی است که شما به
اندازه کافی آب نمینوشید.
اگر بعد از نوشیدن مقدار کافی آب
این حال��ت همچنان باقی بود ،الزم
است با پزشک خود مشورت کنید.
اگر رنگ ادرار شما زرد روشن است
ش��اید به دلیل مصرف ویتامین B
موج��ود در مکمله��ای غذایی یا
مولتیویتامینها باشد ،پس خیلی
نگران نشوید.




 )2عالیم خستگی را جدی
بگیرید:

آیا معم��وال بدون س��اعت زنگدار
نمیتوانید صبحها بیدار شوید؟
بعداز ظهرها احس��اس خس��تگی
مفرطمیکنید؟
بعد از ظهر معموال چرت میزنید؟
اگر جواب ش��ما به هر ی��ک از این
سواالت مثبت است ،احتماال دچار
کمبود خواب هستید ،پس توصیه
میکنیم ش��بها  8س��اعت کامل
بخوابی��د و اگر با ای��ن وجود باز هم
دچ��ار کمخوابی بودید به پزش��ک
مراجعهکنید.

 )3بعد از  50سالگی هر سال یک
بار قد خود را اندازه بگیرید:

انجام این کار به ویژه به خانمها برای
پیش��گیری از ابتال به ناراحتیهای
ماهیچ��های اس��کلتی مث��ل

 )5بعد از ورزش نبض خود را
چک کنید:

طبق تحقیقی که اخی��را در مجله
پزش��کی انجمن آمری��کا به چاپ

پاهای خود باش��ند و روزانه به آنها
نگاهی انداخته و آنها را چک کنند.
رس��یده اس��ت احتمال بروز سکته
قلبی طی  10سال در زنانی که پس
از ورزش ک��ردن ضرب��ان نبض آنها
پایینتر از حد معمول است  2برابر
بیش از این احتمال در س��ایر زنان
است.
به شما توصیه میکنیم حتما یک
ش بدهی��د 20( .دقیقه
تس��ت ورز 
پیادهروی تند یا دو) و شمارش نبض
خود را  15ثانیه بعد از متوقف کردن
فعالیت داشته باشید .عدد به دست
آم��ده به عالوه  4تعداد ضربان قلب
شما را نشان میدهد .بعد  2دقیقه
اس��تراحت کنید و مجددا شمارش
نبض خود را داش��ته باش��ید و آن
را ب��ا  4جمع کنید .عدد به دس��ت
آم��ده دوم را از عدد اول کم کرده و
اگر عدد جدید کمت��ر از  55بود ،با
پزشک خود تماس بگیرید.


 )6اگر مبتال به دیابت هستید،
مراقب پاهایتان باشید:

پاهای افراد مبتال به دیابت معموال
دچار خشکی ،پوستهپوسته شدن،
زخم و عفونت میشود.
از آنجا که احساس درد در این افراد
کمتر است ،الزم است بیشتر مراقب
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 )7به طور مرتب فشار خون
خودتان چک کنید:

متخصصان پیش��نهاد میکنند از
 18س��الگی به کمک دستگاههای
سنجشفشارخونخانگیفشارخون
خود را اندازه بگیرید.
این باعث میش��ود س��ریعا متوجه
افزایش فشارخون خود بشوید و به
پزشک مراجعه کنید.


 )8از نظر قلبی چکاپ کامل
بدهید:

به ش��رطی قلب و عروق س��المی

گزارش:

شاهنامهخوانی
درکتابفروشیزاگرس

یکشنبه ها از  ۶تا ۷
نشست نخست :یکشنبه  ۷نوامبر

خامن آزاده احسانی
شاهنامه پژوه ،دکتر آزاده احسانی ،جلسه
نخست شاهنامه خوانی را چنین آغاز کرد:
شاهنامه فردوسی روایتگر تاریخ و فرهنگ
ایران زمی��ن از دورترین زمانها تا هنگام
یورش تازیان به ایران میباش��د .این اثر
ج��اودان تنها س��روده ذهن یک ش��اعر
زبردست نیس��ت ،بلکه تاریخ ایران است
که بدست فردوسی استاد سخن پارسی
به نظم در آمده اس��ت .پشتوانه شاهنامه
فردوسی متون کهن ایرانی مانند اوستا و
متون پهلوی اشکانی و ساسانی میباشند.
و اگرداستان گرد آوری شاهنامه را بررسی
کنیم خواهیم دید که شاهنامه فردوسی
بر اساس نوشتارهای تاریخی کهن به شعر
در آمده است .داستان از آنجا آغاز میشود
که سپهبد خراسان ابو منصور محمد بن
عبدالرازاق فرخ توس��ی بر آن میشود تا
نوشتارهای کهن ایرانی یعنیدر واقع تاریخ
کهن ایران را گرد آوری کند .بدین منظور
وزیر دانشمند خود ابو منصور معمری را
مامور گ��رد آوری کتابهای تاریخی کهن
ایران که در دست مردمان به ویژه موبدان
پراکنده ب��ود ،میکند .ب��ه گفته مقدمه
شاهنامه ابومنصوری که امروزه در دست
اس��ت " :پس امیر ابومنص��ور عبدالرزاق
مردی ب��ود با فر و خوی��ش كام بود و با
هنر و بزرگ منش بود اندر كامروایی و با
دستگاهی تمام از پادشاهی .و ساز مهتران
و اندیشه بلند داشت و نژادی بزرگ داشت
بگوهر و ازتخم اسپهبدان ایران بود"...
ابومنصور معمری وزیر دانشمند سپهبد
خراسان جستجو را آغاز کرده و دارندگان

 9تا  11صبح
 5تا  7بعدازظهر

ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
- Canadian / Quebec Immigration Documents

- Residency Card -Canadian Citizenship Card

کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

روزانه 6 :ژانویه تا  1آوریل 2011 ،دوشنبه تا جمعه 8/30 :صبح تا 12/30
شبـانه 6 :ژانویه تا  31مارس 2011 ،دوشنبه تا پنجشنبه 5/30 :عصر تا 9/30
شهریه 120 :دالر باید تماما -و نقدا -پرداخت شود
>> شهریه شامل کتاب می شود >> .برای کالس های روزانه و شبانه.

__________________________________
مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی و مترو سن لوران :اتوبوس  55شمالی
Website: www.hsmontreal.com

خواهید داش��ت ک��ه از آن مراقبت
کنید .در صورتی که گمان میکنید
امکان احتمال سکته قلبی در شما
وج��ود دارد مث�لا مبت�لا به چاقی
هس��تید ،ورزش نمیکنید ،سیگار
میکش��ید ،کلس��ترول خونت��ان
باالست ،فشارخون باالدارید یا مبتال
به دیابت هستید ،به پزشک مراجعه
ک��رده و از او بخواهی��د یک چکاپ
کامل قلب شامل آزمایش خود ،نوار
قلب ،اندازهگیری فشارخون ،تست
ورزش و ...برای شما تجویز کند
 -9شانه سرتان را هر روز صبح نگاه
کنید
اگ��ر احس��اس میکنی��د ری��زش
مویتان زیاد شده از پزشک بخواهید
یک آزمایش خ��ون برایتان تجویز
کرده و میزان آهن خونتان را چک
نوشتارهای کهن را یافته و
از آنان دعوت به همکاری
میکن��د .بدی��ن ترتی��ب
موبدانی به نامهای "ماخ"
پی��ر خراس��انی از هرات،
یزدانداد پس��ر ش��اپور از
سیستان،ماهویخورشید
پس��ر بهرام از نش��ابور و
شاذان پسر برزین از توس
در دربار ابو منصور محمد
بن عبدالرزاق فرخ توسی
گ��رد آمده و زیر نظر وزیر ابو منصور آغاز
ب��ه گرد آوری تاریخ ای��ران از روی
کتابهایکهنمینمایند.
همانگون��ه ک��ه در مقدم��ه ش��اهنامه
ابومنص��وری چنین آمده اس��ت " :پس
دس��تور خوی��ش ابومنص��ور المعمری
را بفرم��ود ت��ا خداون��دان كت��ب را از
دهقان��ان و فرزان��گان و جهاندی��دگان
از ش��هرها بیاوردن��د و چاك��ر او
ابومنصور المعمری بفرمان او نامه
كرد و كس فرستاد بشهرهای خراسان
و هش��یاران ازآنجا بیاورد و از هرجای،
چون شاج پسر خراسانی ازهری و چون
یزدانداد پسر ش��اپور از سیستان و چون
ماهوی خورشید پس��ر بهرام از نشابور و
چون شاذان پسر برزین از طوس .و از هر
شارستان گرد كرد و بنشاند بفر از آوردن
این نامههای ش��اهان و كارنامههاشان و
زندگانی هر یكی از داد و بیداد و آش��وب
و جنگ و آیین ،از كی نخستین كه اندر
جه��ان او بود ك��ه آیین مردم��ی آورد و
مردم��ان از جانوران پدید آورد تا یزدگرد
شهریار كه آخر ملوك عجم بود".
و اینچنی��ن بود که ش��اهنامه ایران گرد
آوری و نامگ��ذاری ش��د " :و ای��ن را نام
ش��اهنامه نهادند ت��ا خداون��دان دانش
اندری��ن نگاه كنند و فرهنگ ش��اهان و
مهتران و فرزانگان و كارو س��از پادشاهی
و نه��اد و رفتارایش��ان و آیینهای نیكو
و داد و داوری ورای وران��دن كار و س��پاه
آراس��تن و رزم كردن و ش��هر گشادن و
كین خواس��تن و شبیخون كردن و آزرم

کند .جالب است بدانید کمبود آهن
میتوان��د یکی از دالی��ل ریزش مو
باشد .کمکاری تیرویید هم از جمله
دیگر دالیل آن است.


 10شیوه زندگی سالم را رعایت
کنید:

می��وه و س��بزیجات س��الم و تازه
بخوری��د .به ان��دازه و مرتب ورزش
کنی��د و اس��تراحت را از یاد نبرید.
تغذیه درس��ت ،اس��تراحت کافی و
اکشیژنرسانی به بدن  3کلید طول
عمر اس��ت .مراقب باش��ید تمامی
گنجهای به دس��ت آمده به کمک
این  3کلید را با مصرف زیاد شکالت،
س��یگار کشیدن و نوشیدن الکل به
باد ندهید.
داشتن و خواستاری كردن این
هم��ه را بدین نامه اندر بیابند.
پ��س ای��ن نامه ش��اهان گرد
آوردن��د و گ��زارش كردن��د و
اندرین چیزهاست كه بگفتار
مر خواننده را بزرگ آید و بهر
كسی دادند تا ازو فایده گیرد
و چیزها اندرین نامه بیابند كه
سهمگین نماید و این نیكوست
چون مغز او بدانی و ترا درست
گردد و دلپذیر آید"...
همانگونه که فردوسی خود در
آغاز شاهنامه میفرماید ،دقیقی شاعر
هم دوره فردوسی کار به شعر در
آوردن این کتاب تاریخ بزرگ را
به عهده میگیرد  ،اما شوربختانه
مرگ نابهنگام او موجب میشود که
کارش ناتمام باقی بماند .و پس
از آن فردوس��ی به تش��ویق یک
دوست تصمیم میگیرد که کار به
شعر در آوردن شاهنامه را به دست
گیرد .استاد سخن پارسی ،فردوسی
توس��ی در آغاز کارازسوی دوستش
به دانس��تن زبان پهلوانی(پهلوی)
و نیز به گش��اده زبانی (یعنی
س��خنوری و خوش سخنی)
س��توده میشود .و اینچنین کار پدید
آمدن شاهنامه فردوسی آغاز میشود.
پس بر هر ایرانی بایس��ته است دانستن
اینکه این شاهنامه داستان دیو و پری و
افسانه های دور و دراز نیست ،بلکه تاریخ
ایران زمین اس��ت که از روی منابع کهن
نوشته شده و سپس به یاری استاد سخن
پارس��ی فردوسی توسی به شعر در آمده
است.
سپس خانم آزاده احس��انی ،جلسه را با
خواندن و تفس��یر اش��عار بخش نخست
شاهنامه ادامه دادند:
به نام خداوند جان و خرد ...
مطال��ب فوق چکیدهای ب��ود از آنچه در
جلس��ه اول ش��اهنامه خوان��ی زاگرس
گذشت...

بنیاد نیکوکاری ایرانیان مونترال (نیکو)
گزارش مریم بنی هاشمی

انگلیسی مقدماتی :

نوامبر 25 ،24 ،23 ، 22
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غ��روب جمع��ه  29اکتب��ر بنی��اد
نیکوکاری ایرانیان مونترال (نیکو)
کنسرتی در کلیسای کوچک واقع
در ش��ماره  5035بول��وار مزون نوو
برگزار کرد.
این برنامه که مورد اس��تقبال عده
زیادی از ایرانیان مونترال قرار گرفت،
با عنوان "ک�ودکان برای کودکان"
و با هدف یاری رس��انی به کودکان
محروم ایرانی اجرا شد.
ازح��دود س��اعت  6:30ش��رکت
کنندگان کم کم در س��الن کلیسا
جمع شدند.
پیش از شروع برنامه با بیسکویت و
چای و قهوه و ساالد الویه از شرکت
کنندگان پذیرایی شد ،سپس نوبت
اجرای برنامه فرا رسید.
ابتدا مینا طیرانی ،یکی از بنیانگزاران
"نیکو" ،برنامه را اعالم کرد.
بعد فرا ،پیانیست شش ساله ،قطعه
کوتاهی با پیانو نواخت.
در ادامه رادبد  13ساله قطعه خواب
های طالی��ی و آوا 14 ،س��اله گل
گلدون من را اجرا کردند.
م .آذرخش قطعه شعری را که خود
سروده بود خواند.
س��پس پرستو ،ده س��اله قطعه ی
نوای��ی را با کمانچه نواخت و به آواز
خواند.

در ادامه آرس��یس بیدار بخت ،یکی
دیگر از دس��ت ان��درکاران نیکو در
م��ورد فعالیت ها و اهداف این بنیاد
توضیحاتی داد ،از جمله این که سه
سال از فعالیت این بنیاد می گذرد و
کمک های افراد حقیقی و حقوقی
رش��د کرده است و مجموعه ی این
کمک ها باعث ش��ده که مدیریت
بنیاد نیکو در جهت ثبت این بنیاد
اقدام کند که در سال  2009بنیاد به
ثبت می رسد.
فعالی��ت های این بنی��اد عمدتا در
رابطه با بچه هاست.
کودکی خود یا یکی از افراد خانواده
اش به س��رطان ی��ا بیماری مهلک
دیگری دچار می شود .هزینه های
درمانی سرس��ام آور است و خانواده
فقیر .این کودک هنگامی که درمان
می شود دیگر به دلیل فقر بیش از
پیش خانواده امکان ادامه تحصیل را
از دس��ت می دهد و بای��د وارد بازار
کار شود و به خیل کودکان خیابانی
بپیوندد.
کمک های مالی بنیاد نیکو به این
کودکان اختصاص دارد .این کمک
ه��ا زیر نظر س��ازمان خیریه بهنام
دهش پور خرج می شود.
سازمان خیریه بهنام دهش پور در
ایران سازمان معتبر و شناخته شده
ای است که افراد نیازمند را به کمک

مددکارانش پی��دا می کند و آن ها
را زیر چتر حمایتی خود می گیرد.
پس از این توضیحات نوبت اجرای
برنامه به مهرگان رسید که قطعاتی
مانند گل سنگ ،ژیال ،نیلوفر و جان
مریم را با پیانو نواخت و با استقبال
زیادی روبرو شد.
سپس نیم ساعت آنتراکت داده شد.
در آنتراکت ،ش��رکت کنندگان می
توانستند پیتزا ،ساندویچ و شیرینی
را با قیمت مناسب بخرند.
همچنین ب��ا انواع ش��یرینی های
خانگی از میهمانان پذیرایی شد.
به گفت��ه یک��ی از برگزارکنندگان
برنامه ،هم��ه ی خورا کی ها به جز
پیتزا که با تخفی��ف زیاد خریداری
شده بود به این بنیاد هدیه شده بود.
همچنین درآمد حاص��ل از فروش
شیرینی ها به بنیاد نیکو اختصاص
داده شد.
در قس��مت دوم س��ینا غیور س��ه
قطعه از اشعار فریدون مشیری را با
همراهیسنتور سینابطحاییدکلمه
کرد.
س��پس مریم بهن��ام (آواز) و بهنام
گنج��ی (دف) اعضای گروه س��ینا
بطحایی به او پیوستند و قطعاتی را
دردستگاه های نوا و شور اجرا کردند
و برنامه را با زیبایی به پایان رساندند.
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نگاهی دیگر به دوروبر...

www.paivand.caهرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
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ن
د
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نیست

 سال  17شماره  24  980آبان 1389

در کشکول پیر...

پیر خراسانی

اونی که به ما...
س�ید حس�ن

نصراهلل (یا به
قول مطبوعات
چ��اپ مص��ر
میمون دست
آم��وز حضرت
رهبر معظم) اخیراً در سخنان گهر
باری که از س��وراخ موشی که مدت
هاست اجاره کرده است ایراد فرموده،
ظاه��راً جه��ت ادای دی��ن در ازاء
مواجبی که از کیس��ه ملت بی پناه
ایران دریافت می کند( ،ضمن نشان
دادن جای دوست و دشمن!) گفته
است:
تم�دن ایران�ی و فارس�ی اص ً
ال
وجود ندارد! و ای�ران و ایرانیان
اص ً
ال مدنیتی نداشته اند و آنچه
امروز از تم�دن دارند از اعراب
بوده است! و خمینی و خامنه ای
هم عرب هستند!
و ب��ا این کار فکر کرده که به آقایان
علمای اعالم و حجج اسالم خدمت
کرده است! و نفهمیده که با این عمل
چق��در هم خودش و ه��م اربابانش
بیش��تر مورد نفرت مردم ایران قرار
خواهند گرفت.
با ش��نیدن اراجیف این مجس��مه
بالهت ،یاد آن مثل معروف در زبان
فارسی افتادیم که می گوید:
کسی که به ما  ......کالغ  .....بود!؟

Email: pirekhorasani@yahoo.ca
Tel.: 514-884-2106

برایشان پس انداز خواهد شد!
ظریفی می گفت اگر مبلغ ماهانه را
دس��ت باال 70 ،هزار تومان و مدت
را ه��م ماکزیم��م یعنی  20س��ال
فرض کنیم ،با یک حس��اب ساده و
به اصطالح سرانگش��تی مبلغ پس
انداز شانزده میلیون و هشتصد هزار
تومان می شود!
جن��اب رئیس جمه��ور مبلغ صد
میلیون تومان را از کجا آورده است؟
گفتیم :رفیق مش��کل تو این است
که برای محاس��به از ریاضیات رایج
در ممالک اس��تکباری استفاده می
کنی اگر به روش ریاضیات والئی(!)
عم��ل کنی ن��ه تنها ب��ه مبلغ صد
میلیون تومان بلکه به بیشتر از آن
هم خواهی رسید!؟

بهائیان ایران و

مساوات اسالمی

ریاضیات والئی

آمریکا در حال
نابودیاست!

اهی گزیده است
هرکس برای خویش پنث الیوت ترودو» ایم!
ما در پنـاه «وار

و پایمال ک��ردن دس��ت آوردهای
اقدامات اصالحی آتاتورک پایه گذار
ترکیه نوین اس��ت و اگر ادامه پیدا
کن��د ،از ترکی��ه ای ک��ه بخصوص
در س��ال های اخی��ر به کلی چهره
ع��وض ک��رده و ت�لاش دارد وارد
اتحادیه اروپا ش��ود ،کشوری پدید
خواهد آورد شبیه ایران اسالمی و یا
لبنان و فلسطین و نوار غزه ،وای به
حال م��ردم بی خبر و خوش خیال
ترکیه که باید از سرنوشت دیگران
بخصوص ما ایرانی ها پند بگیرند؟

یونسکو نه،

یونسی آری!
نهاد علم��ی ،آموزش��ی و فرهنگی
س��ازمان ملل متحد (یونسکو) روز
سه شنبه نهم نوامبر تصمیم گرفت
برای حفظ وجهه خود (بخوانید آبرو
و حیثیت خود!) از برگزاری و شرکت
در کنگره جهانی فلس��فه در تهران
خودداری کند!؟
پیشنهاد می کنیم حاال که این عوامل
استکبار جهانی به اسالم و مسلمین
هجمه کرده اند ،آقایان علمای اعالم
و حجج اس�لام خودشان کنکره ای
جهان��ی برگزار کنند تحت عنوان "
کنگره فلسفه جنایت و خیانت!" و
"یونسی" قاتلی را کهدر کابینه قبلی
وزیر اطالعات بود را که اسم نحس
اش شباهت زیادی به یونسکو ملعون
دارد را هم بگذارند در راس آن و عده
ای از سربازان گمنام امام زمان (عج)
یعنی اراذل و اوباش مزدور خودشان
را همدعوت کنند و بحث کنکره هم
درباره چگونگی قتل و شکنجه و آزار
مردم و این گونه مقوالت مورد عالقه
آقایان باش��د ! به این ترتیب هم به
هر حال کنگره فلسفه برگزار شده،
هم آبروی رژیم حفظ می شود و هم
مشت محکمی خواهد بود به دهان
استکبارجهانی!

برزیل جدید!

مشکل بزرگ دملا خامن!

در دور دوم انتخاب��ات ریاس��ت
جمهوری برزیل خانم "دلما روسف"
نامزد حزب کارگر با کسب بیش از
 56در صد آرا به پیروزی رسید.
با انتخاب این سرکار خانم به ریاست
جمهوری برزیل و با توجه به روابط
حسنه بین دو کشور دوست و برادر
ای��ران و برزیل و در صورتی که این
خان��م بخواهد مثل ب��رادر مکتبی
"لوال داسیلوا" به ام القرا اسالم سفر
کند ،هیچ فکر کرده اید که تکلیف
حجاب این خانم و دس��ت دادن با
همتای ایرانی اش و در بغل گرفتن و
بوسیدن و بوئیدن یکدیگر با توجه به
جایگاه زن در اسالم عزیز و حرمت
این اعمال در شرع انور ،چه خواهد
شد؟

برادر مموتی!

قدّ یس جدید
پس از این که «برادر آندره بس��تا»
چندی پیش بعد از شناس��ائی اش
توسط کلیسای ُرم «آندره مقدس»
نامیده شد ،شخص ما برای این که
از قافله عق��ب نمانیم و به اصطالح
دس��تمان از قب��ر بی��رون نماند (!)
تصمیم گرفتیم ب��ه هر قیمتی که
شده شخصیتی را پیدا کرده و او را
"قدیس جدید خودمان"
به عن��وان ّ
معرفی نمائیم و برای این کار کسی
بهتر از مستر«اح» را پیدا نکردیم آن
هم به دالئل سه گانه زیر:
 ای��ن عالیجن��اب در تمام مدت
عمرش یک کلمه (حتا یک کلمه)
دروغ نگفته اس��ت (مواردی مانند

هاله نور و کش��ف اتم توسط
دختردانش آموز  16ساله در
زی��ر زمین خان��ه اش!) هم را
ضد انقالبیون و مفسدین فی
االرض برایش ساخته اند.
 تاکنون آزار این موجود حتا
به مورچه ای هم نرسیده است
(زدن تیر خالص به سر بیش
از هزار نفر و قتل و شکنجه و
آزار فرزندان ملت نجیب ایران
توسط او) هم شایعات ساخته
منافقین کوردل است!
 میلیون ه��ا دالری را هم
که به برادران مس��لمان اش
در فلس��طین و لبنان و غزه و
رفقای کاف��رش در ونزوئال و
بولیوی و امثالهم پرداخته ،نه
صد البته از کیسه مردم فقیر و
بی پناه ایران بلکه از محل ارث
پدرش بوده است!؟

زبان در بهشت!

زبان رمسی

اخی��راً گوریل��ی از جان��وران
س��رطویله اسالمی در یکی از
برنامه ه��ای تلویزیونی رژیم
منحوس گفته است:
زبان مومنیندر بهشت عربی،
و زب��ان اهل جهنم عجمی یا
همان فارسی است!
خدمت ای��ن م��زدور خوش
خدمت ابله و ضد ملی عرض
می کنیم:
به دلی��ل این که م��ورد اول
فرمایشات تو یعنی امور مربوط
به بهشت ،راست کار ما نیست
پس خبری ه��م از آن نداریم
ولی قس��مت دوم آن را تائید
م��ی کنیم زی��را در جهنمی
که اربابان جانی ات در کشور
زیب��ای ما به پا کرده اند ،زبان

شبختی ما این است که
خو
عات جدی در زمانه ما
موضو
نز پهلو می زند و باعث
با ط
تفریح می شود!

رسمی فارسی است و این زبان
فارس��ی هم غیر قابل تغییر
است ،ولی انشاالله تعالی و در
آینده نزدیک با به زیر کشیدن
اربابان تو از اریکه قدرت توسط
مردم شریف ایران ،این جهنم
تبدیل به بهش��ت خواهد شد
و زبان رسمی این بهشت هم
البته فارسی خواهد بود؟!

 ،UNام القری و زنان

یک تو پوزی محکم
دیگر!

نهاد «زنان س��ازمان ملل» در
انتخابات اخیر مجمع عمومی
خود از پذیرش رژیم جمهوری
اس�لامی ک��ه خ��ود را نامزد
عضوی��ت در آن نم��وده بود،
جلوگیری و کرس��ی مربوطه
را به کش��ور کوچک "تیمور
شرقی" واگذار نمود!
یعنی در نهایت امر و علیرغم
تم��ام ت�لاش ه��ای آقایان
علمای اعالم و حجج اس�لام
و با پرداخت پول و باند بازی،
(طبق رس��م معم��ول در ام
الق��را) وجدان اف��کار عمومی
بی��ن المللی حاضر نش��د به
چنین فضاحت��ی تن در دهد
و عضویت رژیمی چنان انسان
س��تیز و بخصوص زن ستیز
را درمجامع متمدن و مترقی
بی��ن الملل��ی بپذی��رد رژیم
منحوسی که در پروند دوران
حکومت اش موارد روش��نی
مانند قتل ندا آقا س��لط(ان و
ماجرای س�کینه محمدی و
ش�یوا نظر آهاری و امثالهم
را دارد و ظل��م به زنان و نفی
حق��وق آن ها ج��زء الینفک
{>> ادامه در صفحه}33 :

اختالط
می کنیم!

کاریکلماتور!

زنده یاد "پروز شاپور" نویسنده ایرانی به دلیل
نگارش نوشته های کوتاه شاعرانه و طنز آمیز
(اغلب تک خطی) که به کاریکلماتور معروف
اس��ت ،در ادبیات معاصر ایران جایگاه خاصی
دارد .شاپور در  6تیر ماه  1378در بیمارستان
"عیوض زاده" تهران بستری شد و در ساعت
 6صب��ح  15مرداد همان س��ال درگذش��ت
آرامگاه او در قطعه هنرمندان بهشت زهرای
تهران است ،نام و یادش گرامی.
به تقلید یا بهتر بگوئیم به پیروی از "استاد" ما
هم چند کاریکلماتور ساخته ایم که امیدواریم
بپسندید.
کاریکلماتور های پیر گدای خراسانی

 )1افسوس که اتومبیل زندگی دنده عقب
ندارد ،وگرنه عقب عقب می رفتم تا ایستگاه
اول!
 )2آنقدر به سردی با من رفتار کرد که فریزر
قلبم از کار افتاد!
 )3عجیب است! با این که هزاران دردسر
دارم ولی سر درد ندارم!
 )4همه حیات ام را با یک حیاط درندشت پر
از دار و درخت عوض کردم!
 )5مینی ماینر با دیدن تریلی  18چرخ
برایش راه باز کرد و به او گفت :کوچیکتیم
پهلوون!
 )6ماشین لباسشوئی و ماشین ظرفشوئی
افتخار می کنند که در خدمت مردان زن
ذلیل باشند!
 )7درخت آرزو می کند که اره برقی بیماری
ایدز بگیرد!
 )8هندوانه با دیدن چاقو رنگش مثل گچ
سفید شد!
 )9هتل  5ستاره به مسافر خونه بین راه
گفت :از جلو چشمم دور شو که اگر کسی
تو را در کنار من ببینه آبرو و حیثیت ام به
باد میره!
 )10خدمت شما عرض کردم که به ارز نیاز
ندارم!

س
و
پ
اسپ ر

ش
ی
ا
ل
های
ر








و
ز
ا
نه

دوشنبه :کله پاچه
 سه شنبه :لوبیاپلو
 چهارشنبه :لوبیا پلو و کوکو سبزی
 5شنبه :باقالی پلو با ماهیچه
جمعه :سبزی پلو با ماهی
شنبه :چنجه ،برگ
یکشنبه :چنجه ،برگ  +آش

توجه :روزهای هفته کوبیده
و جوجه هر روز موجود است.

وست آیلند

قرار است که زمین های کشاورزی
بهائیان روستای "ایول" که تابستان
امسال خانه هایشان توسط سربازان
گمنام امام زمان (عج) بر سرش��ان
خراب شده اس��ت ،به بیت رهبری
تقدیم شود!؟
اگرچه این هموطنان بهائی ما ایرانی
ب��وده و خود و پدران و اجدادش��ان
سال ها روی این زمین ها کار کرده و
آن ها را آباد کرده اند ولی چون همه
آن ها عضو فرقه ضاله و جاس��وس
آمریکا و انگلیس و اس��رائیل و چند
کشور استکباری دیگر هستند پس
حق شان است که این زمین ها را از
آن ها بگیرند و به بیت رهبری تقدیم
مستر«اَح» یا همان رئیس جمهوری کنند!؟
محب��وب چهل میلیون��ی منتخب ولی ضمناً برای این که مس��اوات و
حضرت رهبر معظمدر حاشیه طرح قسط اس�لامی کام ً
ال رعایت شود،
"هدفمند کردن یارانه ها" به مادران توصی��ه م��ی کنیم ک��ه این عمل
خداپسندانه تعمیم پیدا کند و موارد
و پدران ایرانی توصیه می کند:
ماهی  20هزار زیر هم به اجرا گذاشته شود.
تومان یا  )1 50از هموطن��ان کلیمی هم که
هزار تومان همه شان جاسوس اسرائیل هستند
یا  70هزار خانه هایش��ان را بگیرن��د و به بیت
تومان برای رهبری تقدیم کنند.
بچه خودتان کنار بگذارید پس از  )2 10از هموطنان مس��یحی اعم از
تا بیست س��ال صد میلیون تومان ارمنی و آسوری هم ماشین هایشان
را بگیرند و به بیت رهبری تقدیم
کنند.
 )3از هموطنان زردش��تی هم
قالی و قالیچه و خرسک و دیگ و
کماجدان شان را بگیرند و به بیت
 •لنین(  :)1920آمریکا در حال نابودی رهبری تقدیم کنند.
 )4اما از هموطنانی که به هیچ
است.
 •استالین(  :)1940امپریالیسم زیر گام یک از ادیان باال باور ندارند ،یعنی
های آهنین پرولتاریا خرد خواهد ملحدین و مرتدین که کارش��ان
از هم��ه خراب تر اس��ت هم باید
شد.
 •مائو(  :)1960س��قوط امپریالیس��م "چیزی" را بگیرند و تقدیم بیت
رهب��ری کنند که ما هم خجالت
آمریکا بزودی رخ می دهد.
 •فیدل کاس��ترو( :)1980امپراطوری می کش��یم که از آن چیز در این
جا نام ببریم و هم اگر بی احتیاطی
آمریکا بزودی فرومی پاشد.
 •آیت الله خمینی(  :)1985لکن آمریکا کنیم و آن را بنویس��یم ،مطمئن
هس��تیم که به دلی��ل مغایرت با
در حال از بین رفتن است.
 •هوگو چ��اوز( :)2000آمریکا در حال "شناس��نامه پیوند" این سردبیر
بداخالق مان پوس��ت کل��ه ما را
نابودی است.
 •آیت الله خامنه ای( :)2001آمریکا و غِلفتی خواهد کند!؟
دشمنان در حال نابودی هستند .ش��ما هم آنقدر کماالت تان باال
 •احم��دی ن��ژاد(  :)2005آمری��کا و هس��ت که بدانید منظورمان چه
اسرائیل در حال فروپاشی است .چیزی است؟!
 •احمدی نژاد(
 :)2006آمریکا بزودی آه استانبول!
نابود می شود.
 •احمدی نژاد(  :)2007آمریکا تا همین انفجار انتحاری یا
پس فردا نابود می شود.
انتحار انفجاری؟
 •احمدی نژاد( دیروز) :مناسبات فعلی
جهاندوام نمی یابد و آمریکا نابود چن��د روز قبل انفج��ار انتحاری
می شود.
عظیمی "می��دان تقس��یم" در
استانبول ترکیه را لرزاند و موجب
نتیجه گیری اخالقی:
 •فعال که بقیه نابود شده اند و بقایایشان مجروح شدن عده زیادی از مردم
ب��ه آمریکا مهاجرت ک��رده اند تا بی گناه این شهر شد.
محک��م نگهش دارن��د( .ابراهیم جناب "اردوغان" و س��ایر زعمای
قوم در ترکیه باید بدانند که این
نبوی )
از اولین نتایج ایجاد رژیم اسالمی
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زنان...
«دخترم بهتر است که تو مبیری »
برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

قتل های
ناموسی

فریبا ثابت:

چهارش��نبه  27اکتبر طب��ق روال
همیشگی ،مش��غول س��ر زدن به
سایت ها بودم که خبری در عصر نو
توجه ام را جلب کرد:

«قتل یک دختر به دست پدرش در
سردشت»
ای��ن دختر ج��وان که س�روهش

نام داش��ت به دس��ت پدر کشته و
جسدش در سد مهاباد پیداشد.
به گفته یکی از بستگان این دختر
جوان ،سروه که به جوانی از خانواده

ای معمولی عالقه مند بوده به خاطر
مخالفت خانواده ناچ��ار به ازدواج با
مرد دیگری می شود.
پدر سروه وی راهنگام پس گرفتن
عکس و ...از فرد مورد عالقه اش می
بیند....
خبر کوتاه وبدون تفسیر بود.

از قضا چند روزی بود که مش��غول
ترجمه مقاله ای درد آوردر باره قتل
های ناموسی و داستان قتل هولناک
زن��ان ودخت��ران به دس��ت مردان
خانواده بودم.
لحظه ای مبهوت ماندم و....
کار روزانه شروع شده بود اما سروه،
حسینا ،امینا ....،مرا رها نمی کردند.
س��روه ضرب��ه ای کاری به کرختی
من ،ما ،زده بود و وجدان ما ن را به
پرسش می کشید.
ای��ن همه س��کوت ،ای��ن همه بی

تفاوتی؟!
تمام روز با خود کلنجار رفتم.
شب به محض رسیدن به خانه باز به
سراغ سایت ها رفتم .تنها همان خبر
در یکی دو سایت.
از آن همه س��ایت ه��ای رنگارنگ
دیگر ،حتی دریغ ازیک خبر خشک
وخالی!
گویا هیج کس را ماللی نبود.
این خبر وحشتناک هیچ کس را به
واکنش وا نداشت .گویی همه ذهن
ها در این راستا منجمد شده است
و فرهنگ پدرس��االری هم��ه را در
تاروپود خود بلعیده اس��ت .دفاع از
حق زندگیدخترک بی پناهی که به
دست پدرش به نام دفاع از حیثیت
و ناموس به قتل رسیده است شامل
حقوق بشر ،حق شهروندی ...،نمی
ش��ود تا حتی روشنفکران ما دست

منفمینیستهستم،پسهستم!

اکتبر 2010

از هم وطنامن پنهان نیست از شما
چه پنهان  ،من یک فمینیست
هستم.

اولین بارقه های های فمینیسم من
در سن کودکی زده شد وقتی دیدم
که مادر بزرگم پسرهای فامیل
را شومبول طال خطاب می کند و
آنها حق دارند با شورت دور حیاط
بدوند ولی اگر من جوری بنشینم
که دامنم درست نباشد همه بسیج
می شوند تا دامن مرا روی پاهای
کودکانه و بی خبرم بکشند و مدام
گوشزد کنند کهدرست بنشین!
ذهن پنج ساله ی من نفهمید (
هنوز هم نمی فهمد) که چرا آن
چیزی که وسط پای پسر عمه ام
است باید با لفظ طال آراسته شود
و حتی گاهی با الفاظ «شومبولتو
بخورم!» خورده شود ولی آن چه
من دارم مایه ی شرمساری است و
باید پوشانده شود.
ذهن پنج ساله ی من حتی وقتی
ده ساله شد نفهمید که چرا آنها
باید راحت در کوچه دوچرخه
سواری کنند و من با هزار مکافات
و یواشکی رکاب بزنم و روپوش
و روسری ام مدام توی چرخ گیر
کند و زمین بخورم و همه به من
بخندند.
او هرگز نفهمید چرا وقتی بالغ
شدم و آن دو جوانه ی سرکش
در سینه هایش رویید باید آن
را زیر مقنعه ی چانه دار بلند و
روپوش گشاد پنهان کند و قوز
کند تا برجستگی های بدنش را از
چشم های شخم زن هیزبی شرمی
بپوشاند.
ذهن من هرگز نفهمید چرا هرچه
مربوط به زنانگی من است زشت
و پنهانی و گناه آلود است و هرچه
مربوط به مردانگی پسر هاست قابل
افتخار و ستودنی و حتی به روایتی
خوردنی است!

ذهن من هنوز پنج ساله است...
نمی فهمد چرا به عنوان یک دختر
ناقص و نیمه است.
نمی فهمد چرا همه برایشدنبال
شوهر می گردند .فکر می کنند
که بدون مرد کامل نیست .نمی
فهمد چرا مادرش مدام می پرسد
این پسره کیه که هر شب زنگ
می زند؟

اگر دوستت داره باید بیاد
خواستگاریت .او انقدر بچه است
که فقط برای پوز زنی مادرش به
آن پسر می گوید بیا خواستگاریم
والکی الکی زن مردی می شود که
دوستش ندارد.
او حتی نمی فهمد چرا درخانواده
ی آن مرد ،مردها یک طرف
مجلس عرق می خورند و بحث
سیاسی می کنند و زن ها طرف
دیگر ظرف و ماتحت بچه می
شورند و مزخرف می بافند.
او نمی فهمد که چرا شوهرش
التماس می کند که لطفا جلوی
فامیل من سیگار نکش وقتی
خودش می کشد .او نمی فهمد چرا
سیگار کشیدن مرد درست است و
سیگار کشیدن زن نا درست.
او نمی فهمد چرا وقتی مردش را
نمی خواهد سالها باید دنبال طالق
بدود در حالی که اگر مرد بود در
یک هفته می توانست زنش را
طالق بدهد

ذهن من هنوز پنج ساله است...
این ذهن پنج ساله دو برابر پسر
های هم دوره اش زحمت کشید تا
دانشگاه برود ،آنها خرخون لقبش
دادند.
این ذهن پنج ساله بین همه ی
دانشجوهای ورودی اش شاگرد اول
شد تهمت زدند که معلوم نیست با
کدام استاد روی هم ریخته است.
بعدها مجبور شد هر تشخیص را
دو بار تکرار کند برای آنکه چون زن
بود حرفش نصف یک مرد ارزش
داشت.
مجبور شد از زبان یک پزشک
همکار (که زن بود) بشنود که
«پیش دکتر زن نرو! زن ها همه بی
سوادن!»
و هیچ نگوید و دم نزند .مجبور شد
دو برابر تالش کند تا نامش نصف
اعتباری که باید را بیابد.
مجبور شد دو برابر مردها خوب
رانندگی کند تا مبادا تصادف کند
و این جمله را بشنود که «زن ها
دست به فرمون ندارند!»
مجبور شد دو برابر مردهای دور و
برش کار کند و دو برابر آنها موفق
شود و دو برابر آنها پول در بیاورد و
آخر هم «زن بی سر پرست» نامیده
شود .مجبور شد دو برابر مردها
وبالگ بنویسد تا صدایش به جایی
برسد و آخر سر هم متهم شود

که زنانه نویسی می کند و در واقع
«مرد» است..

از همه ی اینها گذشته ،نگارنده زن
خوشبختی محسوب می شود.
در خانواده ای مرفه و غیر مذهبی
بدنیا آمده ،امکان تحصیل و امکان
فرار از آن چهارچوب های غیر
منصفانه و زشت را داشته است.
او هرگز کتک نخورده و نفقه
نخواسته و حضانت طفلی را از
دست نداده است.
با این همه زخمی وخسته
است.
خسته است از این که از زبان
مردهای بی خاصیت و احمقی که
نصف ضریب هوشی او را ندارند،
شنیده است که زن ها منطق
ندارند ،زن ها طنز ندارند ،زن ها
دست به فرمان ندارند.
خسته است از جامعه ای که اگر
زنی مورد تجاوز قرار بگیرد زن را
مورد خطاب قرار می دهد که چرا
حجابت کامل نبود و مقصر می
شمارند که مرد را گناه انداخته و از
مرد نمی پرسد که چرا مثل یک
حیوان رفتار کرده است.
خسته است از جامعه ای که اگر
زنی مورد خیانت قرار گرفت به او
توصیه می کند که صبوری کند
و خانمی پیشه کند و بیشتر به
مردش توجه کند،
خسته است از جامعه ای که سزای
خیانت در آن برای مرد توجه
بیشتر و برای زن سنگسار است.
خسته است از جامعه ای که زن
هایش قوز کرده و ترسیده و تهدید
شده اند و مردهایش با افتخار لگن
خاصره شان را جلو می دهند و به
شومبول های طالی خود می نازند
و به خودشان جرات می دهند
به زن ها یی که دو برابر آنها قد
کشیده اند لقب کوتوله گی بدهند.
خسته است از جامعه ای که
زنهایش به کوتوله گی خود افتخار
می کنند و حاضرنیستند بهای قد
کشیدن شان را بپردازند و هنوز
افسوس تازیانه و تسبیح و ته دیگ
را می خورند.
بر او ببخشایید اوخسته است
از جامعه ای که حتی معنی
فمینیست را نمی داند!
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به قلم برده و آن را محکوم
کنند.
قربانیانقتلهایناموسی،
زنانهستند.
زنان��ی که طبق س��نت و یا
قانون��ا از ح��ق برابر ب��ا مرد،
محروم و ملک شخصی مردان
محسوبمیشوند.
زن تنها ،ش��یئ است تحت
سیطره مردان ،به ترتیب:
پ��در ،پدر ب��زرگ ،ب��رادر ،و
باالخره همسر.
ح��ق مرگ وزندگ��ی دختر،
همس��ر ،م��ادر در دس��ت
این م��ردان جا به میش��ود.
کوچکترین عصیان و نافرمانی
گناهی نابخشودنی است .آنجا
که قدرت مرد زیر س��ئوال می رود
و حاکمی��ت او بر جس��م وجان زن
شکاف بر میدارد دیگر برای سرکوب
زن واعمال قدرت م��رد کاربرد هر
شیوه ای مجاز است.
س��ر بریدن ،خفه کردن ،سوزندان
و در ی��ک کالم قتل به هر وس��یله
ای.......وهمه به نام ناموس ش��رف و
آب��رو .قتلی که در ایران قانون آن را
قتل نمی شناسد و مشمول مجازات
قصاصنمیشود.

قتل های ناموسی ساالنه جان
صدها زن را در ایران می گیرد.

عدم تمکین به ازدواج اجباری ،زنا،
رابطه خارج از ازدواج وحتی یک سو
ظن ساده ،طالق و ازدواج مجدد از
مواردی هس��تند که شامل این نوع
قتل ها می شوند.
قتل های ناموس�ی برای کنترل
جنسیت زن است.
ای��ن قت��ل ها ن��ه فقط خش��ونت
بی نهایت یک م��رد به خواهر ،مادر
ِ
خشونت یک
و همس��ر خود است،
جامعه پدرساالر به زنان است.
«او از قبل می دانس��ت که کش��ته
خواهد شد .فرش��ته دو روز قبل به
مرکز نگهداری بیماران روانی (جایی
که مادرش نگهداری می شود )،رفته
بود و از آن ها خواسته بود که اجازه
دهند تا آنجا بماند.
ام��ا آنها به او اجازه ندادند .فرش��ته
بازگشته بود و ساکی از لباس هایش
را به همسایه شان سپرده بود.
دیر یا زود مرا می کشند! این ها را
یادگار نگه دارید.
دو روز بع�د ،جس�د او را در
حالی ک�ه پدرش به اتهام رابطه

نامش�روع س�رش را از تن جدا
کرده بود ،پیدا کردند.
بعد از س��ال ها زندگی با مردی که
 18سال از خودش بزرگتر بود و بعد
از اتهامی که پدرش به او وارد کرد،
پزشکی قانونی اعالم کرد:
«فرشته نجاتی باکره بوده است)1(».
مهم ترین ویژگ��ی این قتل ها این
اس��ت که ازیک طرف کشته شدن
این زنان هیچ گونه واکنش و تاثری
ایجاد نمی کند (بسیاری زنان خود
حامل و قربانی این فرهنگ پدرساالر
هس��تند که خود مبارزه با پدیده را
مشکل تر می کنند ).و

از طرف دیگر این قتل ها قانونی
است و شامل مجازات چندانی
منیشود.

قانون مجازات همس��ر خطا کار را
مجاز می ش��مارد و اجازه قتل او را
به مرد میده��د .در صورتی که پدر
ی��ا جد پدری فرزند خود را بکش��د
قصاص نمی شود و تنها به پرداخت
دیه و تعزیر محکوم می شود.
در جامعه ای که زن شهر وند درجه
دوم محسوب می شود و طبق قانون
نه یک انسان کامل که نیمه است؛
در جامعه ای که نقش زن تنها زایش
و پرورش فرزندان و جای او در خانه
است ،هیچ حقی بر بدن خود ندارد
و کوچکترین حرکت او کنترل می
ش��ود ،باید تاوان س��نگینی را برای
آزادی خود بپردازد.
خ��ط قرمزی وج��ود دارد که نباید
از آن عب��ور کن��د .زنی ک��ه خارج
از عرف س��نتی و دین��ی عمل می
کند و میخواهد روابط ش��خصی و
ن��وع زندگی خود را
تعیین کند ،از خط
قرم��ز عب��ور کرده
اس��ت و برای او یک
زمان :یکشنبه  7نوامبر
راه می ماند:
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---م�رگ ،ب��رای
به همه شما خوشامد می گوییم.
برگردان��دن آب��رو و
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
حثیت به خانواده.
وحشتناک این که،

جلسه اجنمن زنان

قاتل به کار خود مفتخر است ،خود
را پنه��ان نمی کند و آزاد می گردد
چرا که مجازاتی در انتظار او نیست.
قتل های ناموس��ی نه تنها در ایران
بلکه در کش��ورهایی که ساختاری
شبیه ایران دارند و از نطر فرهنگ و
سنت به ما نزدیک هستند نیز وجود
دارد.
افغانس��تان ،ترکی��ه ،ع��راق ،اردن،
مصر ،فلس��طین ،پاکستان ،خالصه
در کش��ورهای اس�لامی و برخی از
کش��ورهای امریکای التین در زمره
این کشورها هستند.
«دخترم ،بهتر است تو مبیری.
گوشکن دخترم ،گوش کن ،من
دوست دارم که تو مبیری ،بهتر
است که تو مبیری!»

این صحنهدر بیمارستانیدر ساحل
غربی رود اردن در فلس��طین اتفاق
می افتد.
سعاد در حال مرگ است.
چند روز پیش ،بعد از یک مشورت
خان��واده گی ،پدر و مادر تصمیم به
قتل اومی گیرند.
شوهرخواهر سعاد وارد حیاط خانه
می شود ،پیتی بنزین بر سر او می
ریزد و او را آتش می زند.
تنی چند از افراد روستا بدن جزغاله
ش��ده او را به بیمارس��تان میبرند.
در بیمارس��تان هم مورد بی مهری
پرستاران قرار می گیرد.
«در انظار همه ،من مجرم بودم.
گویی من باید بجای تمام زنانی
که حیثی�ت م�ردان را لکه دار
کرده بودند ت�اوان بپردازم .آنها
تنه�ا مرا ب�ه این دلی�ل جا بجا
می کردند که زخم هایم متعفن
نش�ود و میکروب ایجاد نکند،
نه ب�رای معالجه من .من را آنجا
نگه داش�ته بودند ،زیرا من باید
آنجا بدون اینکه مسئله ای برای
خان�واده و اهالی روس�تا ایجاد
بکنم ،می مردم».
با ای��ن ایده اس��ت که م��ادرش با
{>> ادامه در صفحه}31 :

گردهمائیمادرانصلحمونرتیال
جمعه  26نوامبر

از ساعت  18تا 19

بعلت سردی هوا ازین پس در محل سر بسته دانشگاه کبک گرد هم خواهیم آمد
در محل جدید
405 Ste-Catherine E
____________________________________________________

رویاروئی نهاد دین با سکوالر دموکراسی در ایران

سخنرانی:

پرویزدستمالچی
محمد امینی
عطا هودشتیان (مونترآل)

UQAM :320 Ste Catherine E .DS510

روز شنبه  27نوامبر

به همه شما خوش آمد میگوئیم

ساعت  18.30تا 20.30

29

30

ایرونی،
ایرونی
بخر!
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www.paivand.ca

info@paivand.ca

Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-313-5656

نیازمندیهای

ای
رونی،

ا
ا یرونی
س
تخدام
کن!

تایپ فارس�ی

به بهای عالی (آرش)
Tel: 514-574-7915
akhosravi53
@gmail.com

قفل و کلیدسازی

فــروش
پیتزاریا رستوران

در مرکز شهر
باسابقه طوالنی و مشتری
دائمی ،نزدیک داسون
کالج و دو دبیرستان
بفروش می رسد:
 4024سنت کاترین وست
(مترو :اتواتر)
Tel.: 514-581-8923
fromnov1

 LOCKSMITHاستخدام
با سابقه چندین ساله

درسراسرمونتریالبزرگ
 مسکونی
 تجاری
 اتومبیل
High Securtiy
Locks:
MULTI LOCK
 برترین سرویس،
 نازلترین بها

موموخواهان:

درخدمت هموطنان گرامی

 سرویس  24ساعته
Tel.: 514-999-4341
Tel.: 514-762-6774
__________
4155 Verdun
)(Corner Galt

شرکتالگانسلیزینگ
از یک خانم ایرانی
مسلط به زبان انگلیسی
و فرانسوی دارای
تجربه درانجام امور
دفتری دعوت به همکاری
می نماید.
لطفا روزمه خود را به
info@eleganceleasing.com

بفرستید.
Tel.: 514-482-4500
 2010ربماسد اتربتکا زا

رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
رفت :از مرکزشهر مونتریال:

>>  7صبح <<
برگشت :از مرکزشهر اوتاوا
>>  5بعدازظهر <<

هرطرف 15 :دالر

@abehn082
uottawa.ca
Tel.:(514) 966-4572

عیب یابی و تعمیر  نصب
هرگونه سخت افزار و نرم
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
شبکه رسانیویروس زدایی
و نصب ضدویروس بازگرداندن
مفروضاتازدست رفته:

DATA RECOVERY

آموزش هرگونه نرم افزار:
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
وبسایت :شرکت و خصوصی
تبدیل فیلم و عکس های شما
روی  DVDطراحی گرافیک
تنظیم فرم های مالیاتی:
خصوصی و شرکت
بهترینسرویس
بهترینقیمت

514-830-5757
arman:toendofFeb2011>P

استخدام

به یک پیتزامیکر باتجربه
نیازمندیم.
Tel.: 514-909-0444
 1ربتکا زا )یفطصم( یدمحا نویامه

سالن آرایش

شهـرزاد
Shahrzad1001coupes

ترجمهکلیهمدارکودعوتنامهرسمی

)(NDG

514-575-7080

UPریمااضر :ربماتپس

سرویس اتاوا

خدماتکامپیوتر،
حسابــداری
و گــرافیک

متــرجم
رضانوشادجمال

H&H

&Renovation
Construction
امور ساختمانی
کلیهامورساختمانی

با نازل ترین قیمت
پذیرفتمیشود.
لطفا با آقای گوگوش
تماسبگیرید:

514-887-5195
 2010یم هام15زا
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مجیدمحمدی
لیسانس زبان و ادبیات
انگلیسی از دانشگاه
شیراز ،با 10سال سابقه
تدریس زبان انگلیسی
مدرس سابق انجمن ایران
و آمریکا ( کانون زبان)
(مکالمه  ،گرامر ،خواندن
و نوشتن) انگلیسی در
سطوح مختلف ،آموزش
خصوصی و گروهی زبان
انگلیسی ،ویراش و کمک
در نگارش مقاالت و پایان
نامه های دانشگاهی
پذیرفتهمیشود
Tel.: 438-764-3904

خدماتکامپیوتر

 آموزش از مبتدی
تا پیشرفته
 تعمیر و عیب یابی
 نصب انواع ویندوز
 ویروس زدایی و نصب
بهترین آنتی ویروس ها
 طراحی صفحات وب
شرکتی و شخصی
 افزایش سرعت سیستم

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

www.systemexpert.ca
514-294-8242

(514) 489-6901

RENOVATION
جزئی و کلی

نوسازی آشپزخانه :نصب
کابینت و کانترتاپ،
نقاشی ،حمام ،سرامیک،
کفپوش چوبی ،رنگ،
تکمیل زیرزمین

قابلتوجهخامنها

فال قهوه
و ورق
توسط شادی
678-6451
ربماتپسزاNikpour:

)(514

سیا صابری

Tel.:514-212-6858
2011هیروفاتP? bobymoradian

کیک و شیرینی های
خانگی و دسر

در ناحیه وست
بادرآمد
برای اطالعات بیشتر با
شماره زیر تماس بگیرید:
Tel.: 514-755-8838

پذیرش سفارش
به میزان محدود
خانم فریده
Tel.: 514-562-5420

تدریس فرانسه

استخدام

UPناوخا ناکشاربماون15زا

Fatima.meghdadi@gmail.com

تدریس زبان فرانسه همه
سطوح ،توسط پژوهشگر
دوره فوق دکترای ادبیات
Tel.: 514-303-6014

خدماتکامپیوتری
و اینترنتی
در قلب مرکز شهر
مونتریال

514-224-0-224

 1 2010ربتکازا

بهیکپیتزامیکرباتجربه
برای کاردرناحیه مرکز
شهرمونتریالنیازمندیم.

Tel.: 514-746-9271
 15نوجزا:ینالساب شرآup

ربماون 1زاbabakkhalatbari@gmail.com

تاتوی دائم

آرایشگاه پرینا
فقط برای خــانم ها
آرایش و کوتاه کردن مو
رنگ ،مش ،هایالیت
زیباسازی صورت
 باقیمت پائین
لطفا باوقت قبلی

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن
685-4777

دش تخادرپ2010یمات:نیشون

)(514

514-553-4447

بیزنسبرایفروش

nov15+dec1P

شهریاربخشی

همراه با ساختمان

بیزنس فروش لوازم
اتومبیل ،در مرکز شهر
مونتریال ،با چندین سال
سابقه و مشتری دائمی
برای اطالعات بیشتر لطفا
با شماره تلفن زیر تماس
بگیرید:
Pieces D'auto
Monk
(514) 931-5404
5753 Boul Monk

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

ترجمهرمسی

ترجمـــه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

Montreal, QC, H4E 3H2

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

6963 Sherbrooke W.

ستــون

فــروش آموزش شیرینی پزی Services VAPEURNET
رستوران

آموزشانگلیسی
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ایرونی
استخدام
کنید!
استخدام
سوپر اخوان

>> جهت شعبات 1و 2در
 NDGو وست آیلند به چند
نفر Cashierو کارگر ساده
نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:
514-485-4744
514-620-5551

514-889-8765
Pd:jan'10

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

محضردارایرانی
مونــا گالبی

اولین محضردار ایران
در مونتریال

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.: 514-831-2293

Hygienic and Ecologic Steam Cleaning,
Industrial and Residential

نهایت پاکیزگی و بهداشت
با استفاده از مدرن ترین
تکنولوژی
نظافت ،پاکسازی و
میکروب زدایی با بخار آب
بدون استفاده از مواد شیمیایی
 درمانگاه های پزشکی
و دندانپزشکی – خانه و آپارتمان – کافی شاپ و
رستوران ( آشپزخانه و سالن پذیرایی)
مهد کودک و مدارس ،اتوموبیل و تاکسی ( داخل،
بیرون و موتور ) ،هتل ،مهمانخانه و متل و...
قیمت های ویژه با تخفیف عمده برای نظافت و
پاکسازی هر روزه  ،هفتگی و ماهانه
Tel.: 514-815-1297

LÀterlier Tailleur Zari

آتلیهخیاطیزری
کلیه امور مربوط به ترمیم
لباس مخصوص خانم ها و
آقایان با سال ها تجربه
کیفیت عالی  ،بهای مناسب
در خدمت هموطنان گرامی
مترو پیل :خروجی استنلی
( 1140خیابان مزونوو )
دوشنبه تا جمعه 9 :صبح تا 6
شنبه  9 :صبح تا 5

Tel.: 514-3717700

اجـاره

APT for RENT

آپارتمان برای اجاره
مبله ،یک خوابه  +سالن،
آشپزخانه +انترنت TV +
 شاغل باشد  -سیگارینباشد:
 500دالر در ماه
(شامل گرمایش )
514-512-8015
514-482-6390
4135 ave Northcliff
ربماون لوا زا میرم

دارالترجمهرمسی

یکتـا

بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا،
مترجمرسمی،عضوجامعه
مترجمان رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد
ومدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
دولتی کبک و کانادا
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
مطابق با استانداردهایPCRC
و MCC
 تنظیمدعوتنامه رسمی
 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل فرمهای مهاجرت و
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات
مربوطه ...

1010 Sherbrooke W.
Suite 1800
Downtown Office:
Tel./Fax: 514-439-8501
West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

Cell: 514-730-7462

House

Keeping FH
متیزکردن محل
کار و منازل

 سرویس نگهداری
از کودکان و سالمندان
درخانه شما  تمیز
کردن منازلمسکونی،
دفاترتجاری،پنجره
فرستادن کودکیار و
پرستار به خانه شما،
بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن
بطورهفتگی
(514) 677-4726

ریاضیاتوفیزیک
تدریس
به شیوه روان و آسان
ابتدائی،دبیرستان،
کالج و دانشگاه
Tel.: 514-655-5991
 UPناوخا:ربماتپس1زا

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک
(آرش کشوری)

>> 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

استخدام

بهیکپیتزامیکرباتجربه
برای کاردرناحیه مرکز
شهرمونتریالنیازمندیم.

Tel.: 514-746-9271
 15نوجزا:ینالساب شرآup

farkhondeh>>120todec'09UP

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP
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داروخانه

لوئیزداداش زاده

نسخه خود را به ما فکس
کنید و داروی تان را
حتــــویلبگیرید:
13 RACHEL
Tel.: (514) 288-4864
Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682

__________
	•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :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
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آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

استخدام

به یک نفر راننده برای
دلیوری پیتزا در ناحیه
السال نیازمندیم.
Tel.: 514-363-4444
 1ربماون زا ناوخا رهچونم

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

آموزش سنتور

سینابطحایی
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

ARIANA
MOVING

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

تدریس ریاضی
دبیرستان و کاجل
>> میرتا

Tel.: 514-299-5623
ali-webazoct01

تعمیرات
ساختمانی

آریانا مووینگ

اسباب کشی

وهرگونهحملونقلبار
با نازلترین قیمت
درخدمت شما (رضا)
(514) 449-6930

استخدام

AKHAVAN FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

رستوران

شیراز

RENOVATION

514-485-2929

نوسازی آشپزخانه :نصب
کابینت و کانترتاپ ،نقاشی،
حمام ،سرامیک ،کفپوش
چوبی ،رنگ ،تکمیل
زیرزمین و...

استخدام

جزئی و کلی

Tel.:514-573-4477
2011هیروفاتP? bobymoradian

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

صــرافی  5استخـدام

ستاره

2178 Ste-Catherine W.

514 -- 585 2345
514- -846-0221

جامعه شناس از دانشگاه کنکوردیا،
استاد سابق زبان انگلیسی دانشگاه تهران
با بیش از  20سال سابقه تدریس زبان
در کلیه مقاطع دانشجو می پذیرد.

آمادگی برای امتحان  TOEFLو IELTS
تسلط بر متون کتاب های دانشگاهی
خواندن و بحث در مورد مقاالت روزنامه ها
تمرین مکالمه و مصاحبه نوشتن مقاالت دانشگاهی
(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com
mai-??09

CARWASH

mai-??09

ایرونی
استخدام
کنید!

بهرامرحیمیان:

استخدام

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

فروش سنتور

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

رستوران عموجمال
به یک نفر خانم آشپز
نیازمندیم.
514-484-8072
دنمدوس  15ربماون

قتل های ناموسی...

شیش��ه ای پر از س��م به بالین��ش می آِید تا
دخترش را قانع کند که خود را کش��ته و این
جنایت را خود به پایان ببرد.
ب��ا دخالت آخرین لحظه یک پزش��ک جوان،
سعاد به شانتاژ تن نمی دهد و مالقات خانواده
ممنوع می گردد.
چرا این همه خش��ونت به این دختر جوان روا
می شد؟
عاش��ق همس��ایه بودن ،همخوابگی با پس��ر
همسایه در مزرعه ،پسر همسایه که به او قول
ازدواج داده بود.
س��عاد حامله شده بود .پس��ر همسایه پس از
شنیدن خبر او را رها می کند.
آشکار شدن عالیم حاملگی،حکم قتل سعاد را
صادر می کند)2( .

و اما چه باید کرد؟

به چالش کشیدن نظام پدرساالری ،شکسنت
سکوت و تابوها:

در جامعه ما ،قتل های ناموسی از زمره تابوها
است و تا سال های اخیر بندرت به این مسئله
پرداخته شده است.
به چالش کشیدن نظام پدرساالری که عامل
اصلی خش��ونت های وارده بر زنان و از جمله
قتل های ناموسی است ،در وهله اول مستلزم
شکستن سکوت است.
باید مس��ئله قتل ه��ای ناموس��ی را از امری
خصوصی به یک معض��ل عمومی و همگانی
بدل کرده و برای از بین بردن آن مبارزه کرد.
در این راه باید کمپینی به راه انداخت.

به چند نفر آقای باتجربه
برای کار در کارواش
محدوده وست آیلند
نیازمندیم.

وسیله نقلیه برای رفت و
برگشت امکانپذیر است.

شیرینی
سـرو

بابهترینشیرینیها
برایجشنهایشما
514-487-5172
514-562-6453

ربماون لوا زا میرم

خانممجربازسالمندان
و کودکان شما در تمام
مدتشبانهروز
(حتیویکندها)
نگهداریمیکند:

514-769-4075

استخدام

WAITRESS

به یک نفر ویترس ایرانی
باتجربه :خراسان کباب
514-488-9191
azjan15unpaid

استخدام

به یک کارگر ساده برای کار
در رستوران یاس نیازمندیم.

س�فر روزانه به

تـورونتو

AKHAVAN
FOOD

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

Tel.: 514-284-6607
aznov15up

خشکشویی
Nettoyeurs
EXPRESS

www.
nettoyeursexpress.com
Your garments fresh
and cleaned as early as
!the same day
CEL: 514-889-7392

خدماتساختمانی

TORONTO

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

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بهای باورنکردنی

و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی
>> دلیوری روزانه
آقای قربان:
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

514-483-0303

استخدام

نگهداری کودکان

نگهداری از فرزندان دلبند
شما توسط خانم ایرانی
همچنین امور آشپزی
تلفن تماس >> :مهری

احمـد

514-962-5630

پرستارساملندان
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داروخانه

لوئیزداداش زاده

نسخه خود را به ما فکس
کنید و داروی تان را
حتــــویلبگیرید:
13 RACHEL
Fax: (514) 288-4682

همخانه

425دالر :اول نوامبر
برای یک آپارتمان چهار
و نیم بزرگ با دو اتاق
خواب جداگانه ،نشمین
بزرگ ،با بالکن و تمام
مبله ،جویای همخانه
(خانم و یا آقا) برای اول
نوامبر هستم .سهم اجاره
 425دالر شامل همه
چیز(برق،گرما،تلفن،آب
و اینترنت پرسرعت) می
شود .این آپارتمان درکنار
ایستگاه اتوبوس و نزدیک
مترو سنت میشل (خط
آبی) قرار گرفته است.
Tel.: 514-815-1297

کافه پرشیا
936 Girouard
)(Corner: St.Jacques

Tel.: (514) 489-8484

PARTICIPATE in our
CO
MMUNITY

نیازمنــدیها
شانـــس اول را به
آنها بدهید!

این کمپین باید ه��دف خود را در وهله اول ،ا
فش��اگری هر چه وسیع تر قتل های ناموسی
قرار دهد.
این افش��اگری ها با توج��ه موضع جمهوری
اسالمی در مورد این قتل ها (قانونی بودن اغلب
موارد و عدم مج��ازات مرتکبین این جنایت)
نباید تنهادر داخل ،محدود بماند ،بلکه باید در
سطح جهانی هم مطرح شود.
این مس��ئله از طرف کش��ورهای دیگراز چند
س��ال پیش در مجامع بین المللی مطرح و با
فعالیت مصرانه فعالین حقوق بش��ر ،از جمله
اسما جهانگیر به کمیسیون حقوق بشر سازمان
ملل برده شد.
اسما جهانگیر وکیل پاکستانی و گزارشگر ویژه
کمسیون حقوق بشر س��ازمان ملل ،در سال
 1999گزارش مفصل و تکان دهنده ای از قتل
های ناموسی در کشورهای خاورمیانه ،آسیای
جنوبی وبعضی از کشورهای امریکای التین را
به سازمان ملل داد.
در س��ال  2000مجمع عمومی سازمان ملل
قطعنام��ه ای در ب��اره ،از بین بردن قتل های
ناموسی به تصویب رساند.
این قطعنامه که به امضاء  125کشور رسید ،از
کشورها می خواهد که از مجاری قانونی قتل
های ناموسی را از بین ببرند.
البته اغلب کش�ورهای مسلمان از جمله
ایران به آن رای ندادند.
اما در پاکس��تان از آن به بعد مجازات سنگین
وحتی اعدام برای مرتکبین قتل های ناموسی
در قانون در نظر گرفته شده است.
در ترکیه مجازات حبس ابد برای مرتکبین این

PAYVAND

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند:
در رستوران ،کارگاه ،اداره ،کارخانه،
فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
خود آنان را استخدام کنید!
----------------

 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.

514-996-9692

ساختمـــان

شرکت ساختمانی PRO ALCO

تکمیل زیرزمین ،حمام و آشپزخانه
 لوله کشی ،برقکاری
نصبدروپنجره،
پشت بام (شینگل)
کف های چوبی ،دک،
نصبسرامیک،
نرده دور حیاط،
رنگ و...
(واروژغریبیان)
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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
برایمابنویسیداما...

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

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

Tel.: (514) 245-5500
 Pتوا1ات هم1زا

>> ادامه از صفحه29 :
جنایت پیش بینی شده است.
البته این قوانین باعث از بین رفتن قتل های
ناموس��ی در این کشورها نش��ده است اما در
زمینه مجازات ،پیش��رفت های داش��ته است
ک��ه خود حاصل مبارزات بی وقفه زنانی چون
اسما جهانگیر و خواهرش می باشد که علیرغم
فتوای مرگ ،سال ها است که برای این معضل
اجتماعی نه تنها در پاکس��تان بلکه در سطح
جهانی مبارزه می کنند.
این تجربه به ما نشان میدهد که علنی کردن
این معضل اجتماعی و مبارزه بی امان اهمیت
بسزایی در ازبین بردن آن دارد.
بی تردید این مبارزه در ش��رایط امروز ما کار
آسانی نیست.
استبداد سیاسی ،نا برابری نهادینه شده بین زن
ومرد ،فقر اقتصادی و فرهنگی ،فرهنگ دیر پا
وجان سخت مردساالری ،عدم توجه تاریخی
به خصوص روشنفکران مرد به مسئله زنان (
البته س��ال های اخیر این توجه بیشتر شده)
و به خصوص به قتل های ناموسی و ...موانعی
جدی هستند.
اما ب��ه نظر من با راه اندازی کمپین ،می توان
مبارزه ای جدی را به پیش برد.
در ای��ن راه آگاه ک��ردن باید همراه با حمایت
جدی و فراهم کردن امکانات برای زنانی که در
معرض خطر هستند همراه باشد.
چرا که تنه��ا ،بدون حمایت ،این زنان قادر به
شکستن سکوت و در نتیجه افشاگری واقعی
نیستن .د
البتهدر زمینه طرح مسئله و افشاگری،در سال
های اخیر در داخل به خصوص از طرف فعالین
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سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال،
شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو،UN-SAT ،
اتوکلیفتون و  ،NDGفتوشاپ ،المیزان،
نور ،آذین ،صادق ،پاسیفیک ،متروپولیس،
پارس تورز ،خضر ،کبابسرا و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،
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

زن اقداماتی صورت گرفته است.
کتاب«فاجعه خاموش قتل های ناموس�ی»
نوش��ته خانم پروین بختیار نژاد در این راستا
بسیار ارزشمند و مفید است.
اما مس��ئله فاجعه بارتر از آن است که تنها در
سطح بحث بماند.
مسئله حق زندگی زنان است که نباید به هر
بهانه ای گرفته شود.
فردا دیر اس��ت .جان های پر پر شده رابه هیچ
قیمتی نمی توان دوباره بدست آورد.
_________________
1ـ سایت بی پرده با تو
2ـ ترجمه بخش��ی از مقاله س��اندرین ترینر
خبرنگار ونویسنده فرانسوی در باره قتل های
ناموسی

ای
رونی،

ا
ا یرونی
س
تخدام
کن!

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

کافـه
صوفی

ایرونی،
_________________
ایرونی
2070 Maisonneuve
Tel.: 514-989-8383
بخر!

ع
ل
ظ
م
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ی
ی
خ
لل
مؤسسه رتآ تا ها ی و ی
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سلسلهبحثهای
اخالقی ()10

روش مرحوم ملكى تبریزى
مرحوم حاج میرزا جواد آقا تبریزى كه
یكى از اس��اتید معروف سیر و سلوك
محسوب مىش��ود ،در رسالهی «لقاء
الل��ه» ،راهى را پیموده اس��ت كه در
جهاتى با آنچه در رس��الهی منسوب
به جناب بحرالعل��وم آوردیم ،متفاوت
است.
ایشان نخست لقاء الله را عنوان مقصد
اعالى سیر و سلوك معرفى مىكند و
از آیات مختلف ق��رآن بهره مىگیرد
و ش��واهد زیادى از روای��ات براى آن
مىآورد و صریحا به این اشاره مىكند
ك��ه منظور از لق��اء الله ،مش��اهده با
چشم نیست ،چرا كه خداوند ،منزه از
كیفیتى است ك ه موجب رؤیتاست.

ن منظ��ور از لقاء الله ،مالقات
همچنی 
ثواب و نعمتاودر قیامتنیست ،بلكه
منظور نوعى شهود و مالقات قلبىو
روحى و مشاهده با چشمدلاست.
س��پس براى پیمودن این راه طوالنى
و پرفراز و نشیب ،برنامهاى را پیشنهاد
مىكند ك��ه در جه��ات زیر خالصه
مىشود:
ت براى پیمودن این
 )1تصمیم و نی 
راه است.
 )2توب�هی صحی�ح از گذش�ته،
توبهاى كه در اعمال و اعماق انس��ان
نفوذ كند ،او را دگرگون س��ازد و آثار
گناه را از جسم و جان و روح او بشوید.
 )3برگرفتن توش�هی راه است و
براى آن چند برنامه ذكر كرده است:
 )1-3در صبح ،مشارطه (با خود شرط
كند كه جز راه حق نپوی��د)؛ در روز،
مراقبه (توجه به این كه از راه منحرف
نگردد)؛ در شامگاهان ،محاسبه (توجه
ب��ه این كه در روز گذش��ته چه انجام
داده است).
 )2-3توجه به اوراد و اذكار و توجه به
وظایف بیدارى و هنگام خواب.
 )3-3توجه به نماز ش��ب و خلوت با
خداوند و شبزندهدارى و ریاضت در
مسالهی خواب و خوراك كه از حد الزم
تجاوز نكند.
 )4-3بهرهگیرى از تازیانهی س��لوك،
و آن عب��ارت اس��ت از مؤاخذه كردن
خویش��تن به خاطر توجه ب��ه دنیا و
قصور و كوتاهى در برابر حق و پوزش
خواس��تن از پ��روردگار و س��رزنش
خویشتن به خاطر بىوفاییها و اطاعت
از شیطان در حضور پروردگار و سعى
و تالش در طریق اخالص.
 )5-3در آس��تانهی تح��ول ،و در این
مرحله باید قب��ل از هر چیز ،به پایان
زندگى و مرگ بیندیشد كه فكر مرگ
براى سوزاندن حبدنیا و اصالح بیشتر
صفات زشت ،داروى مؤثرى است.
 )6-3در آستانهی سر منزل مقصود،
در ای��ن بخش اش��اره ب��ه این معنى
مىكند كه انسانداراى سه عالم است:

عال��م حس و طبیع��ت ،عالم خیال و
مثال ،عالم عقل و حقیقت.
عالم حس و طبیعت،یكپارچه ظلمت
اس��ت و تا از آن نگذرد ،به عالم مثال
كه عبارت از عالمى اس��ت كه حقایق
آن داراى صورتن��د و ع��ارى از ماده،
نمىرس��د .تا از عالم مثال نگذرد ،به
عالم عقل نمىرس��د و منظور از عالم
عقل ،عالمى است كه حقیقت و نفس
انس��ان در آن عالم ،نه ماده دارد و نه
صورت .و هنگامى ك��ه به عالم عقل
رسید و نفس خویش را خالى از ماده
و صورت شناخت ،به معرفت پروردگار
دس��ت مىیابد و مصداق «من عرف
نفسه فقد عرف ربه» (بحار ،ج  ،2ص
 )32مىشود.

روش سوم
در رس��الهی «لقاء الله» عالم و محقق
بزرگ��وار ،آقاى مصطف��وى ،برنامهی
دیگرى براى این س��یر و سلوك الهى
ذكر ش��ده اس��ت .در این رس��اله كه
رس��الهی جام��ع و پرب��ار و متكى به
آیات و اخبار اس��ت ،نخس��ت اش��اره
به آی��ات مربوط به لقاء الله مىكند و
بع��د از آن كه این لقاء و مالقات را به
معنى مالقات معنوى و روحانى تفسیر
مىنماید ،در ش��رح آن مىافزاید كه
براى رسیدن به سر منزل مقصود باید
انسان حدود برانگیخته شده از جهان
ماده و حد زمان و مكان و حتى حدود
ذاتى ك��ه در همهی ممكنات موجود
است،درهم بشكند و غرق و فناى عالم
الهوت گردد و به لقاى پروردگار نایل
آید و مخاطب ش��ریفهی «تو اى روح
آرام یافته! به سوى پروردگارت بازگرد
در حالى كه هم تو از او خش��نودى و
هم او از تو خش��نود است ،سپس در
سلك بندگانم در آى و در بهشتم وارد
ش��و!» (فجر )30-27 ،گردد .س��پس
براى رسیدن به این سرمنزل بزرگ و
بىمانند ،طى پنج مرحله را پیشنهاد
مىكند:

 )1تكمیل و تقویت اعتقادات و توجه
خاص به اصول دین.
 )2توبه و بازگش��تبه اعمال صالح و
پرهیز از گناهان و انجام واجبات.
 )3مهیا و آماده شدن براى پاكسازى
نفس از رذایل و آراستن آن با فضایل
اخالق.
 )4مح��و انانیت و حصول فنا در برابر
عظمتحق.
در این مرحله كه تعلق زندگى مادى
برطرف شده و تعلقات به اموال و اوالد
و لذات ،مش��تهیات م��ادى و خیالى
تغییر كرده و به تعلق روحانى و معنوى
مبدل شده ،تنها چیزى كه باقى مانده،
تعلق به نفس خویش است و این تعلق
به اندازهاى ریشهدار و محكم است كه
گویى از ش��دت ظهور ،خفا پیدا كرده
اس��ت .ولى یك نكته باقى است و آن
این كه س��الك در تمام ای��ن مراحل،
مقصودش رسیدن به لقاى پروردگار
ب��وده؛ یعنى در واق��ع و در باطن ،هر
كارى كرده ،براى خود كرده است.
اینجا اس��ت كه باید م��ن و توجه به
خود بر طرف گردد و محبوب و مورد
عالقهی سالك ،جلوه و ظهور خدا باشد،
نه مقید به خود او .به تعبیر آشكارتر،

مؤسسهحضرت آیت اهلل العظمی خویی
برنامهی هفتگی خود را
 روزهای جمعه از ساعت  7شب
برگزارمینماید.
به عالوه ،سلسله جلسات
مباحث اخالق ،احکام و عقاید نیز در
روزهای سهشنبه و پنجشنبه
از ساعت  19برقرار میباشد.

لطفا جهت ارسال نظرات ،پیشنهادات و سؤاالت خود و یا
کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی

www.khoei.ca
مراجعه نمایید و یا با ایمیل
alkhoeifoundation@gmail.com
و تلفن514-341-2235 :
با ما تماس بگیرید.

www.paivand.ca

«من» باید حذف ش��ود و این حجاب
ك��ه بزرگترین مانع و س��د راه حق و
آخرین حجاب س��الك براى وصول به
لقاء الله است ،بر طرف گردد.
ب�راى از میان ب�ردن این حجاب
چندین راه است:

 )1-4راه توج��ه قلبى ب��ه خداوند و
توحید ذاتى و صفاتى و افعالى و از این
طریق مىفهم��د كه غیر او در برابر او
هیچ و پوچ است.
 )2-4تفكر و اس��تدالل براى مبارزه با
انانیت و حجاب نفس ،به این معنى كه
خدا را وجودى نامحدود و ازلى و ابدى
وحى مطلق مىبیند و خود را وجودى
از هر نظر.
 )3-4معالجه با اضداد و این كه در هر
مورد به ج��اى «من» ،توجه به خدا و
بندگان صالح خداوند باش��د و خود را
در حضور دایم در پیشگاه حق ببیند.
 )5در این مرحله ،سالك به صورت یك
انس��ان ملكوتى در آم��ده و داخل در
جبروت مىشود.
منظ��ور از ورود در مرحلهی جبروت
آن اس��ت كه انس��ان به خاطر كمال
صفا و خلوص و محو در نور الهى ،نفوذ
و س��لطه پیدا مىكند و براى فعالیت
و انجام وظایف الهى و ارش��اد خلق و
امر به مع��روف و نهى از منكر از روى
معرفت كامل قدم برمىدارد.
جمعبندى مكتبهاى سیر و سلوك
از آنچه علماى سیر و سلوك و رهروان
ای��ن راه (البته آنهایى ك��ه در طریق
شریعت و مسیر اسالم و اهلبیت گام
برمىداشتند) بر مىآید و نمونههایى
از آنها در باال آمد ،اصول مش��ترك زیر
استفاده مىشود:
 )1هدف اصلى ،لقاء الله و شهود ذات
پ��اك پروردگار با چش��م دل و حضور
روحانى و معنوى در محضر اوست.
 )2ب��راى رس��یدن ب��ه ای��ن مقصد،
نخس��تین گام توبه از همه گناهان و
شستن رذایل اخالقى و آراسته شدن
به فضایل اخالقى است.
 )3در ای��ن راه بای��د آداب چهارگانه
مشارطه و مراقبه و محاسبه و معاقبه
را فراموش نكند؛ یعنى ،صبحگاهان با
خود شرط كند كه گرد گناه و خالف
رضاى حق نگردد و در تمام مدت روز
مراقب نفس سركش باشد و شامگاهان
و هنگام خواب به محاسبه بنشیند و
اگ��ر خالفى از او س��رزده بود ،خود را
ب ه وسیلهی ترك انواع لذایذ مجازات و
عقوبت كند.
 )4مبارزه با هواى نفس كه بزرگترین
س��د ای��ن راه اس��ت ،از واجبترین
واجبات مىباشد.
 )5توج��ه ب��ه اذكار و اورادى ك��ه در
ش��رع مق��دس وارد ش��ده ،همچون
ذكر «الحول والق��وه اال بالله» و ذكر
ت س��بحانك انى كنت من
«ال اله اال ان 
الظالمین» و ذك��ر «الله» و «یا حى»
و «یا قیوم» و امثال این اذكار ،س��بب
قوت بر پیمودن این راه است.
 )6توجه قلبى به حقیقت توحید ذات
و صفات و افعال خداوند و غرق شدن
در صفات كمال و جمال او ،توش��هی
دیگرى براى این راه پرفراز و نش��یب
است.
 )7شكس��تن بزرگترین بت و آن بت
انانیت و توجه به خویشتن ،از مهمترین
شرایط وصول به مقصد است.
 )8استفاده از وجود استاد و مربى كه
زیر نظر او كار كند و همچون طبیب
به درمان او بپردازد را گروهى ش��رط
دانستهاند و بعضى نیز روى آن تكیهی
خاصى ندارند .بعضى وظیفهی ارشاد
خلق و پیم��ودن راه انبی��ا و اولیا در
هدایت م��ردم و امر به معروف و نهى
از منك��ر را به عن��وان آخرین مرحله
آوردهاند ،در حالى كه بسیارى مطلقا
س��خنى از این مرحله بر زبان نرانده و
سالك را به خودش واگذاردهاند.

سلسلهبحثهای
اعتقادی ()8
صفات خداوند متعال
هس��تی مطلق ،قدرت بینهای��ت دارد.
خداوند بر هر چیزی قادر است و قدرت او
بر تمام اشیا یکسان است.
پر برکت و زوال ناپذیر است خداوندی که
حکومت جهان هستی به دست اوست و
او بر همه چیز قادر است (ملک ،آیهی .)1
حکومت آس��مانها و زمین و آن چه در
آنهاس��ت ،از آن خداوند است و او بر هر
چیزی توانا است (مائده ،آیهی .)120
سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها
که ما قادریم (معارج ،آیهی .)3
از آی��ات فراوان��ی که در ق��رآن ،قدرت
خداوند را بیان میکند ،فهمیده میشود
که قدرت خداوند هیچ گونه حد و مرزی
ندارد .هر زمان اراده کند ،انجام میدهد و
هر زمان ،ارادهی محو و نابودی چیزی را
بکند ،آن چی��ز از میان میرود و به طور
کلی هیچگونه ضعف و ناتوانی در او تصور
نمیشود .آفرینش کرات عظیم آسمانها
با خلقت موجود کوچکی برای او یکسان
است.
علی ع فرمود:
آش��کار و نهان ،سنگین و سبک ،قوی و
نات��وان ،از جهان آفرینش در برابر قدرت
خداوند یکس��ان و مس��اوی است (نهج
البالغه ،خطبهی .)80
امام صادق ع فرمود:
وقتی موس��ی علیه السالم به سوی کوه
طور رفت ،گفت پروردگارا! خزاینت را به
من نشان ده.
پ��س خداوند فرمود :همان��ا خزاین من
چنین اس��ت که هر زم��ان اراده کنم به
چیزی بگویم ،بوده ب��اش ،پس آن چیز
خواه��د بود (توحی��د صدوق ،ب��اب ،9
حدیث .)17
سوال در مورد قدرت خداوند
گاهی سوال می ش��ود آیا خدا میتواند
موجودی مانند خودش بیافریند؟
اگر بگویی��د میتواند ،پس تعدد خدایان
ممکن اس��ت و اگر بگویی��د نمیتواند،
قدرت خداوند را محدود کردهاید و یا این
که خداوند میتواند این جهان پهناور را
درون تخ��م مرغی جای دهد ،بدون این
ک��ه جهان را کوچک کند یا تخم مرغ را
بزرگ؟
در ج��واب باید گفت در این گونه موارد،
کلمهی «نمیش��ود» به کار میرود ،نه
کلمهی«نمیتواند».

به راستی غدیر خم چه ارزشی را برای ما
انسانها ،به عنوان امت اسالمی ،به ارمغان
آورده است که نسبت به همهی وقایع و
رخدادهای قبل از اس�لام و بعد از بعثت
پیامبر (ص) بافضیلتتر میباشد؟
پیامبر اس�لام (ص)  23سال کوشیدند؛
آنچنان که به فرمودهی خودشان هیچ
نبیای به اندازهی ایشان اذیت نشده است
(بحار ،ج  ،39ص .)569
ب��ا وجود آن که حض��رت زکریا را میان
تنهی خالی درخت گذاشتند و با درخت
اره کردند 950 ،سال نوح پیامبر را آزردند
و خون به دلش کردند ،حضرت موس��ی
را از دی��ار خود بی��رون نمودند ،ابراهیم
خلیل الرحمان را در آتش انداختند و ،...
ولی پیامبر (ص) میفرماید هیچ کدام به
اندازهی من اذیت نش��دند .مشقاتی که
پیامبر (ص) تحم��ل کردهاند ،با تمامی
انبیای گذشته قابل مقایسه نیست.
آنقدر پیامبر ب��رای ابالغ وحی زحمت
میکشیدند که خداوند میفرماید :طه! ما
ق��رآن را بر تو نازل نكردیم كه خود را به
زحمت بیفكنى! (طه ،آیات .)2-1
یعنی میفرماید چرا خودت را به مشقت
میاندازی؟ ت��و تنها ابالغ ک��ن :پیامبر
وظیفهاى جز رسانیدن پیام [الهى] ندارد؛
[و مسؤول اعمال ش��ما نیست] (مائده،
آیهی  )99و بیش از این خودت را اذیت
نکن.
ب��ا این وجود قرآن در حج��ه الوداع و در
واقع��هی غدیر در مورد وصایت امام علی
(ع) میفرماید:
اى پیامبر! آن چ��ه از طرف پروردگارت
بر تو نازل شده اس��ت ،كام ً
ال [به مردم]
برس��ان! و اگر نكنى ،رس��الت او را انجام
ندادهاى!
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به عبارتی روشنتر طرح سوال نادرست
اس��ت ،زیرا وقتی میگوییم آیا خداوند
میتواند موجودی مانند خودش بیافریند،
کلمهی آفریدن معنایش این اس��ت که
آن شیئ ،ممکن الوجود و مخلوق است
و هنگامی که میگویی��م مثل خداوند،
معنایش این اس��ت که آن شیی ،واجب
الوجود باشد.
نتیجهاش این میش��ود ک��ه آیا خداوند
میتواند چی��زی بیافریند که هم واجب
الوجود باش��د و هم نباش��د ،هم ممکن
الوجود باشد و هم نباشد (هم خالق باشد
و هم مخلوق) .طرح این س��وال نادرست
است و خداوند بر هر چیزی قادر است.
همچنین وقتی گفته میش��ود آیا خدا
میتواند جهان رادر تخم مرغی قراردهد،
به طوری که نه جهان کوچک شود و نه
تخم مرغ بزرگ؟
معنایش این اس��ت که جهان در همان
حال که بی نهایت بزرگ است ،بی نهایت
کوچک باشد و با توجه به غلط بودن این
سوال ،نوبتی به جواب نمیرسد ،زیرا تعلق
به محال ،محال است.
همین س��وال را مردی از امیر المومنین
علیه السالم نمود.
حضرت فرمودند :به درستی که خداوند
تبارک و تعالی به عجز و ناتوانی نس��بت
داده نمیشود ،ولی آن چه تو میپرسی،
نش��دنی است (توحید صدوق ،باب  ،9ح
.)9
در روایتی از امام رضا علیه الس�لام نقل
شده که فرمود:
بله خ��دا میتواند و در کوچکتر از تخم
مرغ هم میتواند .خداوند دنیا را در چشم
تو ق��رار داده ،در حالی ک��ه از تخم مرغ
کوچکتر است.
خداوند حی و قیوم
خداون��د دارای حیات جاویدان و ثابت و
برقرار است .او به ذات خویش قایم است
و موج��ودات دیگر قایم به او هس��تند.
حی��ات در مورد خداوند با آنچه در مورد
موجودات دیگر گفته میش��ود ،متفاوت
اس��ت ،زیرا حی��ات خداون��د ،عین ذات
اوست؛ نه عارضی است و نه موقت .حیات
خداون��د به معنی علم و قدرت اوس��ت.
حی��ات خداوند ،ذاتی ،ازلی ،ابدی ،تغییر
ناپذی��ر و خالی از هر گون��ه محدودیت
اس��ت .قیوم اس��ت ،یعنی امور مختلف
موجودات به دس��ت اوست .ارزاق و عمر
حیات و مرگ مخلوقات به تدبیر اوست.
معبودی جز خداوند یگانه ،زنده و پایدار
و نگهدارندهی کاینات نیست (آل عمران،
آیهی .)2
همهی چهرهها در براب��ر خداوند حی و

از نظر قرآن کریم ،تمامی زحمات پیامبر
(ص) ی��ک طرف و اعالم والیت علی بن
ابیطال��ب (ع) یک طرف اس��ت .باید دو
کفهی ترازو را در نظر بگیریم ،اگر بیست
و سه سال خون دل خوردنهای پیامبر،
ابالغ پیامبر ،جهاد پیامبر و عبادت پیامبر
(ص) در یک کفهی ت��رازو قرار بگیرد و
اعالم مق��ام والیت امیرالمومنین (ع) در
کفهی دیگر؛ به نص صریح قرآن این کفه
بر همهی آن کفه میچربد و بلکه با زبان
بی زبانی ،خداوند پیامبر را تهدید میکند
ک��ه اگر این رس��الت را عمل��ی نکردی،
همهی کارهای تو در واقع هیچ است.
حال ممکن است سوال شود پیامبر (ص)
که دی��ن را تبلیغ کردن��د ،پس عبارت
«رسالت را انجام ندادی» چیست؟
پاس��خ آن اس��ت که اگر والیت نباشد،
رس��الت لوث میشود .اگر امامت نباشد،
ق��رآن تحریف معنوی میگردد .اگر امام
از جانب خداوند در کنار کتاب الهی قرار
نگیرد ،محتوای آن اجرا نمیش��ود .پس
باالترین نعمتی که خدا قرار میدهد و به
وسیلهی آن عمر را ثمربخش میکند و
تالش را به نتیجه میرس��اند ،قرار دادن
هدایتگر الهی است.
اگر تحلیلی تاریخی انجامدهیم ،خواهیم
دید که قرآن کتابی اس��ت ،مش��تمل بر
مجموع��هی مقرراتی به عن��وان فرمان،
دس��تور العمل ،تز ،بای��د و نباید ،حرام و
حالل ،که از طرف پرودگار نازل گردیده
است .اما بهرهدهی و ثمردهی این دستور
العملها بهدو شرط اساسی وابسته است:
فه��م دقیق دین خدا و نس��خهی الهی،
اجرایدقیق این نسخه.
عقل و نق��ل و تجرب��هی تاریخی ثابت
میکند که این دو شرط منهای نظارت و
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قیوم خاضع میشوند (طه ،آیهی .)111
بع��د از آن که علم و قدرت خداوند ثابت
شد ،حی و قیوم بودن هم ثابت است ،زیرا
همهی صفات به حیات بر میگردد .اگر
علم محدود و قدرت ناچیز انس��ان دلیل
بر حیات اوس��ت ،خداوندی که علمش
بی پایان و قدرتش بیانتهاس��ت ،دارای
برترین و کاملترین حیات اس��ت .بلکه
حیات ،عین ذات اوس��ت ،به این ترتیب
ذکر «یا حی ،یا قیوم» یکی از جامعترین
ذکرهاست ،زیرا حی اشاره به عمدهترین
صف��ات ذات ،یعنی علم و قدرت و قیوم،
مجموعهی صفات فعل میباشد .لذا امیر
المومنین علیه السالم میفرماید :ما هرگز
کنه عظم��ت تو را درک نمیکنیم ،تنها
این را میدانیم که تو حی و قیوم هستی و
هیچگاه از حال بندگان خود غافل نیستی
(نهج البالغه ،خطبهی .)160
از علی علیه الس�لام نقل ش��ده که روز
جنگ بدر آمدم ببینم پیغمبر صلی الله
علیه و آله و سلم چه میکند.
دیدم سر بر س��جده گذاشته و پیوسته
میگوید یا حی یا قیوم .چند مرتبه رفتم
و برگش��تم و او را در همی��ن حال دیدم
ت��ا خداوند پیروزی را نصیب او س��اخت
(تفسیر روح البیان).
آنچه بیان ش��د ،اصول صف��ات خداوند
متعال اس��ت و صفات دیگر ب��ه آنها بر
میگردد.
قدی�م و ابدی :یعنی همیش��ه بوده و
همیشه خواهد بود .برای او آغاز و پایانی
تصور نمی شود.
مری�د :یعنی صاحب اراده میباشد و در
کارهایش مجبور نیست و هر کاری انجام
میده��د ،دارای هدف و حکمت اس��ت
(حکیم است).
مدرک :همه چیز را درک میکند .همه
را میبیند و همهی صداها را میشنود.
ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم

از هر چه خواندهایم و شنیدیم و گفتهایم
مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر

ما همچنان در اول وصف تو ماندهایم

تفکر در ذات

امام باقر علیه السالم فرمود:
در آفرین��ش خدا تکلم کنی��د و در ذات
خدا تکلم نکنید ،زیرا تکلم در خدا زیاد
نمیکند مگر تحیر صاحبش را.
و نیز فرمود:
بر حذر باشید از تفکر در خداوند و لکن
هر وقت خواستید عظمتش را بنگرید ،به
بزرگی جهان خلقت بنگرید (اصول کافی،
باب نهی از کالم در کیفیت).

امامت ولی خدا ممکن نیست.
قانون خدا ،کتاب خدا ،حرام و حالل خدا
و مکتب پرودگار ،در صورتی در این عالم
سعادت ،کمال و تعالی الهی ایجاد میکند
که با مقام امامت و والیت و نظارت ولی
الله همراه باشد .ما تا زمانی که دین خدا
را نفهمیدهایم ،چگونه میخواهیم از آن
برخوردار شویم؟
ف��رض کنید که ب��ه پزش��کی مراجعه
کردهای��د و ایمان دارید که پزش��ک درد
شما را تشخیصداده است و نسخهای که
نوشته است ،حساب شده میباشد.
ام��ا نمیتوانید بفهمید که پزش��ک چه
دستوری داده است .آیا اگر بر اساس فهم
خود عمل کنید ،نتیجه میگیرید؟
در اج��رای دقیق نس��خهی الهی عوامل
زیادی ایجاد مانع نماید؛ پس اگر ولی الله
در کنار کتاب خدا قرار نگیرد ،فهم دقیق
کتاب خدا ممکن نخواهد بود.
همانگونه که خداوند برای ادامهی حیات
جسمانی ما ،قلبی گذاشته است که خون
را پمپاژ میکند تا مواد غذایی الزم را به
همهی سلولها برس��اند و اگر قلب از کار
بایس��تد ،بدن خواهد مرد ،برای هدایت
جامعه نیز قلبی قرار داده است .او امام و
خلیفهی خدا است .خوراک جان را امام
به جامعه پمپاژ میکند .کسانی که امام را
نمیپذیرند ،حتی اگر در باالترین سطح
از علم و دانش و صنعت و تکنولوژی قرار
بگیرند ،از جان سالمی برخوردار نیستند.
ای بشر! اگر دل به امام و ولی خدا ندادی،
مثل آن اس��ت که قلبت را برداش��تی و
قلب مصنوعی گذاشتی .قلب مصنوعی به
اندازهی خودش کارآیی دارد ...
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سیاست اوباما و ایران...

بازار امالک...

آمار خرید و فروش امال ک در کالنشهر مونرتال ا کترب*۲۰۱۰
امیر سام

بنا بر آمار سیس��تم  MLSسازمان
مش��اورین ام�لاک مونترال
بزرگ ،در م��اه اکتبر ،۲۰۱۰
تع��داد  ۲۸۳۹معامل��ه در
کالنش��هر مونت��رال به ثبت
رس��ید که بیانگر  ۱۹درصد
کاهش نس��بت به اکتبر سال
ی آمار
 ۲۰۰۹میباش��د ،ول�� 
خرید و فروش از ابتدای امس��ال تا
آخ��ر ماه اکتبر ۳درصد نس��بت به
مدت مشابه س��ال گذشته افزایش
داشته است.
بن��ا به اظهار نظر خانوم دیان منارد
 Diane Menardمع��اون رئی��س
هیات مدیره س��ازمان مش��اورین
امالک مونترال بزرگ ،بعد از به ثبت
رساندن رکورد فروش در ماه اکتبر
س��ال  ،۲۰۰۹کاسته شدن از رونق
ب��ازار امالک مونت��رال در ماه اکتبر
ی به نظر میرسد.
امسال طبیع 
گذش��ته از ای��ن ،بازار ام�لاک در

سالهای  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۰از یکدیگر
متفاوت بودند.
ابتدای س��ال  ۲۰۰۹ب��ازار خرید و
فروش ام�لاک به دلیل
رک��ود اقتص��ادی افت
چش��مگیری داشت اما
در انته��ای س��ال تعداد
معام�لات رک��ورد قابل
ی از خود بر جای
توجه 
گذاشت؛ در حالی که بر
عکس ،ابتدای س��ال  ۲۰۱۰خرید
ی بر
و ف��روش ام�لاک از رونق باالی 
خوردار ب��ود و در ماههای پایانی به
حالت نرمال خود باز گشته است.
در ماه گذشته قیمت امالک نیز سیر
صعودی خود را حفظ کردند.قیمت
میانگین ( )Median Priceخانههای
مس��کونی ت��ک واح��دی Single
 familyبا ۸درصد افزایش نس��بت
به اکتبر سال گذشته به ۲۶۰۰۰۰
دالر رسید.
این نوع قیمت برای کاندومینیوم به
 ۲۱۸۰۰۰دالر رس��ید که نمایانگر

۱۲درص��د افزای��ش میباش��د؛ در
حالیکه خانههای چند واحدی Plex
با ۹درصد افزایش با میانگین قیمت
 ۳۸۰۰۰۰دالر معامله شدند.
ش�رایط ب�ازار هن�وز به س�ود
فروشندگانمیباشد.
ی قیمت ها
علیرغم افزایش تدریج 
در کالن ش��هر مونت��رال هنوز هم
مردم به خرید ملک تمایل دارند که
دلیل مطمئن بودن سرمایه گذاری
در زمینه امالک میباشد.
هم چنین این نکته را باید خاطر نشان
ی از شهرهای نسبتا
کرد که مونترال یک 
ارزان از حل�اظ خرید ملک در کانادا
میباشد.

از لحاظ ن��وع ملک،کاندومینیومها
۱۴درص��د کاهش خری��د و فروش
نسبت به اکتبر  ۲۰۰۹داشتند.
در حالیک��ه ای��ن کاه��ش ب��رای
خانهه��ای ت��ک واح��دی Single
21 familyدرص��د و ب��رای امالک
چند واحدی ۲۶ Plexدرصد بود.
از لحاظ جغرافیای��ی North shore
و Vaudreuil-Soulange
و جزیره مونترال به ترتیب
 ۱۵ ،۱۴و ۱۶درصد کاهش
در تعداد معامالت به ثبت
رساندند؛ این در حالیست
که بیشترین کاهش با ۳۱
درصد مربوط ب��ه الوال و
 ۲۴درصد مربوط به South
 shoreگزارش شده است.
شاد و سربلند باشید
امیر سام  ۱۱نوامبر ۲۰۱۰
_______
* برگرفته ش��ده از سایت
سازمان مش��اورین امالک
مونترال بزرگ

امیرسام

Cell.: 514-702-2309
DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

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

در کشکول پیر خراسان...
ارکان اش می باشد و صد البته این
شکست فضاحت بار برای کارگزاران
رژیم ضد مردمی هم بس��یار گران
تمام شد.
شخص ما به همه هموطنان شریفی
ک��ه در خارج کش��ور و ب��ا تالش و
کوش��ش ف��راوان باعث ای��ن گونه
موفقیت ه��ای بزرگ ب��رای ملت
قهرمان ایران می ش��وند درود می
فرس��تیم و از این توپوزی محکمی
که رژیم دریافت کرد هم کلی کیف
کردیم؟!
ما ،زن ذلیل ،نعوذ باهلل!

پاسخ به نامه یک دوست
خیلی عزیز
چند روز قبل نامه ایدریافت کردیم
از دوست ُدردانه مان ،پزشک انسان
دوست "دکتر عطا انصاری" ساکن
کبک سیتی که خطاب به ما نوشته
اند:
جناب آقای خراسانی
به علت این که شعر "تقدیم به همه
مردان غیور هموطن در هجرت" در
شماره قبل پیوند و در صفحه شما
چاپ ش��ده و کلمه  ZZبرای اولین
بار در "نشریه پیر گدا پرس" نوشته
ش��ده و همچنین به عل��ت دانش

>> ادامه از صفحه28 :

جامعه شناس��ی ش��ما بدینوسیله
استدعا دارم نام کامل "ممد سبیل"
که خداوند را به اش��ک های ایشان
قس��م می دهید را در شماره آینده
مرقومفرمائید.
با احترام ،فضول محله
در جواب این دوس��ت مهربان می
گوئیم:
 )1 اولن��دش ای��ن ش��عر از ما
نیس��ت بلک��ه ای��ن صفحه پ��رداز
بدجن��س "پیون��د" از روی غرض
و مرض برداش��ته و این ش��عر را در
صفحه ما چاپ کرده آن هم فقط به
خاطر ایجاد مشکل بین ما و بانوان
محترم هم وطنمان.
 )2 دومندش  ZZهیچ ارتباطی
با جوان ناکام مرحوم "نشریه پیر گدا
پرس" نداش��ته ،بلکه یک اصطالح
بین المللی و مع��رف حزب فراگیر
ملت ای��ران یعنی "حزب مردان زن
ذلیل" است.
 ) 3 سومندش شخص ما دانش
جامعه شناس��ی(!) ک��ه چه عرض
کنیم دانش جدا کردن "جو" دو تا
خر از هم را هم نداریم!
 )4 چارمندش "ممد سبیل" آن
ممدی که شما فکر کرده اید نیست،
شر به پا نکنید!؟

 )5 پنجمن��دش در مقاب��ل
س��واالت متعددی ک��ه فرموده اید
هرگز به شما نمی گوئیم مگر شما
فضول هس��تید؟ چون خودتان در
پای��ان نامه تان امض��اء فرموده اید:
فضول محلّه!
باقی بقایت
پیر گدای خراسانی
شاد و آزاد و سربلند باشید
پیر گدای خراسانی
به تاریخ یکشنبه چهاردهم
نوامبرالحرام سال  2010دربدری!
ولفری

آرایشگاه پرینا
فقط برای خــانم ها
آرایش و کوتاه کردن مو
رنگ ،مش ،هایالیت
زیباسازی صورت
باقیمتپائین
لطفا باوقت قبلی

514-553-4447
nov15+dec1P

در دو سال گذشته ،تحریمهایی
که از سوی آمریکا مستقیما و یا از
طریق شورای امنیت سازمان ملل
و با ش�رکت متح�دان آمریکا در
اروپا و خاور دور علیه ایران شکل
گرفت�ه به یک�ی از ش�دیدترین
تحریمه�ای جهان�ی علی�ه یک
کشور ،پس از تحریمهایی که در
سالهای دهه  ۱۹۹۰میالدی علیه
عراق به کار گرفته ش�د ،تبدیل
شده است.
جمهوریخواه��ان در عی��ن ای��ن
ک��ه از سیاس��ت تحری��م اوباما علیه
ایران حمایت میکنن��د آن را کافی
نمیدانند ،و صرف نظر از کسانی که
هنوز بر طبل جنگ میکوبند ،سایر
جمهوریخواهان بر تش��دید تحریم
پای میفشارند.
این سیاستدر کنگره جدید آمریکا از
سوی جمهوریخواهان دنبال خواهد
شد ،و به موازات چالشهایی که آنان
در مس��ایل داخلی در برابر اوباما قرار
خواهند داد ،در زمینه سیاست آمریکا
در قب��ال ایران نیز او را تحت فش��ار
خواهند گذاشت.
این مسئله البته مشکل بزرگی برای
آقای اوباما ایجاد نخواهد کرد.
جمهوریخواهان متح��د بزرگی در
قالب رژیم ایران دارند که انگیزههای
الزم برای تشدید تحریمها رادر اختیار
آمریکا و جامعه جهانی گذاشته است
و آقای اوباما هم نش��ان داده است که
برای تشدید تحریم علیه ایران مشکل
چندانی ن��دارد .در برابر جنگطلبان
نیز اگ��ر اوباما بتواند نش��ان دهد که
تحریمهای جاری علیه ایران در حال
تأثیرگذاری است و از این راه میتوان
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جمه��وری اس�لامی را به پ��ای میز
مذاکره کش��اند حربه آنان را در افکار
عمومی آمریکا کند خواهد کرد.
در واق��ع ،سیاس��ت س��ختگیری و
تحریمهای شدیدتر علیه ایران ممکن
است تنها سیاست آقای اوباما باشد که
نه فقط از س��وی کنگره تحت تسلط
جمهوریخواهان م��ورد چالش قرار
نگی��رد و بلکه وجه المصالحه س��ایر
موارد اختالف بین کاخ سفید و کنگره
نیز واقع ش��ود .یعنی آق��ای اوباما در
برابر تش��دید تحریمها علی��ه ایران -
که خواست کنگره جدید خواهد بود
 امتیازاتی در زمینه مس��ایل داخلیآمریکا از آنان کسب کند .این سیاست
وقتی بیشتر قرین موفقیت خواهد بود
که نش��ان داده ش��ود این سیاست با
هزینه بسیار کمتری از جنگ (برای
آمری��کا) ،ه��دف آمری��کا در کنترل
سیاست هستهای جمهوری اسالمی
را تأمین کرده اس��ت .از سوی دیگر،
ب��رای رییس جمهوری که در صحنه
داخل��ی در مضیقه قرار گرفته و برای
اجرای سیاستهای خود با مخالفت
ش��دید کنگره مواجه ش��ده اس��ت،
تش��دید فعالی��ت در صحنه خارجی
و به خصوص ش��دت عم��ل در برابر
«دشمنان» آمریکا مفر خوبی بشمار
میآید .دامن زدن به کشمکشهای
خارجی برای رییس کش��ورهایی که
در صحنه داخلی با بحرانهایی روبرو
میشوند ،برای انحراف افکار عمومی از
این بحرانها ،س��نتی جهانی است ،و
آقای اوباما از این قاعده کلی مستثنا
نیست.
به این ترتیب ،آقای اوباما هم به دلیل
فشارهای بیشتری که از سوی کنگره
جدید آمریکا بر او وارد خواهد شد ،و

به عنوان یک وجه المصالحه در برابر
این فشارها ،و هم برای انحراف افکار
عمومی آمری��کا از بحرانهای داخلی
ناش��ی از درگیری ب��ا کنگره ،ممکن
است سیاستهای تحریم علیه ایران
را در یکی دو سال آینده تشدید کند،
تا زمین��ه را برای انتخاب مجدد خود
آماده سازد.
آق��ای اوبام��ا البته همچن��ان گزینه
جنگ را حفظ خواه��د کرد (چیزی
که جمهوریخواهان نیز بر آن اصرار
خواهن��د داش��ت) .ولی ب��ا موفقیت
جمهوریخواه��ان در کنگ��ره خطر
جنگ بیش��تر نش��ده اس��ت ،وبلکه
حکوم��ت آمریکا س��عی خواهد کرد
نش��ان ده��د ک��ه سیاس��ت تحریم
هدفهای آمریکا را تأمین خواهد کرد.
این سخن در این روزها به خصوص از
زبان رابرت گیتس (وزیر دفاع آمریکا
و م��ورد اعتم��اد جمهوریخواهان)
و اهود ب��اراک (وزیر دفاع اس��راییل
ک��ه بزرگترین و ب��ا نفوذترین البی
خارجی آمری��کا در حمله نظامی به
ایران اس��ت) بیان شده است .گیتس
گفته اس��ت که «در ح��ال حاضر ما
همچنان ب��ه تأثیرگ��ذاری اقدامات
سیاس��ی و اقتصادی خود علیه ایران
اطمینان داریم» و باراک اظهار داشته
ک��ه «تحریمه��ای بینالمللی علیه
ایران به ط��رز غیرمنتظ��رهای موثر
اس��ت» .اظهاراتی از این قبیل حربه
جنگطلباندر کنگره جدید آمریکا را
کند خواهد کرد .ولی تشدید تحریمها
علیه ای��ران به دالیلی که در باال آمد،
تا حص��ول نتیج��ه ،در دس��تور کار
آمریکا در دو س��ال آینده قرار خواهد
داشت.

س گم
ـن
صغ
ل
ع
انمههب(وردددلبا) رباز ام( یا ر)

ـــــــــ

نوشته زیر متن نامه ای است
ک��ه یکی از ایرانیان س��اکن
مونتری��ال پ��س از خواندن
مطال��ب عل��ی اصغ��ر خان
محمدی خطاب به ایش��ان
نوشته و برایش ارسال نموده
است و ما به دودلیل عین آن
را بدون هیچ دخل و تصرفی در
پیونددرج نمودیم.
یکم این که ی��ک بار دیگر درعمل
ثابت کنیم که پیوند جویای دیدگاه
های متف��اوت و مخالف یا موافق با
نوشته های چاپ شده است یعنی
عین بی طرفی و مراعات اصل آزادی
بیان مانند آن چهدر ممالک متمدن
جاری است.
و دوم ای��ن ک��ه ب��ه آن دس��ته از
هموطنانی که به علت درج مطالب
علی اصغ��ر ،ما را مورد ش��ماتت و
سرزنش و هر از گاهی آماج فحش
و س��رزنش ق��رار داده و می دهند،
ثابت کنیم که گفتگو ودیالوگ موثر
است حتا اگر گفته ها و نوشته های
شخصی مانند علی اصغر محمدی
س��رباز گمن��ام ام��ام زم��ان (عج)
شهرمان باشد! (تحریریه)

ــــــــــــــــــ

بسمه تعالی
با سالم و یاد "او"

علی اصغر نازنیندستتدرد نکنه
– دمت گرم –
خیرت قبول!؟! چیزهای بدی درباره
ات شنیده بودم فساد اخالقی
زور گیری و زورگوئی ارتباط با
ماموران سفارت و سرباز گمنام......
نوشته هایت را مدتهاست با اکراه و
تعجب می خوانم ولی باالخره منو
گرفتی .....درددل برخی یا بعضی
از بروبچه های با حال سابق را می
گوئی دلم می خواهد ازت خوشم
آید اما هنوز اطمینان ندارم .....ولی
چون دیدم بعد از تبریک و تسلیت
بهدکتر و نشستن کنار "مشائی"
و آخرین نامه سرگشاده به رهبر

و  .......به هیچ کس
رحم نکردی و رحم
نداری نه به ایرانیان
زردشتی و سلطنت
طلب و نه به چریک
ها و مجاهدین سابق
و نه به CSIS -
RCMP – SPVM
(پلیسمونتریال)
و سوخته کبک ......و
نه به شهردار و دکتر خدیر و
سفارت جمهوری اسالمی محترم
و (.....حتی نه به رحیمیان) و
این نشان "مرام" است که از طال و
الماس و دالر و یورو گران تر است
البته "اونور"  .....ما تنها مانده ایم.
می توانی ما را زیر پوشش سازمان
طرفداران راه حق ببری؟
ما در همه جا هستیم .در همه
دنیا حتی در ایران  .....دیگر از
برای دولتهای دروغین "به قول
تو" خسته شدیم .ولی دلمان می
خواهد آرزوی سابقمان برآورده
شود .هوس "بیت المقدس" داریم.
جدی تر از "کعبه و مکه"  .....اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم.
در آغاز دوره پیری دلم تمنای
کالشنیکوف ( )AK – 47کرده
هوای جنگ با ظالمان کرده ،جهاد
با دولت های فریبکار کرده .....
طرفدار خشونت نیستم ولیدلم
گرفته ....
"علی اصغر نازنین" دلم از آسمان
و زمین و زبانم الل از محمد رسول
الله (ص) و مجریان زمینی او و
نایب امام زمان (عج) و  ....از خیلی
ها گرفته .در هر صورت آیا سازمانت
"واقعی" است یا مجازی؟ خودت
ظاهری هستی یا باطنی؟! عضو
می گیری یا نه!؟ طرفداران سابق
تبدیل به مخالفان کنونی شده
اند .برخی مخالفان گذشته بخاطر
فسادهای مالی موجود و سودهای
کالن "یکشبه" طرفدار رژیم شده
اند .آقازاده ها و سپاه و بسیج و
اطالعات!....

راستی چراسپاه اینطوری شد؟
کسانی که از روی مین می
گذشتند تا قدس را آزاد کنند ....
حاال چکار می کنند؟ ساختمان
سازی ،برج سازی ،دالل نفتی،
کنترل خطوط تلفنی و ( .....خجالت
می کشم بقیه را بگم!)
آیا تو مسلمان حزب الهی دمکرات
مثل مث ً
ال سروش ،کدیور ،گنجی،
نبوی ،آغاجری و .....هستی؟
یا "طلحه و زبیر" هستی؟ یا توهم
"الکی" هستی آیا عضو می گیری؟
"حر" اگر خوب شد قبولش می
ُ
کنی؟ "امام حسینی" هستی یا
"خوش باور"؟ در هر صورت خیرت
قبول .دل ما را حتی برای کوتاه
مدت شاد کردی .امیدوارم که به
خواسته هایت برسی اگر ا ....خدا
بخواهد .التماسدعا.
کهکشان راه شیری – منظومه
شمسی – کره زمین – نیمکره
غربی – آمریکای شمالی – کانادا –
کبک – مونتریال پائیز 2010
__________
 P.Sچون هنوز ازت می ترسم
اجازه بده خودم تماس بگیرم از
من اسم و آدرس نخواه .من نامرئی
 INVISIBLEهستم لطفاً ......
وای اگر بود از پس امروزه فردائی
با نام او شروع شد و به نام او هم
پایان می گیرد

خ – یگان
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Immigration
Experience Mother
Nature, food, walk etc.
in our polar winter!

oh
no!!

A

lthough it maybe
harder for some of us
to spend time outdoors in
the winter, if determined,
it can be an amazing
experience.
First of all warm clothing
is a must, it is a well worth
investment; Undergarments
are a must, thermal ware is
a necessity in the winter,
all well covered from head
to toe and you are ready to
face the harsh winter air.
Experience Mother Nature
in the winter.
Well-being is not only
about burning calories
or eating right, but about
spending more time
surrounded by nature, no
matter what season we are
in, if you give it a chance,
you may find that you’re
able to derive more joy
during the winter than in

any other season.
The clarity of mind you
get from being outdoor in
the winter can’t be beaten.
did you know that walking
in the snow burns 20%
more calories than regular
walking, it pumps up your
heart rate and it benefits
core muscles, like the back,
chest, shoulders and abs.
You don’t necessarily need
to do winter sports, which
most of us lack the time or
the know how.
A simple walk with your
partner or your dog will do
wonders for your mental
state of mind as well as
your physical state.
Eating healthy in the
winter is a challenge. We
need to eat according
to our season, and local
fruits and vegetables are
scarce in Canada, so how

did the natives eat before
airplanes, trains and cars or
supermarkets?
There was no transportation
of vegetables and fruits;
nowadays our fruits and
vegetables are mostly from
Central or South America,
and some warmer places
in the United States,
and because these fruits
and veggies are being
transported long distance
they are sprayed with
gases to make them last
longer; and the number
of pesticides used while
growing is unbelievable,
buy organic as much as
you can, although more
expensive, it is well worth
it, they are more nutritious
and buy locally as much as
you can.
In the winter this can be a
challenge, so back to what
the native people ate in the
winter before technology
invaded the world, they ate
root vegetables, legumes,
lots of stews, and of course
they hunted their own
meet, which we obviously
cannot do, so as much as
you can, buy free range
or organic chicken, beef,
or veal the same goes for
dairy products and eggs.

Last update of the Federal Skilled Worker Category of where Citizenship
and Immigration has arrived concerning the acceptance of applications
in each category of the 29 occupations in demand.

Applications received toward the overall cap:

3,532 of 20,000 as of November 9, 2010

It pays to save for your retirement!
you can also contribute
to your spouse’s plan!
So if you earn a higher
salary than your spouse
then you can also
contribute to her RRSP
and hence get a higher
tax deduction from the
government (because
your Tax rate is higher
than your spouse’s).
By Darius Hozhabr
Zandi, MBA, CSC,
CGA (candidate)
Registered
Retirement Saving
Plans or RRSPs
as they are more
commonly known
have been around
since 1957, however
most people and especially
many of our Iranian friends
living in Canada have little
or limited knowledge about
it and how it works.
On this month’s column
we will take a look at this
great saving tool and tell
you how you can retire
comfortably by using an
RRSP account.

The three most important
Benefits of RRSPs that
you need to know are:



Taxes on earned
(employment) income (to
the extent contributed to
the plan) are deferred until
the eventual withdrawals
from the plan.
Basically if you are
contributing $10,000
to your RRSP plan you
will not pay taxes on this
amount, even if you did
you will get a deduction at
the end of the year.
In the above scenario if
your current tax rate is at
20% then at the end of the
year you would get a tax
deduction of $2,000 (20%
of $10,000).
Income earned inside
the plan on the after-tax
savings (excluding the
contribution tax credit of
$2000) is not taxed, either
while within the plan or on
withdrawal.
So if your initial
investment of $10,000

an application sent in now
will fall within the cap.
If you notice Canada is
in high demand of Trade
Certificates for example
take Crane Operators as of
yet no applications under
that category has been
received. Then you will
notice the Professional

Occupations in Business
Services to Management
has already reached the
maximum, meaning that
no applications in that
category will be accepted.
The good news is that there
is still lots of room in most
of the occupations till they
reach the 20,000 Capita.
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*The number of complete
Federal Skilled Worker
applications received
as of November 8, is
approximate.
NOTE: Because
application intake
fluctuates, these figures
are meant as a guide only.
There is no guarantee that
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As of today Federal
Investor Program is at a
Pause, and their net worth,
and investment amount
should be announced
soon, the Quebec Investor
Program will be launched
December 1st, 2010, The
Government of Canada
will also announce
the launch of the New
Federal Program shortly
in order to align with

doubles in the plan
you won’t have to
pay any taxes on
this growth!
Under any other
scenario you
would be taxed
at your marginal
tax rate on at least
50% of the amount
gained (capital

gain).

One's marginal tax rate
when withdrawing cash
from the plan may be
higher (or lower) than the
rate at which one claimed
the original contribution
credit.
This creates a penalty (or
benefit) equal to: (Change
in tax rate %) divided
by (1 minus tax rate on
contribution).
So if you withdraw your
$10,000 in 10 years and at
that time your tax rate is at
10% then you will only pay
10% tax on the withdrawal
rather than the 20% that
you would have paid if you
had not invested the monies
in to an RRSP originally.
It is easy to see with the
above benefits why most
Canadians contribute
regularly to their RRPS
plans.
It should however be noted
that there is a maximum
amount one can contribute
to their plan every year.
This maximum is the
lowest of either $22,000
for 2010 or 18% of your
earned income from the
previous year.
So if you made $50,000
last year (2009) you can
contribute up to $8,000
to you RRSP account for
2010.
What makes RRSP
contributions even more
interesting is the fact that

the news of the Quebec
Program. November 3rd,
2010 the Immigration
Minister of Quebec
announced officially after
the approval from the
Conseil des Ministres that
it suspends the reception
of applications under
the immigrant Investor
category between October
13, 2010 and November
30th, 2010.

Withdrawals

An RRSP account holder
is able to cash out an
amount from an RRSP
at any age. However,
any amount withdrawn
qualifies as taxable income
and is therefore subject to
withholding tax.
So if you withdraw your
RRSP they will be taxed at
your marginal tax rate for
the year.
Before the end of the year
the account holder turns
71, the RRSP must either
be cashed out or transferred
to a Registered Retirement
Income Fund (RRIF) or an
annuity.
Investments held in an
RRIF can continue to
grow tax-free indefinitely,
though an obligatory
minimum RRIF withdrawal
amount is cashed out and
sent to the account holder
each year.
At that time, an individual's
income is expected to
be lower and therefore
subjected to less tax. By
the time you retire (age 65
or higher) if you only cash
out up to $16,828 a year
you won’t be taxed a penny
on this income!
How would you feel if I
even told you that you
can use your RRSPs to
buy your first house?
On the next issue of this
column we will take a
look at the Home Buyers
Plan and how you can use
your RRSP to purchase
your first house, until then
happy investing!
________________
Darius Hozhabr Zandi,
MBA CSC, CGA
(candidate)
Business consultant
Darius.Zandi@
Zandconsulting.com

That’s all for now folks,
till next time, keep safe,
stay healthy and make
sure laughter is in your
everyday life.
_____________
Maria Cottone
Certified Canadian
Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

 Mailing Address:
6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

LAVAL
گشایش
شعبه2

>>

Tel.: (450) 676-9550

www.feet-care.com
Tel.: 418-666-9494
Fax: 418-977-6778 email:ataansari@videotron.ca

کلیه امور مربوط به ترمیم لباس
مخصوص خانم ها و آقایان
با سال ها تجربه
کیفیت عالی  ،بهای مناسب
در خدمت هموطنان گرامی
مترو پیل :خروجی استنلی ( 1140خیابان مزونوو )
دوشنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6بعدازظهر
شنبه  9 :صبح تا 5

Tel.: 514-3717700

7روز
هفته

پزشک خانواده (بدون وقت قبلی)
اورژانس
Tel.: (514) 933- 8383
پزشکانمتخصص
Metro: Guy
ختنه کودکان

Real Estate Broker

1253 Rue Guy

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

Tel.: 514-683-8686

www.circumcisionmontreal.com

شادمهر در مونتریال  27 :نوامبر

ب�ا اس�انس روغ�ن های
طبیعی
ب�رای ناخ�ن ه�ای زرد و
قارچی
ب��رای اطالعات بیش��تر لطفا به
سایت زیر مراجعه فرمائید
برای س��فارش با کلینیک دکتر عطا انصاری
تماسبگیرید:

آتلیهخیاطیزری

Parvaneh ZANDI

Cell.: (514) 909-4765

FORTI INTENSIF

LÀterlier Tailleur Zari

ارزیابی رایگان

پروانه زندی

2) 398, boul. Curé-Labelle, Laval

>>

دکتر ریموند رضایی

تهیه وام مسکن

NDG,

Tel.: 514-481-0671

Email: info@paivand.ca

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

)1) 2550 Lapiniere (Brossard

H4A 1W6

Fax:514-313-5656
Vancouver: (604) 921-IRAN; R. Mahjouri

www.paivand.ca

 گوشتگوسفندتازه،گوساله،مرغ،انواعچایمسالهجات،ترشیجات،
مرباجاتوشیرینیجات،انواعبرنجباسماتی،میوهجاتخشک

____________________
5655 Sherbrooke W.

Tel.: 514-996-9692

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

انواعکارتتلفن

جواد ایراخنواه

)(Montreal, Toronto, Ottawa, Victoria, Calgary & Vancouver
Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai, H. Harandi, Distribution: Amir, Photo: R. Beladi

کیفیت عالی و قیمت مناسب

 حواله پولی سریع و مطمئن
در افغانستان و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های
ترکی زیبا در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...

عینک فرهت

پارستورز

&TRAVEL

با 18سال سابقه درخشان

در خدمت هموطنان سراسر کانادا
_______________

مونتریال ،تورونتو ،ونکوور
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان
Vancouver
128, 15th St.
East ave,
N. Van. BC,
V7L 2P9
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

FLY ANY TIME,
!ANY WHERE
زماسیب

وست آیلند

Toronto Branch:
7368 Yonge St.,
Suite PHA,
Thornhill,
Ontario, L4J 8H9
Tel: 905-762-0700
Fax: 905-762-0800
email: toronto@pars.ca

Head Office
Montreal:

1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Qc, H3G 1Y7

Tel: 514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

NDG
هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

انار درشت عالی رسید
انواععرقیجات
کشمش مویز رسید

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744



بهدرشترسید

یک و یک

خرمای زاهدی رسید

www.akhavanfood.com

لیموشیرینعالیرسید!

