شــریف

گـروه پـاسیفیـک
ßÅ¹Å£ˆç†f£¨†Í˜®Ž

IC. Pacific
Trading
Inc.
مهاجرت
کلیه امو ر
- ارز
صرافی و انتقال

_________________
984  شماره،17 سال
1389  آذر24

_______
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Sharif Exchange
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 با نرخ بهتر، بدون کارمزد،برای شرکت ها و موسسات
علیfdخامن
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موسسه مالی

Sharif
984
_____

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

Cote vertu, Bus 121 E

____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Tel.:
(514)
(514)Free)
289-9022,
(514) 289-9044
Fax:
(514)289-9011,
289-9022, (Toll
1-866-289-9011
Fax:
289-9022,
1117(514)
Ste-Catherine
W., # 511(Toll Free)
Mtl. QC.1-866-289-9011
H3B 1H9
Peel
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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 کار از کجا خراب شد؟:ایران

محبوب ترین
چهره درمیان
سیاستمداران
... کبک

غالب نیروهای سیاس�ی ما هنوز نتوانس�تهاند بپذیرند که پروژه جمهوری
 و باید آن را نفی میکردند،اسالمی از پایه ضد دموکراتیک و واپسگرا بوده
(کاری که ش�اپور بختیار و معدودی از روش�نفکران مانند مصطفی رحیمی
5 : ص. ................. )کردند

در سه دهه گذشته جامعه ما دوران مخوفی را
پشت سر گذاشته است؛
!به نوعی «بیداری ملی» نیاز دارد

4 :ص

3>> :ص

go habs go!

13>> :ص

حمالت انتحاری در چابهار دهها کشته و زخمی برجای گذاشت
5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W. yf£¥5ç•Z®
\£Åš£› z }fZ¬…£±Š
dZ®`` ` `Á…
…£…

jgfZ z ç £¤ g ä…
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

IranAir

gfÂ†if£ˆ
IBNG
General Sales Agent

17 : ص

GESTION FINANCIERES EXACTE

ç¿†£‹ xÂ £¿

صبح8 چهارشنبه ها

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

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

Business Plan

Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)

www.pars.ca
3 :ص

امور خارجه
Ninous Givargiznia, BSc.
ایران برکنار شد

:مونتریال

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
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gfÂ†if£ˆ

30 >>

Fax: (514) 938-4978,
Tel.: (514) 585-2345
E- Mail:
<<
هزینه
و
نرخ
بهترین
>> باmontreal@pars.ca
www.pars.ca
(514) 846-0221

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

ç¿†£‹ xÂ £¿

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

مسکونی و جتاری
2010
COROLLA
À PARTIR DE
ارزیابی رایگان
 $
15
وام مسکن
تهیهet460

transport
préparation en sus

www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

Ninous Givargiznia, BSc.

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

...در کشکول پیر

b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
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Tel.: (5

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
LA MONTAGNE,
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fd 10065DEصرافی
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به
£¼`
®›ò
z
Tel.:
(514)
938-7277(PARS)
5Star I.P.M. Inc.
2178 Ste-Catherine W.

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

TORONTO

}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
دکترانصاری

\£Åš£›

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
_____________________
RAV 4 2010
Firouz
ã¼±›
wZzHemmatiyan
äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
Chrtrd. Real Estate Broker

Remise de 500$
0% de financement disponible

Real Estate Broker
VANCOUVER

1410 Lonsdale
2J1 عضو
N. Vancouver, BC,کانون
V7Mدائمی
Tel.: (604) 982-0909مهندسیننفت
Fax: (604) 982-0910
 مسکونی و جتاری:مشاور امالک
E- Mail: Vancouver@pars.ca

فیروز همتیان

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

Fax: (514) 938-4978,
____________________
E- Mail: montreal@pars.ca
www.pars.ca
Unisex
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>> ...پزشکی
حسابداری
های
سیستمorder
 ازfz¬ f£¤¥“Z z28x£¼›Z
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Money
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حمیدصدیقکاغذچی
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Tel.: (514) 806-0060
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6520 St-Jacques
Tel.: (514)
485-6000
مشاورت های مالی
 انواع
5774 Sherbrooke استفاده
W.
Tel.: (514)
آموزش
 483-5370
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492

Cell: (514) 928-5415
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 kids
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f
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
cleaning
 هایالیت
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(514) 694-4291

کاری در کاناداI.P.M.
 سال سابقه18
 با2178 Ste-Catherine
5Star
Inc.
W.
لیسانس در رشته مدیریت مالی
سیروس
:امیرسام
از دانشگاه
xZ®)H.E.C(
Z ä… £مونترال
gfZ
v£fZ
آبادی
یحیی
…
CGA حسابداران
37 >>...امالک
Tel.:(514) 585-2345
®¥Á… کاندیدای انجمن
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äاشخاص
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1973 (514) 846-0221

ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

ناگهانی
افزایش
(514)
696-5169
Cell (514) 816-4080
نرخ بهره وام مسکن
Fax
Res.

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

مالیات
 حسابداری:مهتاب ثقفی
ßŽ¯§œZ¬œdوaZ®‰

IranAir

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

!رسد آیا آماده اید؟

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

Z¯¹Å… dÂ‹جتاری
äœ£‹
MontrealDe
Quebec
H3G 1S6
Fax: 514.426.3596
1998
1006,
La Montagne,
Suite 201,¬ÅMontréal,
Qc H3G
1Y7 برای شرکت ها و
موسسات
Tel: 514 989-2229
Tél.:(514)
989-2229, Fax: 989-0029 www.
Mobile:
514.567.3169Suite 308
5450
Cote-des-Neiges,
دبی
در
منایندگی
دارنده

Fax :Free:1-866-989-2229
514 989 0029
Toll
khazarexchange
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Luciene
Toll Free : 1-866 989 2229
(514) 731-1443
Metro: CDN
امور ارزی.com
طوالنی درl'Allier
 و با سابقه ایTel.:msaghafi@miagesolutions.com
info@khazarexchange.com
Email:

مریم خالقی

:جولینآسانژ
بهافشاگری
!ادامه می دهم

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

24  انتقال ارز به ایران در کمتر ازz \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
6600 Trans-Canada, Suite 750
Pointe-claire, Qc, H9R 4S2
نرخ روز
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بصورت
 تبدیل و
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GUY

ویکیلیکس

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
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®´‹خضر
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gfZv£`º¥œZ
dZ®`صرافی
` ` `Á…
Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ

E-mail: GIT110@yahoo.ca

VANCOUVER

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

Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca

Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›سـت

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

نشانی
جدید

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

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
TORONTO
7368 YONGE St., PH-A
1006 DE LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®`سالگرد
`Z® fdبیستمین
Toronto, Ont. H3J 8H9
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
£¼` ®›òزنان
z اجنمن
Tel.: (905)
762-0700
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
وزارت
متکی از

15 :ص

Tel.: (514) 486-5547

، انباشته از توطئه- رهبرانش مربوط می شود
36 :ص
خیانت و نیرنگ است

(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
Tel.: (514) 806-0060

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

£ßœ£… gZ }f£¨† wZz ‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd
£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
که بهßÅÀÅ¾˜
آجنا
 الاقل- تاریخچه حزب توده

ویکیلیکس

ÍÅœZ®™ الله ایم یا،درون مان را بیدار کنیم؛ شهالییم
ناصر؟
Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á
®œ ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
(514) 846-0221 äÀ ¯zb
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À PARTIR DE
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groupe
SuttonClodem
Lasalle,
South Inc.
Shore,
„
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ç†£Åš£›
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z
äÅÁ†
courtier
immobilier
agrée
شمالی
آمریکای
در
Nun’s
Island
,NDG
3363 Cavendish
9515 Lasalle boul.
 تهیه وام مسکن `Ž ارزیابی رایگان
,}®†ÂÅ§›£˜
\fÂ³… á”£²›z£Í˜®`
Cell: (514)827-6364
Ninous
Givargiznia, BSc.
(514)487-0800 Business Plan âÅ¶À†Agent
groupe SuttonClodem Inc.
با جتربه طوالنی در امور
Immobilier Affilie

______________________ نینوسگیورگیزنیا
مدیریت بازاریابی
£ßœ£… gZ }f£¨†
ÔÅÆ†
RE/MAX wZz ‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z
}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

 امیرسامAMIR SAM

!

fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›

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

x£Å¥¿gz®Å`•

£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ

Cell.: 514-702-2309

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

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

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d
ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰

www.amirsam.ca

D.D.S.

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

D.M.D.

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

TRADING

Inc.

!

9515 Lasalle boul.

Cell.: (514) 816-4080

:نائینی
دکتر شریف
®´‹ }f£¨`
`دندانپزشک
† Í˜®Ž
جراح
Office: (514) 694-0840
Fax
(514) 694-4291
Res. D.M.D.
(514) 696-5169
مونرال816-4080
دانشگاه
Cell1998
(514)
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

gfZv£`º¥œZ
çœ£`›
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5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
:CDN
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fhemmatiyan@sutton.com
courtier
immobilier agrée www.sutton.com

CENTURY 21 Max-Immo
(514) 990-4666 X594Lasalle Qc. H8R 2M9
ù£¿Ž
®›ò fd Suite 202 Fax:Office:
boul,}£¼
St-Jean,
Tel.: (514) 486-5547 620
Tel.:
1-866-486-5547,
(514) 484-1657
Res.:
(514) 696-5169
fhemmatiyan@sutton.com
Pointe
H9R
3K2
ã¼±›
wZzMontreal,
äÅÁ†Claire,
x£½QC,
ZfQc
ç…£
gfZ
5253, Boul.
Decarie,
Suite
250,
H3W
3C3
(Metro:
Snowdon)
www.sutton.com
ninousgivargiznia@hotmail.com
Chartered Real Estate Broker

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G

transport et préparation en sus

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié
Cell: 514-827-6364
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d
 ارزیßŽ¯§œZ¬œd
خدماتaZ®‰ سال جتربه۱۰ با


514-844-4492

1405 Maisonneuve W.

D.D.S.

xZ®Á†y£½²œZd


 در کمترین زمان
 بهترین بها

:Guy

جنب دانشگاه

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd
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Training for the Growing Health Care Field

Hygiene and Sanitation in
Health Care Settings
Quebec Skills Training Certificate
5 Month Full Time Program
Professional Standards Required in
Quebec Health Care Facilities

Next Class Begins
January 11

Li it d Enrolment
Limited
E
l
t

For Information

West Island Career Centre
13700 Pierrefonds, Pierrefonds, Qc.

and Application Call

514-620-0707

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103

2010 COROLLA
STARTING AT

16 850

$

transport, preparation included.

2010 RAV 4
STARTING AT

26 255

$

transport, preparation
and tax for A/C included.

6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc H2G 2P8

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Contact Alex
for additional rebates.

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

2

3

www.paivand.ca
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ایران :تداوم ترور ...
محالت انتحاری در چابهار دهها کشته و زمخی
برجای گذاشت

'دستگیری یکی از عوامل
انفجارهای چابهار هنگام
خروج از مرز'

مسئولیت انفجارها را
جنداهلل به عهده گرفت.
به گفته معاون اجتماعی و انتظامی
سیس��تان و بلوچس��تان  ۴نف��ر از
اعضای نیروی انتظامی هم در میان
کشتهشدگانهستند.
جندالله ،در س��ایت اینترنتی خود
طی بیانیه ای مسئولیت انفجارهای
انتحاری چابه��ار را برعهده گرفته
است و عکس دو نفر را با عنوان بمب
گذاران انتحاری این حوادث منتشر

سرورصدر

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

ﮔﺮوﻩ رﻗﺺ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﺎﻧﻮم
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮع دﻳﮕﺮ

هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺷﺎم اﻳﺮاﻧﯽ

ﺷﻨﺒﻪ  ١۵ژاﻧﻮﻳﻪ  ، ٢٠١١ﺳﺎﻋﺖ  ٧ﺷﺐ
ﻣﺤﻞ5035, boulevard De Maisonneuve Ouest, Montréal, H4A 1Y5 :

ورودﻳﻪ  :ﺑﺰرﮔﺴﺎل ١۵$ :ﺑﭽﻪ زﻳﺮ ١٠ﺳﺎل$١٠ :

GESTION FINANCIERE LOYALE

Tel.: 514-777-3604

5263, boul Cavendish,

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

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

مسکن و جتاری

مینو اسالمی

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½

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
www.nouraie.com

Cell.: 514-967-5743
Minoo Eslami

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

ﭘﺮﮔﻞ ﺗﺒﺮﻳﺰﯼ

رﻗﺺ و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ :ﺳﻴﻨﺎ ﺑﻄﺤﺎﻳﯽ و ﻳﻠﺪا ﻣﺸﻌﻮف

خدمات حسابداری و دفترداری

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

ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ زﻧﺪﻩ :ﺳﻴﻨﺎ ﺑﻄﺤﺎﻳﯽ

)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM

Criminal
& penal

law
Lida Sara Nouraie
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

امیرکفشداران

www.masoudnasr.com

مسعود نصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن











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

اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ در ﻣﻮﻧﺘﺮال

15 BBCدسامبر :خبرگزاریدولتی
ایران ،ایرنا به نقل از یک "مس��ئول
آگاه در اداره کل اطالعات سیستان
و بلوچستان" از دستگیری یکی از
عوامل بمب گ��ذاری های انتحاری
چابهار در هنگام خروج از مرز ایران
خبر داده است.
بن��ا بر گ��زارش ایرن��ا از ای��ن فرد
"مقداری تجهیزات نظامی به همراه
اس��ناد و مدارک مرتبط" کش��ف و
ضبط شده است.
خبرگزاریدولتی ایران به نقل از این
مس��ئول اطالعاتی از ورود "سه نفر
عامل تروریست" از مرز یک کشور
همسایه به ایران خبر داده که قصد
داش��ته اند "عملیات جداگانه" در
جنوب شرق ایران انجام دهند.
بناب��ر خب��ر ایرنا یکی از ای��ن افراد
طی درگی��ری با مام��وران امنیتی
کشته شده و یک نفر دیگر عملیات
بمبگذاری در چابهار را انجام داده
است.
به گفته مس��ئول اطالعاتی استان
سیس��تان و بلوچس��تان ،فرد سوم
امروز (چهارش��نبه ۲۴ ،آذر) هنگام

ﻣ

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر هﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﻬﺮﻣﺎن

کرده است.
برخی مقام های دولتی ایران ،مانند
عملیات مشابه در گذشته ،سازمان
های اطالعاتی کشورهای خارجی ،از
جمله آمریکا را به دست داشتن در
این عملیات متهم کرده اند.
علی الریجانی ،رئیس مجلس ایران
هدف از بمب گ��ذاری های چابهار
را "اخت�لاف افکن��ی میان ش��یعه
وسنی" دانسته و گفته " این رفتارها
تنها از رژیم صهیونیستی و آمریکا
برمیآید".
علی عبداللهی ،معاون وزیر کش��ور
ایران درباره مسئولیت این انفجار ها
به خبرگزاری ایرنا گفت" :تجهیزات
و امکانات پشتیبانی عامالن حادثه
تروریس��تی بیانگر آن است که این
عوامل توسط سرویس های پیشرفته
اطالعات��ی منطقه و آمریکا حمایت
شده اند".
استان سیستان و بلوچستاندر سال
های اخیر ش��اهد اقدامات خشونت
آمیزی مانند بمب گذاری ،حمله به
ماموران دولت��ی ،گروگانگیری و در
مواردی کشتن گروگان ها بوده که
عمدتا به گروه جندالله نسبت داده
شده است.

خروج از ایران دستگیر شده است.
پیش از این اس��تاندار سیس��تان و
بلوچستان گفته بود یکی از "عوامل
حادثه تروریس��تی" پی��ش از اقدام
برای انفجار دوم کشته شده است.
ایندرحالی است که علی عبداللهی،
معاون امنیتی وزارت کش��ور ایران
پیشتر از وقوع دو انفجار بین ساعت
 ۱۰تا  ۱۰و سیدقیقه صبحدر شهر
چابهار ودر فاصله کوتاهی از یکدیگر
در یک دس��ته عزاداری روز تاسوعا
خبر داده بود.
بنا بر گزارش ها تا کنون  ۳۹نفر در
اثر انفجارهای انتحاری چابهار کشته
و ده ها تن زخمی شده اند.

3

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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کبک :سیاست و...
امیر خدیر:

"گازت" مونترال به چاپ رسید ،معلوم شد
دکتر امیر خدیر در پارلمان ملی و در میان
پنجاه و هشت سیاستمدار کبک محبوب
ترین است.
بیش��ترین آراء این نظر سنجی موافق به
میزان چهل و پنج درصد متعلق به دکتر
خدیر است و این در حالیست که نخست
وزیر ،آقای ژان ش��اره باالترین آراء مخالف
یعنی شصت و پنج درصد را داراست.
این «س��ونداژ» همچنین بیانگر آنس��ت
ک��ه حزب قدرتمند کبک "پارتى كبكوا"
علیرغ��م مخالفت چهل و ن��ه درصدی با
رهبر آن یعنی پاولین ماروا بیشترین آراء
در هر منطقه از کبک به غیر از مونترال را
به دست آورده است.
شصت و پنجدرصد از رایدهندگان به ژان
شاره ،به دلیل عدم رضایت از عملکرد وی
به او رای مخالف دادند و طبق ارزش��یابی
رای دهندگان ژان شاره «نامحبوب»ترین
فرد در میان پنجاه و هش��ت سیاستمدار
ارزیابی شده است.
در صورتی که مخالفان دکتر خدیر هجده
درصد بودند.
ج��رار دلتل ،رهبر دمکرات کبک س��ی و
پنج درصد آراء موافق و بیست درصد آراء
مخالفداشت.
سومین فرد نامحبوب این نظرسنجی تونی
توماسی (وزیر پیش��ین خانواده کبک) با
چهل و سه درصد مخالف است.
حتی فرانسوا لوگو از شخصیت های مهم و
برجسته امروزین "پارتى كبكوا" ،که شایعه
شده بود سرگرم تشکیل یک حزب سیاسی
است ،چهل و سه درصد رای موافق داشت؛
تا ماه ژوئن گذشته لوگو چهره ای ناشناخته
بود.
علیرغم اینک��ه آراء مخالف با پاولین موروا
حدودا پنجاهدرصد است ،حزب او بر حسب
تصمیم رایدهندگان برنده شناخته شد.
"پارتى كبكوا" فعال از آرای س��ایر مناطق
دیگر کبک بجز مونترال برخوردار است.
در منطقه مونترال هنوز آزادی خواهان با
نسبت سی و پنج درصد به سی و دو درصد
"پارتى كبكوا "برنده انتخابات هستند.
تنظیم:مجیدمحمدی(مونتریال)
(مدرس سابق انجمن ایران -آمریکا)

محبوب ترین چهره
درمیان
سیاستمدارانکبک
در پی  ۳۰سال حضور روزافزون مهاجران
ایران��ی در کان��ادا و موفقیت و پیش��رفت
گروهی از آن��ان ،در بخشهای اقتصادی
و حرف��های ،ضرورت مش��ارکت آنها در
حیطهی امور سیاسی و اجتماعی جامعهی
کانادایی نیز آشکار شده است.
تردي��د ن��دارم آنها ك��ه امي��ر خدير را
مىشناس��ند با من همعقيدهان��د كه او از
ف ترين اعضاى
پرکار ،هوش��مند و ش��ري 
جامعه ايرانى كانادا اس��ت .پي��روزى او در
انتخاب��ات اخير تحول مهم��ى در فضاى
سياس��ى كبك بود چرا كه خبر از تولد يك
تفكر نو مىداد كه ممكن است موفق شود
تعادل جدي��دى بهنفع جناح چپ در اين
استان به وجود آورد.
حزب همبس��تگى كبك ك��ه امير خدير
ش را مىكند حزب نوپايى است
نمايندگىا 
كه براى پر كردن خالء سياس��ى چپ در
كبك ب ه وجود آمده است.
امير دومين ايرانى است كه به پارلمانهاى
ايالتى كانادا راه پيدا مىكند( ،پس از رضا
مریدیدر ریچموند هیل :تورنتو) اما آنچه
موفقيت او را برجس��ته مىكند اين است
كه او ب��دون تكيه بر حماي��ت يك حزب
ش ش��بانهروزى خود و
بزرگ و تنها با تال 
ش بود كه موفق شد در حوزهاى
همفكران 
كه بهطور س��نتى در سى سال گذشته به
حزب قدرتمند کبک" ،پارتى كبكوا" راى
داده است به پيروزى برسد.
اخیرا طی یک نظرس��نجی که به صورت
اینترنت��ی بین شش��م تا نهم دس��امبر و
با پرس��ش از هزار نفر کبکی (بر حس��ب
تحصیالت ،سن ،جنس و زبان) به مدیریت
کمپان��ی مارکتینگ و ل��ژه ،انجام گرفت
و نتای��ج آن در نش��ریات کبک ،ازجمله

کلبهعموجمال
انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه
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________________
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

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 .....................................................................

ساعات کار 7 :روز
هفته :از  11و نیم صبح
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گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

984

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند
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Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

در انتخاب��ات پارلمانی س��ال
 ،2006متهم شده است.
ای��ن اتهام پ��س از آن مطرح
شد که اداره آمار برای دومین
بار ،ق��ادر به ارائه میزان هزینه
های ملی انتخاباتی که موجب
بقدرت رسیدن استیون هارپر
گردید ،نشده است.
اما دولت ای��ن ادعا را رد کرده
و گفته است  ،حزب محافظه
کار ،از دادگاه قبل��ی پی��روز
بیرون آمده و می تواند باز هم

احزاب مخالف،
دولت را به تقلب
در انتخابات سال
 ،2006متهم
کردند
 15دس��امبر ،ایرانت��و :دولت
محافظ��ه کار کانادا ،از س��وی
احزاب مخالف ،به انجام تقلب

در مقابل یک مرجع مستقل،
این موضوع را ثابت کند.
"مارک میراند" ،رییس س��تاد
انتخاب��ات کش��ور ،س��پتامبر
گذشته به حزب محافظه کار
اعالم کرد ،هزینه های مربوط
به تبلیغات آن حزب در حوزه
انتخاباتی کبک مشخص نشده
است.
{>> ادامه در صفحه}6 :

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

Tel.:



(514) 849-7711

Ext.: 243

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت



514-996-9692
Fax:

514-313-5656
Email:
info@paivand.ca

www.paivand.ca

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیح مهم:

بهدلیلهماهنگی،شمارهگذاری
دوهفتهنامهپیوندمونتریال،باپیوند
ونکوور(کهبصورتهفتگیمنتشر
میشود)تنظیممیگردد.

•

نسرین پارسا
مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده
________________________________
1455 PEEL, local 148,

روبروی ویدئوتران

MONTRÉAL QC
H4B 1L8

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

Voyages Lexus

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
 MSWORDفارسی تایپ ،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
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جهان:افشاگری

 ۲۱آذرماه ،سالروز تولد
احمد شاملو یاد باد
ماهی

 14دسامبر 2010

hbzadeh@btinternet.com

دکتر حسین باقرزاده

من فکر میکنم
قلب من
هرگز نبوده ِ
اینگونه گرم و سرخ

فجایع��ی که در طول حی��ات جمهوری
اسالمی رخداده است به تدریج بخشهایی
از هواداران این نظام را به اندیشه واداشته
علـقه
و بسیاری از آنان را به بازنگری در َ
ایدئولوژی��ک و سیاس��ی خود به
نظام کشانده است.
ام��روز کمتر نیروی��ی را از میان
کسانی که در جریان انقالب فعال
بودند (به جز اقلیت کوچکی که
هنوزدر قدرتند) میتوان یافت که
حاضر باشد از جمهوری اسالمیدفاع کند
و کارنامه آن را بستاید.
در واق��ع میت��وان گفت که ه��واداران
جمهوری اسالمی امروز به کسانی خالصه
ش��ده است که یا در قدرت سهیمند و یا
انقالبی پس از انقالبند.
ولی در این بازنگری وجدان که در سطح
ملی رواج یافته اس��ت ،اتف��اق نظری در
نقطه آغازین «انحراف» جمهوری اسالمی
دیده نمیشود .و این سؤال همچنان باقی
است که کار در جمهوری اسالمی از کجا
خراب شده است.
پاسخ به این س�ؤال برای هر گروه و
جریانی معموال از یک «ضربه» آغاز
میشود.
آخرین ضربهای که به ریزش جدیدی از
نیروهای هوادار جمهوری اسالمی منجر
ش��د ،انتخابات ریاس��ت جمهوری سال
گذشته بود.
«مهندسی» بسیار رسوای این انتخابات
و س��رکوب شدیدی که پس از آن به کار
افتاد چش��مان افراد تازهای را به واقعیت
جمهوری اسالمی باز کرد و آنان را به صف

احساسمیکنم
شام مرگزای
در بدترین
ِ
دقایق این ِ
چندین هزار چشمهی خورشید در دلم
میجوشد از یقین
احساسمیکنم
در هر کنار و گوشهی این شورهزا ِر یأس
جنگل شاداب ناگهان
چندین هزار
ِ
میروید از زمین
یقین گمشده
آه ای ِ
ماهی گریز در برکههای آینه لغزیده
ای ِ
توبهتو
من آبگی ِر صافیام ،اینک! به ِسح ِر عشق
از برکههای آینه راهی به من بجو
من فکر میکنم
هرگز نبوده ِ
دست من
این سان بزرگ و شاد
احساسمیکنم
چشم من
در
ِ
به آبش ِر ِ
اشک سرخگون
ِ
غروب سرودی کشد نفس
خورشید بی ِ
احساسمیکنم
قلب من ،کنون
تپش ِ
در هر رگم به هر ِ
بیدارباش قافلهیی میزند جرس
ِ
آمد شبی برهنهام از در
روح آب
چو ِ
در سینهاش دو ماهی و
در دستش آینه
خیس او
ِ
گیسوی ِ
خزهبو ،چون خزه بههم
من بانگ برکشیدم از
آستان یأس
ِ
یقین یافته ،بازت
آه ای ِ
نمینهم.

Denturologiste
5165 Queen-Mary,
#502 Montreal, H3W 1X7
Tel: (514) 737-6363

LÀterlier Tailleur Zari

آتلیهخیاطیزری

کلیه امور مربوط به ترمیم لباس
مخصوص خانم ها و آقایان
با سال ها تجربه در امر ظریف دوزی و طراحی لباس
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

غالب نیروهای سیاسی ما هنوز
نتوانستهاند بپذیرند که پروژه
جمهوری اسالمی از پایه ضد
دموکراتیک و واپسگرا بوده ،و
باید آن را نفی میکردند (کاری
که شاپور بختیار و معدودی
از روشنفکران مانند مصطفی
رحیمی کردند).

اعتراض قاطب��ه اصالحطلبان قرار
گرفت��ه در ده��ه اول انقالب اثری
نبوده است.
مقطع تاریخی سال  ۱۳۶۸که برای
اصالحطلبان آغاز انحراف جمهوری
اس�لامی تلقی میشود البته فقط
با فوت آی��ت الله خمینی مصادف
نیست.
این مقطع ،همچنین آغاز به کنار
زدن تدریجی جناح چپ حاکمیت
آن زم��ان ،که عموم��ا به خط امام
معروف ب��ود و بع��دا اصالحطلب
ش��د ،نیز بش��مار میرود .و همین ضربه
تاریخی است که اصالحطلبان را واداشته
تا آن مقط��ع زمانی را به عنوان ش��روع
بیراهه رفتن نظام حاکم معرفی کنند (به
خصوص به نس��ل جوان) و همه فجایع
پیش از آن را ندیده بگیرند.

اسفندیارباهری

Cell.: (514) 573-9128
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

مورد س��رکوب حاکمیت قرار گرفتهاند
دیده میشود .برای نمونه ،میتوان به متن
زیبا و پر احساس مصطفی تاجزاده که در
خرداد گذشته از درون زندان تحت عنوان
«پدر ،مادر ،ما باز هم متهمیم!» منتشر
شد مراجعه کرد ]۱[.آقای تاجزاده معتقد
اس��ت که دو «نظام» جمهوری اسالمی
وجود دارد:
یک��ی آن که ظاهرا در ده��ه اول انقالب
(بالفع��ل یا بالقوه) وجود داش��ته و نظام
آرمانی ایشان بوده،
و دیگری آن چه که فعال هست که با آن
کامال متفاوت است.
آقای میرحس��ین موس��وی در مصاحبه
اخیر خود با روزنامه اینترنتی قلم سبز []۲
اظهار داشته است که «جریان حاکم در
آستانه انتخابات بیست سال برای یکدست
کردن کشور» و «تصفیه حساب کامل با
همه نیروهای رقی��ب  ...طراحی و تالش
کرده بود» و «اقتدارگرایان به دنبال حذف
ک��ردن همه فضای مل��ی از منتقدین و
معترضین بودند؛ فضایی شبیه کره شمالی
با کمی بزک مردمساالری».

معلوم نیس�ت که آقای موس�وی با چه

معیاری معتقد است که تصفیه حساب با
«همه» نیروهای رقیب یا حذف «همه»
فضای ملی از منتقدین و معترضین فقط
از س��ال  ۱۳۶۸ش��روع شد و پیش از آن
ایران جمهوری اسالمی مهد مردمساالری
(بدون بزک) بوده و همه «نیروهای رقیب»
و «منتقدین و معترضین» بدون واهمهدر
ای��ران دهه {>> ادامه در صفحه}37 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

Tel.: 514-3717700

	•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

کار از کجا خراب شد؟

مخالفان یا منتقدان نظام کشاند.
ب��رای اینان جمه��وری اس�لامی از این
انتخابات به بعد (و یا حد اکثر ،از انتخابات
ریاست جمهوری سال  )۱۳۸۴به انحراف
رفته ،و پی��ش از آن ظاهرا اش��کالی در
کار این نظام دیده نمیشده است .غالب
اصالحطلب��ان و به خصوص آنانی که در
یکس��ال و نیم گذش��ته مستقیما تحت
س��رکوب ق��رار گرفتهاند ،ام��ا ،از
این مرحله فراتر رفتهاند و س��ابقه
«انحراف» را ب��ه آغاز دومین دهه
انقالب یعنی پس از فوت آیت الله
خمینی نسبت میدهند.
برای بسیاری از اینان هنوز دهه اول
انقالب دوران طالیی جمهوری اس�لامی
بشمار میرود .آنان خود را پیروان واقعی
آیت الله خمینی معرف��ی میکنند و از
دهه اول انقالب چنان س��خن میرانند
ک��ه گویی در آن ایام آزادی بیان و نش��ر اصالحطلبانی که خشونتهای رژیم حاکم
و طبع و تش��کل و تح��زب و اجتماع و و به خص�وص ش�کنجهها و اعدامهای
تظاهرات مسالمتآمیز وجودداشته است؛ جوان�ان تظاهر کننده ام�روز را به حق
سرکوب و خشونت در کار نبوده ،و کسی محکوم میکنند ،چگونه اس�ت که هنوز
به خاطر عقیده یا گرایش سیاسی مورد منیتوانن�د در محکومی�ت اعدامهای
تعقیب قرار نمیگرفته اس��ت؛ سرکوب هزاران جوان در س�ال  ۱۳۶۷س�خنی
زنان و اقلیتهای قومی و عقیدتی وجود بگویند؟
نداشته و قوانین عادالنه همه جا حکمفرما و اگر برای محکوم کردن فجایع دهه اول
بوده است؛ قوه قضاییه مستقل و قانونی انقالب محظور سیاسی یا امنیتی دارند،
عمل میکرده ،مجلس ش��ورای اسالمی آیا برای طالیی تصوی��ر کردن آن دوران
آزادی عمل داشته ،و نمایندگان مجلس دهساله نیز اجبار یا الزامی وجود دارد؟
منتخبان واقعی مردم ایران بودهاند؛ و از کافی اس�ت به بیانیهه�ا و اظهارات
همه مهمت��ر این که اعدام فقط مجازات رهبران و فعاالن اصالحطلب جنبش
جانی��ان حرفهای بوده و کس��ی به دلیل سبز در یک سال و نیم گذشته نظری
عقی��ده یا فعالیت سیاس��یاش به دار یا بیندازیم تا این واقعیت را ببینیم.
جوخه اعدام سپرده نشده است.
در کمتر بیانیهای اس��ت ک��ه از دهه اول
یعن��ی از هی��چ ی��ک از چیزهای��ی که انق�لاب و دوران رهبری آقای خمینی با
درسالهای اخیر از حکومت سر زده و به احترام و نوستالژی یاد نشده باشد ،و همه
ح��ق مورد
خرابیها و نابسامانیها به
دوران پس از آن نس��بت
در سه دهه گذشته جامعه
داده نشده باشد.
ما دوران مخوفی را پشت ای��ن برخ��ورد حت��ا در
سر گذاشته است؛ به نوعی بهتری��ن و صادقانهترین
گفتارها و نوش��تارهای از
«بیداری ملی» نیاز دارد! خودانتقادی کس��انی که

AFKHAM HADI d.d.

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری
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_________________________

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
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حمل و نقل پارس ماریتایم

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

>>

ایران و جهان...
درخواستهای شخصيت های جهان برای آزادی سکینه محمدی
آشتیانی ادامه دارد

بی��ش از  ۸۰ت��ن ازهنرمن��دان،
دانشگاهیانوسیاستمدارانجهان
در نامه سرگش��اده ای از رهبران
جمهوری اس�لامی خواس��ته اند
سکینه محمدی آشتیانی محکوم
به اعدام به روش سنگس��ار را آزاد
کنند.
در نامه که در شماره روز سه شنبه
 14دس��امبر روزنامه تایمز لندن
چاپ شده آمده است خانم محمدی
آشتیانی بقدر کافی رنج برده است.
امضاکنن��دگان از محمود احمد ی
نژاد و س��ید علی خامنه ای ،رهبر
جمهوری اسالمی ،خو استه اند این
زن و نیز پسر او و وکیل مدافع خانم
آشتيانی را آزاد کنند.

با مدیریت مجید طهماسبی

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

PLUSشامل:
DEرایگان ما
خدمات
>> D'EX
AVEC
60 ANS
IMMIGRANTSفرانسه
½ ½ کالس های
AUPRÈS DES

(زیر نظر اداره مهاجرت)
offre
services
gratuits
مشکالت مهاجرتی
desو رفع
اجتماعی
مشاوره های
½ ½ dans plu
(français,
anglais,
espagnol,
dari, farsi,
زبان
مشاورین فارسی
کمک
arabe,اداری شما با
و
تحصیل
numéroو ادامه
deدر امور کاریابی
مشاوره
½½
ORGANISME COMMUNAUTAIRE
VENANT
Un
seul
téléphone
:
EN AIDE AUX NOUVEAUX
ARRIVANTSشرکت
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و
AVEC PLUS DE 60 ANS D'EXPERTISE
در مصاحبه کاری
• Francisation
(cours
)/ ateliers de conversation
AUPRÈS DES
IMMIGRANTS
کار:
ساعات
رسمی
½ ½ تنظیمدعوتنامه
des services gratuitsde
dans plusieurs
langues
• Aide à(français,
laoffre
recherche
logement
anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole,
serbo-croate,
)...
½ ½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
دوشنبه تا
>>
جمعه •
Aide
àUnlaseul
recherche
d'emploi
(cv,
counselling,
plac
numéro de téléphone
: (514) 932-2953
(با
اینترنت
استفاده از
کامپیوتر و
ateliers,کالس آموزش
½½
(coursبعدازظهر
4/ ateliersونیم
)conversationنیمdeصبح تا
8و
• Francisation
•
Orientation
et
référence
/
Conseils
پرداخت هزینه ناچیز)
ژولیکور • Aide
à la recherche
logement
deتا مترو:
فاصله
دقیقه
5
• • Aide à
la recherche
d'emploi
(cv, counselling, ateliers,
)placement
Aide
à
l'intégration
à
la
société
d'accueil
برنامه
دیگر
بسیاری
½ ½ کالس های آشپزی و
• Orientation et référence / Conseils
• • Aide à
l'intégration
à
la
société
d'accueil
Interprétariat
et traduction
های تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های
• Interprétariat
et traduction
__________________________________
• Certificat
d'hébergement
دسته جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
•
Certificat
d'hébergement
• Programme
/ Cours
d'informatique
Centred'accès
SocialInternet
D’Aide
Aux
Immigrants
d'informatiqueغیره
سیب چینی و
• 3 Commissaires
à l'assermentation d'accès Internet / Cours
• Programme
6201collective
rue Laurendeau
• Cuisine
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)
• Activités
et sorties
(Québec,
Montreal,
QC
H4E Ottawa,
)3X8 cabane à sucre, cueillette de pommes, ...

• 3 Commissaires à l'assermentation
6201 rue Laurendeau, Montréal
• Cuisine
collective
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
www.centrecsai.org
• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueille

Tel.: (514) 932-2953

به اته��ام "همکاری ب��ا دولتهای
بیگانه"" ،تبلیغ علیه نظام"" ،تبلیغ
به نفع گروهکه��ای ضدانقالب"،
"توهین به مقدسات" و "راهاندازی
و مدیریت سایتها" ،به  ۱٩.۵سال
حبس تعزیری ،پنج سال محرومیت
از عضوی��ت در احزاب و فعالیت در
رس��انهها و بازگردان��دن وجوه اخذ
شده به مبلغ سی هزار و  ٧۵٠یورو،
دوهزار و نهصد دالر و دویست پوند
انگلیس محکوم شده بود.
این وبالگ نویس ،با قرار وثیقه یک و
نیم میلیارد تومانی به مرخصی آمده
بود.

جرس :حس��ین درخش��ان ،وبالگ
نویس بازداشتی کهدردادگاه انقالب
به  ۱٩.۵سال حبس و جریمه نقدی
محکوم و چندی پیش با قرار وثیقه
دو روز از زندان مرخص ش��ده بود،
روز ش��نبه مج��دد به زن��دان اوین
بازگشته است.
به گ��زارش ارگان خب��ری فعاالن
حقوق بش��ردر ایران ،این مرخصی
دو روزه ،نخس��تین مرخص��ی این
وبالگنوی��س در ط��ول  25م��اه
گذشته بوده است.
درخش��ان که در مهرماه  ،٨٧بعد از
بازگشت به ایران بازداشت شده بود،
در ششم مهرماه سال جاری از سوی
ش��عبه  ۱۵دادگاه انق�لاب تهران،

Tel: 514-384-5632

www.centrecsai.org
ORGANISME
COMMUNAUT
EN
AIDE AUX NOUVEAUX A
با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

رابرت ردف�ورد و راب�رت دنیرو،

هنرپیش��ه های نام��دار آمریکايی،
اس��تینگ ،خواننده ،برنارد کوشنر،
وزیر امورخارجه پیشین فرانسه ،و اد
میلیبند ،رهبرحزب کارگر بریتانیا،
از جمل��ه امضا کنن��دگان اين نامه
هستند.

حسین درخشان به زندان بازگشت

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

CSAI

خانم آشتیانی در دادگاهی درایران
به اتهام ارتباط نامشروع با دو مردو
کش��تن ش��وهر خود مته��م و به
سنگس��ار محکوم شده است .اعالم
حکم سنگسار او اعتراض جهانیان
را برانگیخت .پیشتر در سال ۲۰۰۷
حکم اعدام او به اتهام قتل همسرش
به  ۱۰سال زندان ،تقلیل داده شده
بود.
پسر سکينه محمدی آشتيانی
همراه ب�ا وکیل مدافع وی و نیز
دو روزنامه نگار آلمانی که برای
گفتگ�و با آنه�ا به ای�ران رفته
بودند ،اکن�ون همگی در زندان
هستند.

خبرهای کانادا

جلسات مشارکت

افزایش ناگهانی
نرخ بهره وام مسکن
 ۱۵دس�امبر ،ایرانتو :بانک های بزرگ کانادا  ،امروز
اعلام کردند ،نرخ بهره وام های مس�کن را تا 0.3
درصد ،افزایش می دهند.
بانک  ، TDاز پانزدهم ماه دسامبر ،در نظر دارد بین
 1تا  3دهم درصد  ،نرخ بهره های خود را اضافه کند
که باالترین میزان افزایش در یک س�ال محسوب
می شود .بدین ترتیب ،نرخ بهره  TDبانک به 2.94
درصد خواهد رسید.
همچنین نرخ بهره ثابت همان بانک ،برای یک دوره
پنج ساله با  0.2درصد افزایش ،به  4.24و بهره وام
های ثابت هفت ساله ،به  4.94درصد می رسد.
رویال بانک نیز نرخ بهره ش�ش ماهه خود را با 0.1
درصد افزایش به  4.05درصد رس�اند و رقم مربوط
ب�ه بهره دوره ثابت پنج س�اله آن بانک نیز با 0.20
درصد افزایش ،به 4.24درصد رسید.

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

Mtro: Cote Vertu

)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

2445340

Jolicoeur

6201 rue Laurendeau, Montréal

تقلب در انتخابات.
دولتی استفاده کرده اند یا خیر"
Lundi
au
vendredi
de
8
h
30
à
16
h 30 et certains soir
"ج��ک لیت��ون" ،رهب��ر ح��زب
www.centrecsai.org
گفته می ش��ود ،مبل��غ  107،000معناس��ت که هزینه های مصرفی نئودمکرات نیز یادآور ش��د ،حزب
هزار دالر ،بطور مش��ترک برای  15ح��زب محافظه کار ،از س��قف یک حاکم تصور می کند ،نظارت بر شیوه
هزینه های انتخاباتی شامل آنها نمی
نام��زد انتخاباتی مونت��رآل و کبک میلیون دالر  ،تجاوز کرده است.
سیتی اختصاص یافته بود  ،اما شیوه بر همین اساس ،نمایندگان پارلمان ،شود.
بط��ور عریان ،محافظ��ه کاران را به از س��وی دیگ��ر  ،رهبر حزب بالک
مصرف آن دارای ابهام است.
کبکوا تأکید کرد ،واضح اس��ت که
موضوع اختالف بین ستاد انتخابات تقلب متهم کرده اند.
و حزب محافظه کار بر س��ر میزان "مارلین جنین��گ" نماینده لیبرال محافظ��ه کاران ،برای رس��یدن به
اهداف خ��ود در ایالت کبک ،بیش
هزینه های انجام شده برای تبلیغات مونترآل در این زمینه گفت:
 67نام��زد مربوط��ه در جری��ان "م��ردم کانادا این ح��ق را دارند که از سهمیه مقرر خود ،در این استان
انتخابات سال  ،2006قبال در دادگاه بدانن��د آی��ا احزاب سیاس��ی برای هزین��ه کرده ان��د و س��عی دارند،
مط��رح ش��ده و اگر قاض��ی به نفع رس��یدن به اهداف انتخاباتی خود ،اطالعات مربوطه را مخفی کنند.
س��تاد انتخابات رأی دهد ،این بدان بص��ورت غیرمج��از از محل بودجه

صفحه(coin Jolicoeur / à 5 minutes4du:
از métro
Jolicoeur
 >>/voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte Stادامه

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

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

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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ایران و جهان...

آژانس مسافرتی

جولین آسانژ :به افشاگری ادامه می دهم!

جولین آسانژ ،بنیانگذار سایت ویکی
لیکس ،گفته است با وجود این که
همچناندر بریتانیادر بازداشت بسر
می برد ،به افشای مدارک محرمانه
ادامه خواهد داد.
آقای آسانژ در بیانیه ای که از طریق
مادرش خوان��ده ش��د و تلویزیون
استرالیا آن را پخش کرد ،گفت که
در اراده اش خلل��ی وارد نش��ده و او
همچنان به عقای��د و آرمان هایش
پایبند است.
قرار اس��ت جولین آس��انژ  ۳۹ساله
روز  ۱۴دس��امبر برای دومین بار در
دادگاه��ی در لندن حض��ور یافته و
درخواست کند که به قید وثیقه آزاد
شود.
آقای آسانژ همچنین در این بیانیه
گفته است" :ش��رایط فعلی نه تنها
تغیی��ری در تصمیم��ات او ایج��اد
نخواه��د کرد ،بلکه برعکس او را در
ای��ن مورد ک��ه اقداماتش صحیح و
درست بوده ،مصصم تر کرده است".
بنیانگ��ذار س��ایت ویک��ی لیکس
همچنین ضمن حمله به ش��رکت

های��ی ک��ه
خدماتش��ان را
به س��ایت ویکی
لیک��س متوقف
کرده ان��د ،گفته
است:
"ح�ال م�ا
م�ی دانی�م
ک�ه ش�رکت
ه�ای وی�زا،
مس�ترکارت و
پی پل ،ابزاری در دست سیاست
خارجیآمریکاهستند".
او همچنیندر این بیانیه که از طریق
مادرش خوانده ش��د گف��ت" :من
از جهان م��ی خواهم که از فعالیت
ها مادر مقابل اقدامات غیرقانونی و
غیراخالقی حمایت کنند
پلیس لندن سه شنبه هفتمدسامبر
اعالم کرد که براس��اس یک حکم
جلب بین المللی ،جولین آس��انژ را
در ارتباط با اتهام تجاوز جنس��ی و
رساندن آزار جنس��ی به دو زن در
سوئد،دستگیر کرده است.

آق��ای آس��انژ ک��ه
اس��ترالیایی اس��ت،
این اته��ام را که تاریخ
ارت��کاب آن ب��ه اوت
 ۲۰۱۰بازمی گردد ،رد
می کند.
دادگاه با آزادی جولین
آسانژ ،موسس سایت
ویکیلیک��س به قید
وثیقه موافق��ت نکرد.
قاض��ی ه��وارد ریدل
دلیل مخالفت با آزادی او را هراس از
احتمال خروج آقای آسانژ از بریتانیا
عنوان کرده بود.
جولیان آسانژ به قاضی دادگاه گفت
برای جلوگیری از اجرای درخواست
س��وئد مبنی بر اس��تردادش به آن
کشور ،حداکثر تالش خود را خواهد
کرد.
س��ایت ویکی لیکس ،اخی��را اقدام
به انتشار یک رش��ته گزارش های
محرمان��ه دیپلماتی��ک ک��رده که
موجب خشم و سرافکندگی دولت
آمریکا شده است.

Wikileaks Assange wins TIME Person of the Year
reader poll

image of an American
unemployed widely tapped
as the ultimate winner.
John Fitzgerald Kennedy,
Mikhail Gorbachev, George
Bush Sr. and Vladimir Putin
have at various times won
the prestigious title.

ahead of the second placed
Turkish Prime Minister
Recep Tayyip Ergodan with
Lady GaGa bringing up the
top three rear.
TIME
Editors
will
ultimately make the Person
of the Year selection later
this week with the collective

Dec 14, 2010
Julian Assange, the founder
and editor in chief of the
whistleblower
website
Wikileaks, has won the
reader's poll at TIME
Magazine for Person of the
Year in 2010.
Assange finished way

اردوان مفید و گروهش در منایش کمدی موزیکال
یکشنبه  30ژانویه  ۲۰۱۱در مونتریال ص23 :
ی فوتبال ایران
شبی با پرویز قلیچ خانی ،کاپیتان سابق تیم مل 
و مدیر و مسئول مجله آرش در مونترال شنبه  ۱۵ژانویه ۲۰۱۱
 pg.18اطالعات:

۵۱۴-۲۵۸-۸۱۸۶

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

با
گارانتی

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

N.D.G.
حتویلدرمحل:رایگان

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

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










www.ZandConsulting.com

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

>>

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

ZAND

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

Pièces d'Autos

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

فرنازمعتمدی

Vendome:
Bus 105

مسبوسه موجود است!

بامدیریت

خدیجه سیاح
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کانادا...

www.skylawn.net

مناطق اعیانی شهرهای کانادا ،به انتخاب مجله "جتارت کانادا"
Westmount

متوسط ارزش امالک3.61 :میلیون دالر

آن زندگی می کردند اما هم کانون به
منطقه اعیانی نشین کلگری تبدیل
شده است که بیش��تر ثروتمندان
نفتی و ورزشکاران مشهور در کاخ
های وس��یع موجود در آن زندگی
می کنند .طبق مقررات ،هیچ ملکی
با وس��عت کمتر از  2هکتار اجازه
س��اخت در منطقه را ندارد .بدین
معنی که منظور از همسایهدیوار به
دیوار ،یعنی خویشاوند است.

ونکوور:

ایرانتو :حتی شهرهای کوچک کانادا
نیز مناطقیدارند که از آنها به اعیانی
یا گرانقیمت یاد می شود.
ام��ا تعیین گ��ران تری��ن منطقه
مسکونی کانادا سخت است.
مجل��ه  Canadian Businessب��ا
استفاده از اطالعات منتشره از سوی
 Environics Analyticsتوانس��ت
برخی از مناطق مهم را در شهرهای
مختلف معرفی کند.

تورنتو:

Lawerence Park
متوسط ارزش امالک:
 3.88میلیون دالر
تورنت��و به عن��وان مهمترین مرکز
اقتصادی و تجاری کانادا ،به تنهایی
 6منطقه اعیان��ی از بین  10مورد
انتخاب��ی در کل کش��ور را در خود
جای داده است.
اما منطق��ه "الورنس پ��ارک" ،که
اولین بار در س��ال  ،1907سکونت
در آن آغاز شده ،می تواند به عنوان
شاخص آنها مطرح باشد.
از جمله "اس��تیو اس��تارو" صاحب
قبلی تیم هاک��ی Toronto Maple
 Leafsتا قبل از مرگ خود در سال
 ،2006در خانه به وسعت 18،000
فوت مربع و به ارزش  18.8میلیون
دالر ،در آن منطقه ،زندگی می کرد.
از دیگ��ر مناط��ق اعیان��ی تورنتو،
می توان ب��ه Forest Hill ،Bridle

 Pathو  Rosedaleاشاره کرد.

مونترال:
Westmount

متوسط ارزش امالک:
3.61میلیون دالر
منطق��ه تاریخ��ی و خوش��نام
 Westmountدر مونت��رال ،مح��ل
زندگی نخس��ت وزیر اسبق کانادا،
 Brian Mulronyو میلی��ارد دیگر،
صاحب شرکت فیوچر الکترونیک،
رابرت میلر بوده است.
این منطقه همچنین بخاطر فضای
صمیمی و روابط خوب بین همسایه
ها مش��هور است ،بطوری که قانون
اج��ازه نصب در ورودی برای حیاط
س��اختمان ها را به آنها نمی دهد.
مدارس خصوصی و نزدیک بودن آن
به دانشگاه مک گیل نیز از مزایای
ویژه منطقه اس��ت .حت��ی تمامی
ساختمان ها ،دارای شجره نامه ویژه
ودقیق هستند.

کلگری:

Springban
متوسط ارزش امالک:
 2.92میلیون دالر
تا چندی پیش  Springbankیکی
از مناطق حومه شهر کلگری بود که
کشاورزان و زمین داران ثروتمند در

West Vancouver
متوسط ارزش امالک:
 2.86میلیون دالر
منطقه مزبور با ترکیبی از جنگل،
کوهستان و دریا بوسیله پل مشهور
 Lion’s Gateبه مرکز شهر متصل
شده است.
ونک��وور غربی ه��م اکنون به محل
تالق��ی فرهن��گ ها تبدیل ش��ده
و بناه��ای مختلفی ب��ا معماریهای
گوناگون در آن احداث شده است.

وینی پگ:

Tuxedo
متوسط ارزش امالک:
 1.38میلیون دالر
خیابان های پر درخت و خانه های
زیبا ،و فضای سبز پهناور ،این منطقه
را از دیگر بخش های ش��هر متمایز
کرده اس��ت .گرانقیمت ترین خانه
وینی پگ ب��ه ارزش 7.45میلیون
دالر ،در همی��ن منطقه قرار گرفته
است.

هلیفاکس:

South End
متوسط ارزش امالک:
 834،553دالر
ش��اید منطق��ه انته��ای جنوب��ی
هلیفاک��س کمتر از س��ایر مناطق
موجود در لیس��ت ش��هرت داشته
باش��د ،اما طی دهه گذشته ،محل
زندگی بسیاری از ورزشکاران مشهور
کشور یا سرمایه داران بوده است.

مرزکبک با آمریکا گذرگاه جدید پناهجویان به کانادا

ایرانتو :مراجعه پناهجویان از طریق
مرز زمینی آمریکا به استان کبک هر
روز بیشتر می شود.
به گفت��ه مقامات م��رزی نیمی از
وقت مأموران صرف امور مربوط به
متقاضیان پناهندگی می شود.
ب��ازرس پلیس کانادا می گوید تنها
در دو ماه گذشته  64نفر در همین
راستا بازداشت شده اند ،بطوری که
تعداد پناهندگان از س�ال گذشته
تاکنون در مرز  140کیلومتری کبک
با آمریکا چهار برابر شده است.

س��ختگیریهای جدید در سیستم
پناهندگی کانادا باعث شده بسیاری
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از اف��راد مقیم آن کش��ور از ترس
دستگیری و دیپورت شدن توسط
مسئوالن آن کشور به سمت کانادا
روی بیاورند.
برمبن��ای توافق فیمابین هر یک از
اف��راد مقیم آمریکا ک��ه قصد ورود
غیرقانونی به کانادا داش��ته باش��د
توسط مأموران مر ِزی برگردانده می
شود.
اما این قانون بیشتر شامل حرکت
های سازمان یافته می شود و برای
پناهجویانی که به تنهایی و مخفیانه
از می��ان تپه ه��ا و مراتع عبور می
کنند کارساز نیست.

به عقی��ده پلیس حتی
همین روش و مسیرهای
مشخص شده نیز توسط
برخی از گروه های حرفه
ای برای ارسال متقاضیان
و کس��ب درآم��د از آنها
مورد اس��تفاده قرار می
گیرد.
"دیوید کوهن" مش��اور
امور مهاج��رت با عنوان
اینکه چنی��ن رویدادی
قابل پیش بین��ی بوده،
گفت:
"هرکس��ی به هر نحوی
بتوان��د از موانع موجود
عبور ک��رده و وارد کانادا
شود باید تقاضای او مورد
بررسی قرار گیرد".
وی افزود" :این گونه افراد
م��ی توانند بصورت عادی از گلوگاه
های مرزی وارد کشور شوند و نیازی
به عب��ور از مس��یرهای غیرعادی
نیستند اما در آن صورت نمی توانند
تقاضایپناهندگیکنند".
این در حالی است که استان کبک
دارای ج��اده ها و معابر متعددی به
سمت آمریکاست که هیچگاه مورد
محافظت و کنترل قرار نمی گیرند.
س��رویس آژانس مرزی اخیرا تأیید
کرده است که ضمن افزایش تعداد
مأموران مس��تقر در مرز دو کشور
تدابیری را نیز برای کنترل بیش��تر
معابر موجود اتخاذ کرده است.

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

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

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

___________________________________
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

جش
م
ن
ی
نسال وی الدی

ورودیه:
 25دالر
راه با شام
هم

شیراز
رستوران

جشن سال نوی میالدی

جمعه  31دسامبر

شبی پر از شور و شادی
 همراه با دی جی
 و رقاصه عربی
معروف مونتریال
514

485-2929
خدیجه سیاح

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

بامدیریت
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها
نسبت بدهی مردم کانادا به درآمد آنها ،به باالترین
رکورد خود رسید

ایرانت��و :رییس بان��ک مرکزی
کانادا هش��دار داد بدهی های
مردم این کشور به بانک ها برای
اولی��ن بار طی  12س��ال اخیر
بیشتر از آمریکایی ها شده است.
اداره آم��ار نیز با ارائه گزارش��ی
اعالم کرد میزان بدهی خانوارها
به نسبت درآمد آنها به 148.1
درصد در سه ماهه سوم امسال
رسیده که بیشتر از رقم 147.2
درصدی مشابهدر آمریکاست.
این میزان همچنین پنج درصد
بیشتر از س��ه ماهه دوم امسال
بوده است.
اداره آمار دلیل اصلی این رویداد
را نه افزایش دریافت وام بلکه
کاهش  1.5درصدی درآمد خانوارها
پس از کسر مالیات دانسته است.
"مارک کارنی" که روز دوش��نبه در
باشگاه اقتصاد تورنتو سخن می گفت
ب��ا ابراز نگرانی نس��بت به وضعیت
موج��ود گفت بحران ه��ای مالی و
اقتصادی هنوز بطور کامل رفع نشده
و مردم و ش��رکت ها باید به سمت
جذب پول های ارزان حرکت کنند.
وی در عی�ن ح�ال تأکی�د کرد
می�زان اعتب�ار خان�واده های
کانادای�ی از زمان رف�ع بحران
اقتصادی تاکنون 7درصد رشد
داش�ته در حالی که همین رقم
ب�رای خانواده ه�ای آمریکایی
منفی  3.5بوده است.
اس��تیون هارپر نخس��ت وزیر نیز
در کبک با ابراز نگرانی نس��بت به
افزایش بدهی های مردم گفت که
دولت با اعمال تغییرات در سیستم
اعط��ای وام های بانک��ی در صدد
مقابله با رشد ناگهانی بدهی هاست.

وی افزود" :این موضوع برای دولت
بسیار مهم است و ما بطور مرتب به
خانواده ها هشدار می دهیم که در
آینده ن��رخ بهره باز هم کاهش می
یابد .بنابراین ما مردم را تشویق می
کنی��م که امور مالی خود را با دقت
تنظیمکنند".
رییس بان��ک مرکزی با اش��اره به
اشتیاق مردم به استفاده از نرخ غیر
ع��ادی پایین به��ره و اخذ وام های
سنگین یادآور شد که این امر ممکن
است در صورت افزایش ناگهانی نرخ
بهره یا کاهش فرصت های ش��غلی
خطرات فراوانی را برای آنها بدنبال
داشته باشد.
وی تأکی��د کرد" :ن��رخ پایین بهره
امروز همیش��گی نیس��ت و ممکن
اس��ت حتی فردا نی��ز تغییر کند و
مردم نباید خود را به چنین وضعیتی
دل خوش کنند".
ب��ا این وج��ود "لن لی" از اس��اتید
دانشگاه کارلتون معتقد است ارقام

موجود آنقدره��ا که گفته می
شود وحشتناک نیست.
وی م��ی گوید" :م��ن فکر می
کنم ما باید احتیاط الزم را در
نظر بگیریم اما معتقد نیس��تم
که ما به سمت بحران مالکیت
مس��کن یا اعتبار مالی حرکت
می کنیم".
وی که با ش��بکه  CTVسخن
می گفت اضافه کرد" :باال بودن
بدهی ها بمنزله دارایی بیشتر
کانادایی هاست .چه این دارایی
مالکیت خانه باشد یا پس انداز
بانکی .نس��بت میزان بدهی به
دارایی در کان��ادا چهار به یک
اس��ت .بنابراین اگر وضعیت به
سمت این نسبت حرکت کنند نباید
چندان نگران باشیم".
این اس��تاد دانشگاه تأکید کرد تنها
افرادی که بایددر این زمینه احتیاط
کنند خانواده هایی هستند که اولین
خانه خود را در پنج س��ال گذشته
خریداری کرده باشند .وی دلیل این
دیدگاه خود را جوان بودن اینگونه
خانواده ها و نیاز آنها به خرید انواع
لوازم م��ورد نیاز برای ش��روع یک
زندگی جدید عنوان کرد.
این گ��زارش حاکیس��ت اداره آمار
در عی��ن حال افزوده اس��ت میزان
درآمد خالص خانواده های کانادایی
همچنان در حال رش��د ب��وده و در
سه ماهه س��وم امسال با 2.7درصد
افزایش به  178600دالر رس��یده
است.
این میزان باالترین رش��د در سال
ج��اری محس��وب م��ی ش��ود اما
همچنان از رقم  179000دالر در
سال  2008کمتر است.
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ماریا کُـتنه

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________

خدمات ما:

با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 سرمایه گذاری
 تکفل همسر و خانواده
وتمدید کارت اقامت
 کار آفرینی
 تقاضای تابعیت
 تخصصی
 تنظیم دعوتنامه
 تجربه کانادائی
------------------------------------لطفا وب سایت ما را به عزیزان خود درایران
جهت آشنائی با خدمات ما معرفی نمائید:
www.mariacottone.com

کامی منفرد

مدیر امــور ایرانیان

با شماره های زیر که شماره تلفن تهران میباشند و مستقیم به مونترال وصل میشوند
در خدمت هموطنان عزیز خود میباشد .تماس از تهران با مونترال:
بدون هیچ گونه پیش شماره وازشهرستان ها فقط کد تهران
از روزدوشنبه تا جمعه و از ساعت  19تا  24به وقت ایران
یا  8182داخلی )021( 8806-4080
)021( 8715-5403

با تعیین وقت قبلی

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

Tel.: 514-656-8178 Fax: 514-656-8179
mariacottone@hotmail.com

مجروحان تیراندازی ونکوور در جشن تولد گنگسترها
شرکت کرده بودند

ایرانتو :پلیس ونکوور اعالم کرد همه
 10مجروح درگیریهای یکش��نبه
۱۲دسامبر ونکوور افرادی بودند که
با دعوت قبلی در جشن تولد یکی از
سران گروه های گنگستری حضور
داشتند.
گفته می ش��ود این خش��ونت در
ارتب��اط با ماجرای کش��ته ش��دن
شخصی  32س��اله به نام Gurmit
 Singh Dhakدر مرکز خرید شهر
بورنابی بریتیش کلمبیا بوده است.
در گی��ری روز یکش��نبه بین گروه

های گنگستری در ساعت  2صبح
در نزدیکی رستوران "همسایه های
خ��وب" در مح��دوده خیابان های
 Oakو بیست و دوم روی داد.
پلی��س چندین نف��ر را ک��ه بر اثر
جراحت در خیابان افتاده بودند پیدا
کرده و برخی از مجروحان نیز قبال
توس��ط مردم به بیمارستان منتقل
شده بودند.
همچنین ده ها تن در همین رابطه
بازداشت شده اند اما پلیس حاضر به
ارائه توضیح درباره هویت آنها نشده

است.
ب��ا اینکه هیچیک از اف��راد عبوری
آسیبی ندیدند اما وقوع این حادثه
در انظ��ار عموم��ی و در یک محله
پررفت و آمد حساسیت های زیادی
را در بین مردم و مس��ئوالن ش��هر
برانگیختهاست.
ونکوور به عنوان یکی از ش��هرهای
امن جهان مش��هور اس��ت و ادامه
چنی��ن رویدادهایی م��ی تواند به
وجهه بین المللی ان آس��یب قابل
توجه برساند.

سقوط کم سابقه مبادالت کاال بین کانادا و آمریکا

ایرانت��و :حجم مبادالت تجاری بین
کانادا و بزرگترین شریک تجاریش
یعنی آمریکا به پایین ترین حد طی
دو دهه اخیر رسیده است.
بدان معنا که رفت و آمد مرزی دیگر
تأثی��ر بحرانی بر اقتصاد دو کش��ور
ندارد.
اداره آم��ار کان��ادا در ی��ک گزارش
خوش��بینانه اعالم ک��رد در مقابل
افزایش  0.4درصدی کانادا به آمریکا
واردات از آن کشور  1.7درصد رشد
داشته است.
در مقاب��ل ،صادرات کانادا به س��ایر
کش��ورهای جهان ب��ا جهش قابل
توجه  10.1درص��دی مواجه بوده
است.
ای��ن گ��زارش حاکیس��ت می��زان
مب��ادالت تجاری دو کش��ور از 1.4
میلی��ارد در م��اه س��پتامبر به 1.1
میلی��ارد دالردر ماه اکتبر گذش��ته
کاه��ش یافته که کمترین میزان از
سال  1992تاکنون بوده است.

عالوه بر این نش��انه های دیگری از
کاهش تجارت فیمابین در گزارش
مذکور منعکس شده است .بطوری
که حجم انتقال کاال به آمریکا تنها
ش��امل 70درصد صادرات کانادا را
ش��امل می ش��ود ،یعنی کمترین
میزان طی  28سال اخیر همچنین
آمریکا فقط 14درص��د از نیازهای
خود را از کانادا تأمین می کند ،یعنی
 20درصد کمتر از  9سال پیش.
یک کارشناس بانک TDمعتقد است
دلیل اصلی از دس�ت دادن بازار
آمریکا رش�د روز اف�زون ارزش
دالر کانادا و برابری تقریبی آن با
دالر آمریکا بوده است.
از س��وی دیگ��ر کارش��ناس بانک
مونترآل نیز تکی��ه نکردن کانادا به
بازارهای همس��ایه جنوبی را عامل
مثبتی برای دستیابی شرکت های
کانادایی ب��ه افق ه��ای دورتری از
سرمایه گذاری و صادرات دانست.
در عین حال مبادالت کلی کاال بین

کانادا و س��ایر کشورها نیز طی ماه
اکتبر به  1.7میلیارد دالر نسبت به
 2.3میلی��ارد دالر در ماه قبل از آن
کاهش یافت.
بیش��ترین رش��د صادرات کانادا به
می��زان  13.7درص��د مرب��وط به
کاالهای صنعتی و مواد اولیه بوده و
ف��روش آهن و آلیاژها نیز از افزایش
 17.8درصدی برخ��وردار گردیده
است.
پ��س از چه��ار ماه س��قوط پیاپی
تولی��دات خودرو و قطعات یدکی با
رشد  3.5درصد یعنی به میزان 4.9
میلیارد دالر مواجه بوده و خودروهای
ش��خصی نیز در مقاب��ل 11درصد
کاهش ماه گذشته 2درصد افزایش
صادرات داشته است.
میزان واردات در ماه اکتبر با رش��د
 1.2درصد ب��ه  35.5میلیارد دالر
رسید .که بیشترین رشد مربوط به
تولیدات انرژی و کاالهای خودرویی
و مصرفی بوده است.

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
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،
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ی بدون نصب دیش
ت کانال های ایران
 دریاف
از طریق اینترنت)
(
کانال فارسی زبان
 متاشای بیش از 8
 0یلم و سریال ایرانی
و صدهاف
بان درسراسردنیا
رادیوهای فارسی ز
 دسترسی به کلیه

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

ترسی به  24شبکه

دس

صداو سیمای ایران

Tel.: 514-571-6564
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خانواده های محترم مهاجر!
با همکاری گروهی از بهترین دانش آموختگان

سینما :یک ماه پیش از اسکار !

سخنرانی شاه ،در صدر فهرست نامزدهای گلدن گلوب

فیلم "سخنرانی ش��اه"KING'S ،
 SPEECHبا نامزد شدن در 7رشته
در صدر فهرس��ت نامزدهای جوایز
گلدن گلوب سال  2011قرار گرفت.
کالین فرث ،بازیگر انگلیسی با بازی
در نق��ش جورج شش��م (پدر ملکه
الیزابت دوم) در این فیلم بریتانیایی
نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر
نقش اصلی مرد و هلنا بونام کارتر،
بازیگر دیگر این فیلم نامزد دریافت
جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن
شده است.
این فیلم همچنین ب��رای بهترین
فیلم نامزددریافت گلدن گلوب شده
است.
در فهرس��ت نامزدهای این جوایز،
دو فیل��م مبارز و ش��بکه اجتماعی
با نامزد ش��دن در ش��ش بخش ،از
جمل��ه بهترین فیل��م ،در رده دوم
قرارگرفتند.

فیلم های کمدی و موزیکال

تریلر قوی سیاه BKACJ SWAN
و فیلم علمی -تخیلی «س�رآغاز»
INCEPTIONبا بازی لئوناردو دی

سرزمین عجایب ،توریست ،قرمز،
برلس�ک و بچه ها حالشان خوب
اس�ت نامزد دریافت جایزه بهترین

فیلم های دراما

کاپریو دو فیلم دیگری هستند که
برای دریاف��ت جایزه بهترین فیلم
دراما نامزد شده اند.
در بخش بهترین بازیگران نقش اول
مرد فیلم هایدراما بجز کالین فرث،
جس آیسنبرگ ،جیمز فرانکو ،رایان
گاسلینگ و مارک والبرگ نیز نامزد
شده اند.
بجز والبرگ س��ه بازیگر دیگر فیلم
مبارز در بخش ه��ای دیگر جایزه
بهترین بازیگری نامزد شده اند.
دیوید او راسل ،کارگردان این فیلم
نی��ز در بخش بهتری��ن کارگردانی
نامزد شده است.
در بخش بهتری��ن بازیگران نقش
اول زن فیل��م های دراما هلی بری،
نیک��ول کیدمن ،جنیف��ر لورنس،
ناتالی لورنس و میشل ویلیامز نامزد
شده اند.
در بخ��ش فیل��م های کم��دی و
موزی��کال فیل��م ه��ای آلیس در
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کالس های زیر را برگزار می کند:

فیلم شده اند.
جانی دپ در بخش بهترین بازیگر
مرد برای دو فیلم توریست و آلیس
در سرزمین عجایب نامزد شده است
و بازیگرانی چون پل جاماتی ،جیک
جیلنهال و کوین اسپیسی رقیبان او
هستند.
در بخ��ش بهترین بازیگ��ر زن هم
آنجلین��ا جولی ،هم ب��ازی دپ در
توریست ،با آنت بنینگ ،آن هاتاوی،
ام��ا اس��تون و جولین م��ور رقابت
خواهد کرد.
مجموعه های امپراتوری بوردواک،
دکستر ،مرده متحرک ،همسر خوب
و م��ردان دیوان��ه نامزدهای بخش
بهترین مجموعه ه��ای تلویزیونی
شده اند.
نامزدهای جوای�ز گلدن گلوب
توس�ط انجم�ن رس�انه ه�ای
خارج�ی هالی�وود انتخاب می
شوند که عموما خبرهای صنعت
فیلمسازی در هالیوود را پوشش
می دهند.
برندگان این جای��زه که حدود یک
ماه پیش از مراسم اسکار معرفی می
شوند ،معموال ش��انس باالیی برای
برنده شده جایزه اسکار دارند.
با این حال در ش��ش سال گذشته
تنها فیلمی که توانست پس از برنده
ش��دن جایزه بهتری��ن فیلم گلدن
گلوب به اسکار هم دست یابد فیلم
میلیونر زاغه نشین در سال 2008
بود.
در مراس��م جوایز گلدن گلوب سال
 ،2011راب��رت دونیرو ،هنرپیش��ه
کهنه کار سینمای آمریکا برای یک
عم��ر فعالیت هن��ری جایزه معتبر
سسیل بی دومیل را دریافت خواهد
کرد.
مراسم ش��صت و هش��تمین دوره
جوایز گلدن گلوب روز  16ژانویه در
لس آنجلس برگزار می شود و رکی
جرویز ،کمدین مجری این مراس��م
خواهد بود.

Tel.: 514-770-1771

Montréal (Qc) H4B 2M5

cours@multissage.ca

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

____________________

یکشنبه  30ژانویه 2011

ی دکتر پرویز قدیریان
سخنران 

سالمتی و تغذیه
Culture of Healthy Nutrition
and Family Health
Volume 3

و بهداشت خانواده

جلد اول

پروفسورپرویزقدیریان

پروفسورپرویزقدیریان

و بهداشت خانواده :جلد اول

و بهداشت خانواده :جلد دوم

فرهنگ تغذیه سامل

فرهنگ تغذیه سامل

و بهداشت خانواده :جلد سوم

پروفسورپرویزقدیریان

و بهداشت خانواده

Professor Parviz Ghadirian

فرهنگ تغذیه سامل

فرهنگ تغذیه سامل

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

فرهنگ تغذیه سامل

پروفسورپرویزقدیریان

4
Volume 5

پروفسورپرویزقدیریانجلد چهارم

جلد دوم

فرهنگ تغذیه سامل
و بهداشت خانواده

پنجم
جلد
پروفسورپرویزقدیریان

Professor Parviz Ghadirian

پروفسورپرویزقدیریان

Professor Parviz Ghadirian

Professor Parviz Ghadirian

و بهداشت خانواده :جلد چهارم

در مدرسه دهخدا
در صورت نیاز به کالس تقویتی با خانم نوشین شریف تماس بگیرید:
۵۱۴-۴۸۹-۹۸۳۴

Volume 1

جلد سوم

و بهداشت خانواده

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

پروفسورپرویزقدیریان

ی و فرانسه
کالسهای تقویتی ریاضی ،فیزیک ،شیم 
(مقطع دبستان ،دبیرستان ،کاجل)

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health
Volume 4

فرهنگ تغذیه سامل

فرهنگ تغذیه سامل

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

Volume 2

و بهداشت خانواده

و بهداشت خانواده :جلد پنجم

______________________

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

فرهنگ تغذیه سامل

پروفسورپرویزقدیریان

>>> شنبه ها:
ساعت 4تا 5بعدازظهر
کالس های رقص،
نقاشی و ساز و آواز

قیقه :نان
قه تا  7د
فره شما!
ی
یک دق غ بر سر س
سنگک دا

کیفیت عالی ،بهای مناسب

>>> شنبه ها :ساعت 1تا 4بعدازظهر

>> در محل مدرسه

www.multissage.ca

نان سنگک

www.dehkhodaschool.com
یتاپنجم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
یبرایبزرگساالنغیرایرانی
کالسفارس 

Tel.: 514-942-9811

3333 Cavendish Blvd. Suite 250

فرهنگ تغذیه سامل

مدرسهدهخدا

 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)

Professor Parviz Ghadirian

پروفسورپرویزقدیریان

فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان

شنبه  ۱۸دسامبر  ۲۰۱۰ساعت  ۱و نیم تا ۳
در محل مدرسه دهخدا (مترو :سنت هانری)
)(4976 Notre Dame ouest

ورودیه برای همگان آزاد می باشد

معلم کالس سوم دهخدا:
پرگل تبریزی

پرگل تبریزی متولد شهریور  ۱۳۵۴در تهران میباشد.
او آموزش پیانو را از شش سالگی نزد اساتید برجسته
موس��یقی کالسیک در تهران آغاز نمود و در نوجوانی
ی را نزد استاد
دستگاهها و ردیفهای موس��یقی ایران 
جواد معروفی فرا گرفت .تحصیالت آکادمیک خود را
در رشته ریاضیات کاربرد کامپیوتردر مقطع کارشناسی
ارشد در رشته مدیریت ش��هری به پایان رساند و در
حال حاض��ر در انجام ت ز دوره دکترای مدیریت منابع
یمیباشد.
انسان 
ی شامل موارد زیر
تجربه کاری او در زمینه آموزش�� 
میباشد:

)۱تدری��س پیانو به صورت خصوص��ی به کودکان و
نوجوانان از سال ۱۳۷۳
 )۲تدریس در مدرسه راهنمایی (آموزش ریاضیات و
کامپیوتر) سالهای  ۱۳۷۴تا ۱۳۷۶
 )۳تدریس در دانشگاه سال ۱۳۸۸
او از آوری��ل  ۲۰۱۰به کانادا مهاجرت کرده و در حال
حاضر با مدرسه دهخدا به صورت داو طلبانه همکاری
مینماید.
پرگل در این مدرسه به تدریس کالس سوم دبستان و
برگزاری کالس ساز و آواز به منظور تشکیل گروه کر
مدرسه مشغول است.
در ضمن خامن تبریزی ،خارج از مدرسه ،برای
ی پیانو شاگرد میپذیرد:
آموزش خصوص 
Tel : 514-574-2042
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جهان...
بنیانگذار فیس بوک شخصیت سال مجله تایم شد

مارک زوکرب��رگ ،بنیانگذار فیس
بوک به عنوان ش��خصیت برگزیده
سال مجله تایم انتخاب شد.
این میلیاردر  26ساله به عنوان
پر نفوذتری�ن فرد س�ال 2010
شناخته شده است.
پیش��تر جولیان آس��انژ  ،بنیانگذار
س��ایت ویکی لیکس برن��ده نظر
س��نجی خوانندگان مجله تایم به
عنوان پر نفوذترین شخصیت سال
 2010ش��ده بود .اما س�ردبیران
و گزارش�گران ای��ن مجل��ه آقای
زوکربرگ را انتخاب کردند.
ریچارد استنگل ،س��ردبیر اجرایی
مجله تای��م می گوید که ش��بکه
اجتماع��ی آقای زوکرب��رگ نحوه
زندگی روزمره م��ا را متحول کرده
است.
آق��ای زوکربرگ در س��ال ،2004
زمانی که در هاروارد دانش��جو بود،
فیس بوک را همراه با چند نفردیگر
تاسیس کرد.
ای�ن ش�بکه اجتماع�ی اکنون
پانصد میلیون نفر کاربر و بیش
از ه�زار و هفتصد نف�ر کارمند
دارد.
آق��ای زوکربرگ در بیانیه ای گفت
که بردن جایزه تایم "افتخار بزرگی
اس��ت و تالش ه��ای گروه کوچک
ما برای مرتبط ک��ردن جهان را به
رسمیت می شناسد .من از این که
در جریان این تالش ها قرار گرفته
ام خوشحالم".
می��زان دارایی آق��ای زوکربرگ که
یک��ی ثروتمندترین اف��راد آمریکا
به ش��مار می رود ،نزدیک به هفت
میلیارد دالر تخمین زده شده است.
او اخیرا اعالم کرد که بخش�ی
از دارایی های خود را به خیریه
خواهدبخشید.
بر اس��اس زندگی آق��ای زوکربرگ
فیلمی س��ینمایی با عنوان "شبکه
اجتماعی" ساخته شده که ماجرای
تاس��یس فیس ب��وک را از ابتدا تا
فراگیر شدنش به نمایش می گذارد.

او یکی از اعضای گروهی موس��وم
به "قول اعطا" است که ثروتمندان
آمریکایی را قانع می کند تا دست
ک��م نیمی از ثروت خ��ود را چه در
زم��ان حیات و یا پ��س از مرگ به
خیریه اعطا کنند.
"قول اعط��ا" مبارزه ای اس��ت که
وارن بافت سرمایه گذار آمریکایی،
بیل گیتس ،رئیس مایکروسافت و
همسرش شروع کردند.
برندگانجنجالبرانگیز

مجله تایم از س��ال  1927انتخاب
"مرد سال" را آغاز کرد و از آن زمان
به طور ساالنه یک مرد ،زن یا گروه
را به عنوان برنده این عنوان برگزیده
است.
عنوان "شخصیت س��ال" از سوی
سردبیران مجله تایم به فردی داده
می ش��ود که بیش��ترین تاثیر را بر
رویدادهای جهان داش��ته است که
به گفته ناشران این مجله این تاثیر
لزوما نباید مثبت باشد.
در س��ال  1951تای��م عن��وان
"مردسال" خود را به محمد مصدق،
نخس��ت وزیر وقت ایران اعطا کرد.
مصدق اولین نفر از خاور میانه بود
که این عنوان را کسب می کرد.
آیت الله خمینی ،رهبر انقالب ایران،

اوکازیون عالی

سرمایه گذاری مطمئن
و بی درد سر
ساختمانمدیکال
با استاندارد بسیار باال

RIVE SUD

در قلب شهر بروسارد
 باحدود  8000فوت مربع
 در دو طبقه
طبقه هم کف
 کلینیک پزشکی و زیبایی ،مجهز
 با  22سال سابقه
 و  20دکتر و متخصص
طبقه دوم:
 SPA بامتخصص دیگر

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

450-466-6693

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

در خدمت هموطنان گرامی

تیم ملی فوتبال ایران در تازه ترین ردهبندی فدراسیون
جهانی فوتبال در س��ال  ،2010در مكان چهارم آسیا و

دلیل فروش :بازنشستگی

اخذ وام

کورش صدری

دومین ایرانی بود که در سال 1979
به عنوان "مرد س��ال" انتخاب شد
که با توجه به بحران گروگانگیری
در ایران انتقادهایی را در آمریکا به
همراهداشت.
این مجله در سال  1982کامپیوتر
و در س��ال " 1988کره در معرض
خطر زمین" را به عنوان مرد س��ال
برگزید.
در سال  1999عنوان انتخاب مجله
تایم به "شخصیت سال" تغییر کرد
تا به گفته ناشران این مجله فراگیرتر
باشد.
اعطای این عنوان بعضا با جنجال ها
و انتقادهایی نیز همراه بوده است.
از جمل�ه انتخ�اب آدولف هیتلر،
صدراعظم آملان و رهبر حزب نازی
در س�ال  1938و دو ب�ار انتخاب
ش�دن ژوزف اس�تالین ،دیکتاتور
احتاد جماهیر شوروی.

در فهرس��ت نامزدهای شخصیت
برتر س��ال  2010عالوه بر جولیان
آسانژ  ،حامد کرزی ،رئیس جمهور
افغانستان و معدنچیان شیلیایی که
بیش از دو ماه در اعماق زمین گیر
افتاده بودند نیز به چشم می خورد.
این هفته نامهدر سال  1999آلبرت
آینشتاین،دانشمند آلمانی تبار را به
عنوان "شخصیت قرن" برگزید.

فوتبال ایران سال  2010را روی پله چهارم
آسیا به پایان برد

تلفنتماس:
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شصت و ششم جهان قرارگرفت.
تیم ملی فوتبال ایران در ردهبندی ماه دس��امبر فیفا با
 495امتیاز به مانند ماههای اخیر پشت سر استرالیا ،ژاپن
و كره جنوبی ایستاد.
در این ردهبندی اس��ترالیا ب��ا  815امتیاز بهترین تیم
آسیایی شناخته شد .ژاپن و كره جنوبی با  776و 647
امتیاز تیمهای دوم و سوم قاره آسیا هستند.
در ردهبن��دی برترین تیمهای جهان ،اس��پانیا با 1887
امتیاز همچنان صدرنشین است .هلند با  1723امتیاز
دوم و آلمان هم با  1485امتیاز سوم است.
ردهبندی  10تیم برتر جهان در ماه دسامبر:

 -1اسپانیا  1887امتیاز
 -2هلند  1723امتیاز
 -3آلمان  1485امتیاز
 -4برزیل  1446امتیاز
 -5آرژانتین  1338امتیاز
 -6انگلستان  1195امتیاز
 -7اوروگوئه  1152امتیاز
 -8پرتغال  1090امتیاز
 -9مصر  1078امتیاز
 -10كرواسی  1075امتیاز

ردهبندی  10تیم برتر آسیا در ماه دسامبر:

 -1استرالیا  815امتیاز
 -2ژاپن  776امتیاز
 -3كره جنوبی  647امتیاز
 -4ایران  495امتیاز
 -5عربستان سعودی  427امتیاز
 -6چین  389امتیاز
 -7بحرین  351امتیاز
 -8عمان  329امتیاز
 -9عراق  323امتیاز
 -10كویت  317امتیاز

!?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
اطالعیه ایران پراود :قهوه تلخ ممنوع!

آه خدای من ،مـُستشار!!

همان طور که می دانید سایت ایران
پرواد همواره حامی حقوق سازندگان
و تهیه کنندگان ایرانی در سراس��ر
دنیا بوده اس��ت .تمامی سریال ها و
فیل��م هایی که هم اکن��ون بر روی
سایت قرار می گیرند ،صرفا به منظور
ایجاد امکاندسترسی ایرانیان خارج
از کشور به برنامه های سرگرم کننده
ایرانی ست.
همچنین ،همانطور ک��ه از ابتدای
پخش این س��ریال ه��ا اعالم کرده
بودیم سریال هایی مانند قلب یخی و
قهوهتلخکهتهیهکنندگانخصوصی
دارند،در صورتدرخواست مستقیم
از ط��رف س��ازندگان و ب��ه منظور
حمای��ت از آنه��ا از س��ایت حذف

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 65دالر در سال
نشانی خود را
به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
info@paivand.ca

خواهند شد.
ب��ه همی��ن منظور،
س��ریال قهوه تلخ به
درخواست مستقیم
تهیه کنن��دگان این
مجموعه از س��ایت
برداش��ته و ادام��ه
قس��مت های آن از
این پ��س ب��ر روی
سایت قرار نخواهند گرفت.
تمامی حقوق پخش و انتش��ار این
مجموعه در سراس��ر دنیا متعلق به
ش��رکت تصویر سبز فردا می باشد
که فقط در صورت تجدید نظر این
شرکت ما می توانیم اقدام به پخش

مجدد این مجموعه کنیم .به همین
خاطر جهت رسیدن به نتیجه بهتر،
ترجیحا پیشنهادات و انتقادات خود
را با مس��ئوالن این شرکت در میان
گذاشته و علت این اقدام را از شخص
آنها جویا شوید .زیرا ایران پراود
هیچ نقش��ی در این تصمیم
گیری نداشته است و تمامی
س��عی خود را ب��رای متقاعد
ک��ردن تهیه کنن��دگان این
برنامه جهت ادامه پخش آن از
سایت انجام داده است که در
پایان به نتیجه ای نرسید .در
صورتی که اطالعاتی از نحوه
پخش این مجموعه ب��رای عزیزان
خارج از کشور از طرف مسئوالن به
دس��ت ما برسد ،حتما همه شما را
در جریان قرار خواهیم داد .با تشکر،
تیم مدیریت ایران پراود

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
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www.paivand.ca

ایران :اقتصاد...

کارنامه اقتصادی دولت احمدینژاد از زبان آمار
بان�ک مرک�زی ای�ران ،از ۲۱
ماه پی�ش آمار رش�د اقتصادی
کش�ور را منتش�ر نکرده است.
کارشناس�ان ،ای�ن پنه انکاری
را مهمترین نش�انه ناکامیهای
اقتص�ادی دول�ت میدانند .در
دوران احمدین�ژاد  ۸۳درص�د
درآمده�ای نفتی ای�ران صرف
واردات شده است.
از پایان جنگ  ۸ساله ایران و عراق،
جمهوری اس�لامی ای��ران با هدف
توسعه اقتصادی کشور ،برنامههای
پنج س��الهای را تدوین کرد که قرار
ب��ود ضمن ایجاد انصب��اط مالی در
دولتها،درآمدهای نفتی کشور را به
سرمایههای پایدار برای بخشهای
تولیدی تبدیل کند.
در چارچوب همین برنامههای پنج
س��اله ،که آخرین آن برنامه چهارم
توس��عه بود ،منابع حاصل از فروش
نفت ،میبایست در بخشهای مولد
اقتصادی ،از جمله صنایع پتروشیمی
و می��دان نف��ت و گاز عس��لویه
سرمایهگذاری شود تا این بخشها
بتوانند به موت��ور جهش اقتصادی
کشور تبدیل شوند.
دولت نهم و برنامه چهارم

طبق برنامه ،باید میانگین پیشرفت
فازه��ای مختلف عس��لویه تا امروز
دست کم به  ۲۵درصد رسیده بود،
اما به گزارش منابع رس��می ،برخی
از ای��ن فازها حتی نی��م درصد هم
پیشرفت نداشته است.
کارشناس��ان اقتص��ادی دلیل این
ناکامیها را ،پشت کردن دولتهای
نهم و دهم به برنامه چهارم توسعه
میدانند .احمدین��ژاد با طرح این
موضوع که برنامههای توسعه وارداتی
و متعل��ق به جوامع س��رمایهداری
هستند ،این برنامه را کنار نهاد.
به نوش��ته علی پاکزاد ،کارش��ناس
اقتصادی ،نتیجه این عملکرد آن بود
که ظرف سالهای  ۱۳۸۴تا ۱۳۸۸

خورش��یدی ۲۲۸ ،میلی��ارد دالر از
درآمدهای نفتی کش��ور ،به مصرف
واردات کاال رسید.
ای��ن  ۸۳درصد از درآمد نفتی ۳۴۶
میلیارد دالری کش��ور را تش��کیل
میداد .به عب��ارت دیگر ،از هر یک
دالر درآمد نفتی ایران ۸۳ ،سنت آن
صرف واردات شد.
صادرات بیشتر ،درآمد کمتر

دولت احمدینژاد ،هم��واره تبلیغ
میکن��د که ص��ادرات کش��ور در
سالهای اخیر رشد داشته است .اما
به نوشته علی پاکزاد ،میانگین ارزش
هرتن کاالهای صادراتی ایران که در
سال  ۸۵خورشیدی  ۴۶۸دالر بود،
در سال  ۸۸با  ۹دالر کاهش به ۴۵۹
دالر تنزل یافت.
در همی��ن دوران ،میانگی��ن ارزش
هرت��ن کاالی وارداتی ب��ه ایران ،از
 ۹۵۹دالر ب��ه یک ه��زار و  ۶۸دالر
افزایش یافت .عالوه بر این ،بخشی
از کااله��ای صادراتی ای��ران نیز ،از
مشتقات نفت تولید میشوند و نباید
در بخش صادرات غیرنفتی منظور
شوند.
دولت احمدین��ژاد ،همچنین ادعا
میکند که طرحهای عمرانی کشور
از رش��د باالئی برخوردار بودهاند .اما
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد
که بودجه عمرانیدولتدر سالهای
 ۱۳۸۴تا  ۱۳۸۸ثابت مانده اس��ت.
در مقاب��ل ،به موج��ب همین آمار،
هزینههای جاری دولت که در سال
 ۸۴تنها  ۳۶میلی��ارد دالر بوده ،در
سال  ۸۸به رقمی معادل  ۵۹میلیارد
دالر رسیده است.
 ۶۶درصد رشد قیمت

وزرای بازرگان��ی دولته��ای نهم و
دهم ،هم��واره ادع��ا کردهاند که با
ذخیره اس��تراتژیک کااله��ا و مواد
ضروری ،توانس��تهاند از نوس��انات
قیمت در کشور جلوگیری کنند .اما
شاخص قیمتکاالها و نرخ تورم ،این
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ادعا را نیز رد میکند.
برپایه آمارهای رس��می ،ش��اخص
قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در
فاصله سالهای  ۸۵تا  ۸۸معادل ۷۸
درصد رشد داشته است .در همین
مدت ،رشد ش��اخص کل کاالهای
مصرفی (نرخ ت��ورم) نیز برابر با ۶۶
درصد بوده است.
کارشناسان اقتصادی میگویند عدم
انتش��ار نرخ رشد اقتصادی از طرف
بانک مرکزی ،هیچ دلیلی ندارد ،جز
آن که ناکامیهای اقتصادی دولت
را عریان خواهد کرد .بانک مرکزی
تنها مرجع رس��می اعالم شاخص
رش��د اقتص��ادی و ب��رآورد میزان
تولی��د ناخالص ملی ای��ران ،ظرف
 ۲۱ماه گذشته از انتشار این آمارها
خودداری کرده است.
رشد اقتصادی یک درصدی

عدم انتش��ار ش��اخصهای رشد و
تولید ناخالص مل��ی ،اعتراضهای
گس��تردهای را در محافل اقتصادی
ای��ران برانگیخت��ه اس��ت .از جمله
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی
ایران ،به تازگی گفته اس��ت«:مایه
تاسف است که گزارش بانک مرکزی
منتشر ش��ود ،اما در آن صحبتی از
رشد اقتصادی به میان نیاید».
صندوق بینالمللی پول ،در گزارش
«چشمانداز اقتصاد جهان» که اکتبر
امسال انتشار یافت ،رشد اقتصادی
ایران در سال  ۲۰۰۹را  ۱ / ۱درصد
اعالم کرد .برای یک مقایس��ه ساده
کافی اس��ت بدانیم که شیخنشین
قطر در همس��ایگی ایران در همین
سال به شکرانه درآمد سرشار گاز،
رشد اقتصادی خود را به  ۱۷درصد
رساند .قطر بیش از ده سال است که
از منابع گاز مشترکی که با ایران در
خلیج فارس (پ��ارس جنوبی) دارد،
بهرهبرداریمیکند.
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متکی از وزارت امور خارجه ایران برکنار شد

محم��ود احم��دی ن��ژاد ،رئی��س
جمهوری ایران ،منوچهر متکی وزیر
ام��ور خارجه خ��ود را برکنار کرده
است.
آقای احم��دی نژاد در نام��ه ای از
"زحم��ات" آقای متکی "تش��کر و
قدردانی کرده" و طی حکم دیگری
عل��ی اکبر صالح��ی را ب��ه عنوان
سرپرس��ت وزارت خارج��ه معرفی
کرده است.
آقای متک��ی به هن��گام اعالم این
حکم ،در سفر خارج بوده است و در
داکار با مقامات سنگال دیدار داشته
است.
آقای صالحی رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران اس��ت و مدت��ی نیز به
عنوان نماینده ایران در آژانس بین
المللی انرژی اتم��ی فعالیت کرده
است.
بر اس��اس گزارش ها محمد قنادی
رئیس و عضو هیأت علمی پژوهشگاه
علوم و فنون هسته ای ،که زیر نظر
سازمان انرژی اتمی ایران اداره می
شود ،سرپرستی سازمان انرژی اتمی
ایران را بر عهده گرفته است.
نام آقای قنادی در فهرست اشخاص
مورد تحریم سازمان ملل متحد در
رابطه با برنامه های هسته ای ایران
ذکر شده است .در اسفند ماه سال
 ۱۳۸۶و با تصویب قطعنامه شماره
 ۱۸۰۳ش��ورای امنی��ت ،دولت ها
موظف شدند که از سفر آقای قنادی
به کشورش��ان یا عب��ور او از خاک
خود ،مگ��ر با اجازه س��ازمان ملل،
جلوگیریکنند.
منوچه��ر متکی ب��ا روی کار آمدن
آقای احمدی نژاد در سال  ،1384به

عنوان وزیر خارجه ایران معرفی شد.
هنوز گزارشی در باره علت برکناری
آقای متکی توس��ط آقای احمدی
نژاد منتشر نش��ده است اما به نظر
می رس��د که این اقدام ریش��ه در
اختالفات بین آن دو بر س��ر اجرای
سیاست خارجیداشته باشد.
برکناری غیابی آقای متکیدر حالی
که او در یک کش��ور آفریقایی بسر
می برد عم��ل محترمانه و در خور
مقام او نیست.
به گفته ناظ��ران ،این اختالفات در
ماههای اخیر و با اقدام آقای احمدی
نژاد در تعیین س��فرا و نمایندگان
ویژه ب��رای برخی از نق��اط جهان
ارتباط دارد.
در اواخر مرداد ماه و اوایل ش��هریور
س��ال جاری ،آقای احمدی نژاد از
تعیین نماین��دگان ویژه خود برای
چند نقطه مهمدنیا خبرداد که این
انتصابها با مخالفت وزیر خارجه ایران
روبرو شد.
گفته می ش��ود که آق��ای متکی و
حامیان وی این اقدام را دخالت در
وظایف وزارت امور خارجه و تشکیل
ارگانهای موازی می دانند.

در دول��ت دهم (دور دوم ریاس��ت
جمهوری آقای احمدی نژاد) آقای
متکی تنها نامزد پیشنهادی او برای
تص��دی وزارتخانه ای ب��ود که در
کل چهار س��ال دولت نهم وزیر آن
وزارتخانه بود.
آقای متکی پی��ش از انتخابش به
عنوان وزیر ام��ور خارجه در دولت
نهم ،سفیر ایران در توکیو و آنکارا،
معاون حقوقی و سپس معاون امور
بین الملل وزارت امور خارجه بوده
است.
او که  57س��ال دارد ،پس از انقالب
اس�لامی ایران ( ،)1357به عنوان
نماینده وارد مجلس اول ش��د .پس
از آن ،به وزارت خارجه رفت و ابتدا
در سال  64س��فیر ایران در ترکیه
شد .او در سال  68به ایران برگشت
و ابتدا معاون امور بینالملل و سپس
معاون حقوقی وزارت خارجه ش��د.
در س��ال  1373به سفارت ایران در
ژاپن رفت و از سال  78مشاور وزیر
خارجه ایران شد.
آقای متکی س��ال  1383دوباره به
مجلس شورای اس�لامی بازگشت
و عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و
سیاست خارجی مجلس هفتم شد.
در نهمین دوره انتخابات ریاس��ت
جمهوری ،منوچهر متکی ریاس��ت
س��تاد انتخاباتی عل��ی الریجانی را
به عهده داش��ت .اما پس از پیروزی
محم��ود احمدین��ژاد ،ب��ه وزارت
خارجه رفت و تا امروز که از سمتش
برکنار ش��د ،تنها وزیر کابینه آقای
احمدینژاد بود که پنج سال و چهار
ماه در سمتش دوام آورد.

قیمتویالدرتهرانمتریچند؟!

ویاله��ای واقع در ش��هر ته��ران که
اغلب در محدوده کاخ نیاوران تا کاخ
س��عدآباد واقع ش��دهاند با احتساب
قیم��ت زمین و بن��ا از مت��ری 11
میلیون تا  20میلیون تومان به فروش
میرسند.
به گ��زارش مهر ،گرچه ای��ن روزها
برجهای بلند از هر گوش��ه از ش��هر
تهران س��ربر می آورند؛ اما هنوز هم
افرادی هستند که به سکونت در ویال
تمایل بیشتریدارند.
در س��الهای اخیر و با افزایش قیمت
مسکن س��اکنان خانه های ویالیی
ته��ران ترجیح دادند ک��ه خانه های
لوکس و بزرگ خ��ود را به اصطالح
بکوبند و آپارتمان و برج بس��ازند اما
هنوز هم افرادی به دنبال س��کوت و
محیط ش��خصی ویالها ،این بناها را
برای زندگی انتخاب می کنند.
ویالها بسته به مکانهایی که در آنها
ساخته می شوند از شکلهای متفاوتی
برخوردارند اما به طور کلی در یک یا
دو طبقه در فضای سبز ،محیطی آرام
و کام�لا محصور ،در مناطق ییالقی،
کوهستانی و سواحل دریا احداث می
شوند.
گرچه تهران هیچ یک از این زیبایی
های بصری را در خود ندارد اما محیط
های داخلی اغلب این ویالها با انواع
زیبایی ه��ای طبیع��ی و مصنوعی
پوشیده شده است.
به گفته یک��ی از مش��اوران امالک؛
امروزه ویال سازی در تهران انجام نمی

شود و اگر ویالیی هم ساخته شود به
صورت خصوصی و توسط مالک آن
صورت می گیرد.
وی معتقد اس��ت که در شهر تهران
تعداد افرادی که اینگونه بناها را می
س��ازند کمتر از  10نفر اس��ت و در
واقع سازنده ها سود برج سازی را به
ساخت ویال ترجیح می دهند.

 2موضوع مهم در
خرید و فروش ویالها
اغلب ویالهای تهران در منطقه یک
و در مح��دوده کاخ نی��اوران تا کاخ
سعد آباد قرار دارند و از آنجایی که در
محدوده کاخها اجازه ساخت بیشتر از
 3طبقه داده نمی شود ،این محدوده
تقریب��ا بافت قدیمی خ��ود را حفظ
کرده است.
البت��ه بزرگتری��ن ای��ن ویاله��ا در
خیابانهای آبان و گلستان شمالی واقع
شده اند اما اگر شما خریدار ویالیی با
قیمت ای کمتر هم باشید می توانید
در خیاب��ان های دیگ��ر هم ویالیی
مناسب با متراژ کمتر خریداری کنید.
ب��رای خرید و فروش ویال در ش��هر
تهران عمدتا دو ویژگی در نظر گرفته
می ش��ود یکی ویالهایی که نوس��از
هستند و دوم ویالهایی که نوسازی
شده اند.
در گ��روه اول ،به دلیل نوس��از بودن
عالوه بر احتساب پول زمین ،قیمت
بنا هم محاسبه می شود اما در گروه
دوم تنه��ا قیمت هر متر مربع زمین

محاسبه ش��ده و هزینه نوسازی ویال
ه��م در قیمت زمین سرش��کن می
شود.
به طور میانگین قیمت هر متر مربع
زمی��ن در خیاب��ان آب��ان  11تا 18
میلیون تومان و در خیابان گلس��تان
شمالی  10تا  15میلیون تومان است
که اگر بنا نوساز باشد با قیمت متری
یک میلیون تا ی��ک میلیون و 500
هزار تومان جداگانه محاسبه میشود
ام��ا این قیمتها ب��رای تمامی ویالها
یکساننیست.
برای خرید یک ویالی  1400متری
( 20س��ال س��اخت) در نیاوران باید
 12میلی��ارد و  500میلی��ون تومان
بپردازید ،این درحالی است که ویالی
 1000متری در خیابان پاسداران 6
میلیارد تومان قیمت دارد.
همچنین یک ویالی  540متری در
محدوده شریعتی پل رومی با قیمت
 3میلی��ارد و  240میلی��ون توم��ان
قیمت گذاری شده است.
شهرک غرب هم یکیدیگر از مناطق
تهران به شمار می رود که ویال سازی
در آن رونق دارد و ویالیی  800متری
در فاز  4آن با قیمت  9میلیارد تومان
به فروش می رسد.
ویالی  600متری در خیابان فرشته
هم  6میلی��ارد تومان قیمت گذاری
ش��ده اس��ت همچنین ویالی 152
متری بازسازی شده با 27سال ساخت
در خیابان زعفرانیه یک میلیارد تومان
به فروش می رسد.

شرایطویالهای
اجاره ای در تهران
وضعیت رهن و اجاره همدر این ویالها
بسته به امکانات و متراژ آنها متفاوت
اس��ت به ط��وری که اگ��ر بخواهید
ویالیی  450متری در خیابان دروس
را اجاره کنید باید  100میلیون تومان
ودیعه با  4میلیون تومان اجاره برای
آن بپردازی��د ،همچنین در میرداماد
برای ویالی  550متری  30میلیون
تومان رهن با ماهیانه  6میلیون تومان
اجاره دریافت می شود.
در منطق��ه دروس هم ب��رای ویالی
 450مت��ری 100میلی��ون ودیعه با
ماهیانه  4میلیون تومان اجاره تعیین
شده است.
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درون مان را بیدار کنیم؛ شهالییم ،الله ایم یا ناصر؟

مسیح علی نژاد
انگار خیلی ها یک چهارش��نبه را
نخوابیده اند تا موذن اذان بگوید،
تا ناصر محمد خانی لباس بپوشد و
برود همآغوشی معشوقه پنهانش با
چوبه دار را ببیند،
تا مادر الله س��حرخیزان بغض نه
ساله اش را با خودش ببرد در یک
سحرگاه شوم بشکند،
تا پس��ر الله ،حس انتقام مادر را
به قدرت��ی در پاهایش بدل کند و
صندلی را از زیر پای یک انس��ان
دیگر کنار زند،
تا خواهر ش��هال که دیگر آخرین
حرف هایش را به دنیا مخابره کرده
بود برود باد خوردن خواهرکش را
بردار به تماشا نشیند،
تا ش��هال جاهد را کش��ان کشان
ببرند پای چوبه داری که باور نمی
کرد م��زد همه ی آن ل��ذت ها و
همخوابگی های عاشقانه اش با یک
مرد باشد.
عشقی که این همه شهرت آفرید و
شهوت انتقام نیز.
درس و دانشگاه تعطیل شد ،برای
من این ترم دانش��گاه بوی ترور و
اعدام و خون میدهد ،مثل همیشه
و انگار عادت هم نمی کنیم .از همه
چیز مانده ام و به هیچ چیز روشنی
هم نرسیده ام.
مث��ل خیلی های دیگر پرس��والم
هنوز.
بوده اند ،هم الله و هم ناصر محمد
دارم آرام آرام موج��ی از نفرت را بار خانی.
درون
دیگر در فضای مج��ازی می بینم ،بنشینیم این سه موجود ِ
دیروز لیال اوتادی منفور ش��ده بود ،انسان را سبک و سنگین کنیم.
این بار ناصر محم�د خانی منفور ناصر محمد خانی حیوان نیست که
شده است ،خودم هم خالی از خشم بگوییم عین خیالش نبود از مردن
نیس��تم .ولی چه تن های کوچکی دو زندر برابر چشمانش .او هم مثل
محکوم به نفرت اند تا نظامی تنومند همه آدم های دیگر پوست و گوشت
پش��ت «مردمی مورد نف��رت واقع و خون و احس��اس دارد و حتما در
ش��ده» قایم شود و ما خشم مان را خلوت تکان��ی خورده ک��ه جرات
سر مردمی که محصول یک نظام افشای آن را ندارد.
تربیتی و آموزش��ی بیمار هس��تند مگر آنکه راستی راستی باور کنیم
که او دیگر هیچ احس��اس انسانی
خالی کنیم.
خالی از نفرت نیستم چرادروغ بگویم ن��دارد و االن از اع��دام ش��هال هم
راضی و خشنود است
وقت��ی دلم می خواس��ت با یک
و اساسا فراموش کرده
کشیده عقده همه ی سالهایی که
زن بودن در کش��ورم جرم بود را دیدن روزهای��ی را که با تن
سر یک مرد خالی کنم که قانون این همه و جان این زن عاشقانه
های پنهان داشت.
کش��ورم هیچگاه او را به خاطر
موج
دیدن ای��ن همه موج
اغوای شهال بازخواست نکرد.
نفرت آسان نیست.
خودش
این بار هرکسی به اندازه
ک��ه منفور نفرت
شاید ما اگر جای ناصر
زخمی ب��ه این مرد
ِ
مطلوب هر طرف این ماجرا شده آسان
بودیم م��ردن را آرزو
می کردیم تا چشم در
است می زند که زندگی دو زن را
نیست .چشم ملتی سرشار از
به نابودی کشاند؛
نفرت شدن را.
الله و شهال
ب��ه نوش��ته مهس�ا
دیشب مثل همه من هم آشفته امرآب�ادی روزنامه نگاری که خود
در صفحه مج�ازی منتظر خبر زمانی زندانی بوده است و اینک در
آخر بودم .رسانه ها هم مسابقه انتظار حکم نگاه می کنم که نوشت:
برگ�زار ک�رده بودند ت�ا اولین در اولین ش�ب بازداش�ت ،من
باشند که خبر مرگ یک انسان را به انفرادی بند نس�وان بردند
را مخابره می کنند.
و در آنجا زنی که مرا به س�لول
در صفح��ه فیس��بوکم ی��ک خط راهنمایی کرد شماره تلفنی از
نوشته بودم:
من گرفت ت�ا به خانوادهام خبر
تنها یک بار باید به اعدام آری گفت :دهد ،اوین هستم.
روزی که «مردم» خودش��ان چوبه از من خواست هیچگاه نامش را
ِ
داری ب��ه پا کنند و
فرهنگ اعدام و نبرم تا شاید بیش از این برایش
انتقام را به دار بکشند.
دردسر درست نشود .تا دوهفته
ولی هرچ��ه نگاه می کنم می بینم زندان اوین نامم را در فهرس�ت
ای��ن فرهنگ را چه کس��ی در یک زندانیان نم�یداد اما خانوادهام
جامعه آموزش میدهد؟ پدر؟ مادر؟ خیالشان اندکی راحت بود.
مدرس��ه؟ نظام آموزشی و تربیتی؟ ح�اال ک�ه اع...دام ش�ده فک�ر
دخالت دین در حوزه های سیاسی نمیکنم مشکلی داشته باشد،
و قضایی؟
آن زن شهال جاهد بود ،ممنونم
هر یک از م��ا یک «ویکی لیکس» شهال...
در درون مان داریم که شاید هنوز انگار می کنم که مهسا می خواهد
جرات افشا گری در فضای علنی را بگوید ش��هال بدی مطلق نبود اگر
ندارد .اما در خل��وت چرا .مردان و پایش به زندگی زنی دیگر باز شد،
زنان بس��یاری در ایران خودمان در شاید نظر مهسا چنین نباشد و این
دوره هایی از زندگی شان هم شهال تفسیر من است.

به کاریکاتور مانا نیستانی نگاه می
کنم؛ می��ز مردی که زن��ش به دار
کش��یده شده را عاش��قانه ،خالی و
منزوی کشیده است.
زن با گیس��وهایی بی جان و برباد
داده آویزان اس��ت بر س��ر میزی با
دو شاخه گل که نماد قرار عاشقانه
است.
مرد نمی خندد و نگاه هم نمی کند
که زنی بر س��قف زندگ��ی خالی از
عشقش آوار شده است.
قرار ب��ود این اعدام ب��رای دل آرام
ش��دن کودکان این مرد و روشنایی
بخشیدن به زندگی ویران شده یک
زن دیگر باش��د .اما م��ردی با یک
صندلی خالی ش��امی عاشقانه می
خورد بی آن که بخندد و خرس��ند
باشد .چون دارد در مورد یک انسان
تصویر می کش��د و این تفسیر من
اس��ت از یک طرح و شاید منظور او
هم اصال چنین نباشد.
اما مان��ا آن بار که طرح خش��ونت
علیه زنان را کش��یده بود ،خنده ای
موذیانه بر لب های یک مرد کشید.
ولی اینجا مر ِد گناهکار ،نمی خندد،
چنان که خودش هم قربانی به نظر
می رسد و لقمه نانی که باید بخورد
انگار کوفتش می شود.
مگر می ش��ود به همین س��ادگی
قضاوت ک��رد که ناصر محمدخانی
تنها مقصر منفور این میدان اس��ت
و از ای��ن پس زندگی آرامی خواهد
داشت.
یک لحظه خود را جای او بگذارید ،با
دو زن تن و جانش را قسمت کرده
بود که هر دو را با خشن ترین شکل
ممکن باخت .دست ها و نگاه های
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شمسآلاحمدنویسنده،پژوهشگروناشرایرانیدرگذشت

شمسآلاحمدنویسنده،پژوهشگر
و ناش��ر ایران��ی در س��اعات آخر
شامگاه یکشنبه  ۱۵آذر در تهران
درگذشت.
شمسالدین سادات آلاحمد ،فرزند
س��ید احمد طالقان��ی ،در تیرماه
۱۳۰۸در محله پاچنار تهران متولد
شد و در خانوادهای روحانی پرورش
یافت.
او ب��رادر کوچک ج�لال آلاحمد،
یک��ی از نامدارترین نویس��ندگان
ایران��ی و مؤل��ف کت��اب معروف
"غربزدگی" بود.
ش��مس آلاحمد در دانشس��رای
عالی تهران در رشته فلسفه و علوم
تربیتی تحصیل کرد.
او از جوانی به فیلم و عکاسی عالقه
فراوان داش��ت و ب��رای گزارشها
و س��فرنامههای برادر خود جالل
آلاحمد عکس تهیه میکرد.
ش��مس آلاحمد مدتی در آلمان
و س��پس در آمریکا در رشتههای
فیلمبرداری و عکاسی به تحصیل
پرداخ��ت ،ام��ا پس از بازگش��ت
ب��ه ایران این رش��ته را به ش��کل
حرفهای دنبال نکرد ،بلکه به تألیف
و پژوهش و آموزش در رشتههای
ادبی پرداخت.
ش��مس آلاحمد س��الیان دراز به
عنوان دبی��ر رش��تههای ادبی در
استخدام آموزش و پرورش بود.
او در س��الهای طوالنی ی��اور برادر
این مرد هرچقدر االن برای ما نفرت
انگیز باشد اما یک زمانی برای دو زن
نهایت محبت و عش��ق بود و این را
خود آن دو زن گفته اند ،بارها.
حاال م��ا از این مرد بدم��ان آمده و
این بد آم��دن هم اتفاقی و ناگهانی
نیس��ت اما در برابر ای��ن نفرت چه
باید بکنیم؟ ،کمپین نفرت از ناصر
راه بیاندازیم؟ دوب��اره نفرت از مرد
را نسخه بپیچیم؟ نفرت از زنی که
خیانت می کند و عشق پنهان برگزار
می کند را تجویز کنیم؟ کمپین نه
به اعدام؟ نه به نظ��ام؟ نه به هوس
های خودمان؟ چند راه داریم؟
شهال و الله که قربانی شدند و میل
همراهی ملت هم غالبا با کس��انی
اس��ت که قربانی می شوند .آنکه در
این معادله باقی مانده ناصر اس��ت
و غالبا آس��ان ترین راه هم نفرت از
یک معلول است تا علت .بد گفتن به
ناصر البد آرام می کند خیلی هایی
را که هنوز نمی دانند باالخره شهال
قات��ل بوده یا نه .ولی در کنار همه
اینها یک بار وقت��ی خلوت کردیم،
به هر سه ضلع این معادله بی هیچ
پی��ش داوری خوب ن��گاه کنیم .به
شهال ،الله و ناصر.
چه فرهنگی ،به شهال و الله و ناصر
اجازه نمی داد تا با هم رو راس��ت و
صادق باشند و بگویند هرکسی برود
هوس خویش؟
به راه و عشق و حتی ِ
در ص��دد دفاع از ناصر محمد خانی
نیستم که بیشتر از هر کسی آگاهم
دفاع از کسی که ناگهان منفور جامعه
شده است؛ اصال در توان من نیست
تا باز هم فحش بخورم .فحش دانی
ام پر شده است و تمام تنم درد می
لیکس
کند اما مانده ام با این ویکی ِ
درونم چ��ه کنم ک��ه می گوید؛ ما
م��ردان و زنانی که چهره زیبا کرده
ای��م و داریم به ناصر محمدخانی به
عنوان تنها گناهکار منفور این ماجرا
بد می گوییم چه بس��ا خود ناصر و
شهالیی در درون داریم .همه ما الله
نیستیم که حتی الله بودن هم خود
جای بحث مفص��ل دارد ولی خب
همیش��ه این فرصت ها ،دلچسب و
مناسب است تا هرکسی برای اثبات
پاکی خ��ود ،لگدی ه��م به هیبت
ناپاک ناصر بزند و چش��م هیز و تیز
شهال را نفرین کند.
خودم عشق و زندگی ام را به زنی
دیگر باخته ام پس بی شک قصدم
دفاع از عش�ق هایی ک�ه وارد یک
زندگ�ی چهارچوب دار می ش�ود
نیس�ت ،اما هرگز در هیچ جایی از

کتاب و کارزار زندگی ام گمان نبردم

نامی خود ج�لال آلاحمد بود ،و
پس از مرگ او در س��ال  ۱۳۴۸به
انتشار کارهای او همت گماشت.
ش��مس آلاحمد خاطراتی از برادر
نام��ی خود را در کتاب��ی به عنوان
"ازچشم برادر" منتشر کرده است.
ش��مس آلاحمد در س��ال ۱۳۵۶
پیش از انقالب ،به همراه تنی چند
از همفکران خود "انتشارات رواق"
را تأسیس کرد ،که عمدتا به انتشار
آثار توقیف یا سانسورشده ،از جمله
بازنشر برخی از آثار جالل آلاحمد
پرداخت.
"انتش��ارات رواق" همچنین آثاری
از علیاصغ��ر حاج س��یدجوادی،
منوچهر هزارخانی ،اسالم کاظمیه،
محم��د زه��ری و باق��ر مؤمنی را
منتشر کرد.
که به من خیانت شده است و بارها
هم نوشته ام من زندگی ام را به یک
عشق بزرگتر باخته ام و حتی نوشته
ام الب��د دل و دی��ن و دامن من هم
درگیرودا ِر کار و عش��ق و کارزاری
دیگر بود که مرد زندگی ام خالیی
یافت و رفت .مردی که صادقانه گفت
و رفت ش��رف دارد به مردی که می
ترسد از صداقت و سالها رختخواب
پنهانی پهن می کند.
حاال پرسشم این است که آیا جلوی
این ملتی که حاال دوره افتاده و دارد
به ناصر محمدخانی بد می گوید را آیا
باید گرفت؟ یا باید گذاشت هرکسی
قصور و کوتاهی های خودش را فعال
روی دیوار گناه��کا ِر این مردی که
منفور شده است بنویسد؟
ناصر اگر لو رفته است خیلی ها در
پس ِ
پشت چهره های زیبایشان هزار
ِ
ناصر محمد خانی و شهال خوابیده
اس��ت ،هزار الله ه��م البالی این
ملت ب��رای کودکان��ش الالیی می
خواند تا به خواب بروند و نفهمند
که مادرشان اگر از تن و عشق یک
مرد ارضا نمی شود جرات طالق هم
نمی یابد
الله و ش��هال و ناصر هر سه قربانی
بازی کثیف یک حکومت اند که حاال
هم��ه ما را از س��هراب و ندا و عماد
و نازنین و زندانیان و شهدای گمنام
همی��ن حکومت و ترور دو اس��تاد
دانشگاه و چه و چه مشغول خویش
کرده است تا اوج و موج خشم خود
را بر سر ناصر خالی کنیم.
هر چه فک��ر می کنم می بینم این
پس��ر جوان الله ه��م هیچ گناهی
نک��رده اگر میراث ی��ک جامعه ی
بیمار ب��رای او تنها حس انتقام بود
و لگ��د زدن به صندلی مرگ .چون
به اندازه ای که شهال شهره ی شهر
شد و همه از عشق و عاشقی هایش
نوشتند کس��ی از الله و فرزندانش
ننوشت.

ای�ن ناراس�تی ها محص�ول یک
حکومت به شدت بیمار است که به
مجوز عشق بازی می
نام دین به مرد
ِ
دهد ،به نام شرع و عرف به زن اجازه

و ِ
جرات طالق نمی دهد ،به نام دین
به فرزندی اجازه قصاص می دهد ،به
نام ش��رع و عرف به یک ملت مجو ِز
کینه ورزی و بدگویی به یکدیگر را
می دهد غافل از اینکه ناصر و شهال
و الله هر سه هنوز در درون ما جان
دارند ودر میان همیندعوای بزرگی
که یک جامعهدرگیرش شده باز این
مایی��م که داریم تخم نفرت و کینه
را آرام آرام ب��ه س��مت معلول می

ش��مس آلاحمد پ��س از انقالب،
برخ�لاف بس��یاری از دوس��تان
و همفک��ران خ��ود ،ب��ا بنیادهای
فرهنگ��ی جمهوری اس�لامی به
همکاری نزدیک پرداخت.
او در س��ال  ۱۳۵۹طی حکمی از
جانب آیت الله خمینی به عضویت
در "ش��ورای انق�لاب فرهنگ��ی"
گمارده شد.
ش��مس آلاحم��د مدت��ی در
س��ردبیری
مس��ئولیتهای
روزنامههای اطالع��ات و کیهان و
چندی نیز در ش��ورای سرپرستی
صدا و سیما فعالیت کرد.
او در عرص��ه کتابشناس��ی،
تصحیح و تحقی��ق در متون کهن
نیز دس��ت داش��ت .کتاب "چهل
طوطی یا جواهر االسمار" از جمله
فعالیتهای او در این زمینه است.
از ش��مس آلاحم��د دو مجموعه
داستان کوتاه به نامهای "گاهواره"
و "عقیقه" منتشر شده است.
برخی از گزارشها و جس��تارهای
ادبی شمس آلاحمد تحت عنوان
"مجموعه قصه قدمایی"" ،س��یر و
سلوک" و "حدیث انقالب" انتشار
یافته است.
از چش��م ب��رادر ،حدی��ث انقالب،
خاطرات س��فر کوبا ،طوطی نامه،
گاه��واره ،عقیق��ه ،مجموعه قصه
قدمایی و س��یر و سلوک از جمله
آثار او بجای مانده از اوست.
پاشیم .به ِ
سمت یک مرد که خود
قربانی هوس های بی پایان در یک
حکومت هوس پرور است .حکومتی
ناصران
ک��ه باال تا پایین اش پ��ر از
ِ
ناصح اس��ت که جامعه را نصیحت
به تقوا می کنن��د اما با بی اخالقی
کامل الله و شهال را قربانی می گیرد
و سپس نفرت یک جامعه را متوجه
ی��ک ناصر می کند ک��ه بازیچه ای
بیش نیست...
اینه��ا که نوش��تم قاب��ل اصالح و
تصحیح اس��ت چون معادله ای که
حکومت در این وانفسایی که زندان
پر است از زندانیان محکوم به اعدام،
س��اخته ،آنقدر پیچیده است که با
نظرهای شما شاید روزنه ای بشود
یافت برای ابعاد دیگر این معادله با
متغیرهاییدر هم تنیده...
آنچه روشن است تنها همین است
که به تعبیر یکی از کامنت گذاران
پای همین مطلب ،جامعه ما بیماری
خشم و نفرت گرفته است و هر یک
از ما مسوولیم تا ویکی لیکس های
درون خودم��ان را ه��م گاهی بیدار
کنیم و ببینیم ناصریم ،ش��هالییم،
قربانی یک حکومت بیمار
الله ایم یا
ِ
که همیش��ه برای دوام بیشتر راهی
ب��ی هزینه تر می یابد تا مردم را به
جان مردم بیاندازد .نفرت از مردم
را باید به سمت نفرت از سیستم و
فرهنگی سوق داد که صداقت و رو
راستی را قربانی می کند ،در جامعه
نفرت پروری می کند و مردم را علیه
مردم بسیج می کند ،در هر دوره به
یک شکل ،یک بار فرهنگ انتقام را
تقویت می کند تا مردم خودش��ان
صندل��ی را با لگد از زی��ر پای یک
انسان کنار بزنند ودر جایی نفرتدر
دل مردم را علیه مردمی دیگر چنان
زیاد می کند که باتوم به دست می
گیرند....

تدریسموسیقی
تدریس پیانو ،ارگ ،تئوری
موسیقی و هارمونی کالسیک
 مبتدی تا پیشرفته
 مطابق با برنامه اکول موزیکشولیک (مک گیل)
 تخفیف به هموطنان ایرانی
 کارشناسی و مشاوره رایگان
در انتخاب و خرید ساز)

514-660-0440
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 1ﻣﺎه ﺍﺷﺘﺮﺍك رﺍﯾﮕﺎن ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪود
ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻠﻔﻦ رﺍه دور ﯾﻮﺗﻞ

95

$19



ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ

ﻧﺎﻣﺤﺪود )(Unlimited

ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدﺍ و آﻣﺮﯾﻜﺎ
ﮐﺎﻧﺎدﺍﺋﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﺮﺍردﺍد )(No Obligation
) TAXﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻮﺗﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.



ﺷﻤﺎره ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ رﺍﯾﮕﺎن در ﺗﻬﺮﺍن

$0.00

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺎس ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺍﺯ ﯾﻚ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﻘﺼﺪ )(Ring Group

 100دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﺎس رﺍﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍن ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ رﺍه دور )(Long Distance
ﺗﻬﺮﺍن

¢

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯ

ﺍروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﻜﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﺯ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺍﯾﺮﺍن

1.9 8.9 7.9 3.9
¢



¢

ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ

ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ  7ﺷﺐ ﺗﺎ  7ﺻﺒﺢ ﺑﻮﻗﺖ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍل
ﺑﺪون ﺣﻖ ﺍﺗﺼﺎل

¢



ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ

ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ



ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺯﺑﺎن

ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺍﺿﺎﻓﯽ

 100دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﺎس رﺍﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍن ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﻣﺮﯾﻜﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺗﻤﺎس ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺍﺯ ﮐﺎﻧﺎدﺍ و آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدﺍ و آﻣﺮﯾﻜﺎ

 -ﺍﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮرد ﺍﺳﺘﻔﺎده  3ﺧﺎﻧﻮﺍده و ﺑﺎ ﯾﻚ ﻧﺮخ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﺎدﺍ و آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻗﺮﺍر ﮔﯿﺮد.

95

 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ دﺍرﺍی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻠﻔﻦ ) (Rogers, Fido, Bell, Telus, ...ﻧﺎﻣﺤﺪود ) (Unlimitedﻧﻤﺎﯾﺪ.

$14

 Incoming Callﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻮﺗﻞ ﻗﺎدر ﺍﺳﺖ Outgoing

ﺍروﭘﺎ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ رﺍ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر

آﻟﻤﺎن

1.9¢

ﺑﻠﮋﯾﻚ

ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ

2.9¢

ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

2.6¢

ﺍﺗﺮﯾﺶ

3.5¢

1.9¢

ﭘﺮﺗﻐﺎل
 .ﺑﻮﻧﺎن

ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ

1.9¢

ﺳﻮﺋﺪ

ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

آﺳﯿﺎ و ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ

 1.9¢دﺍﻧﻤﺎرك
1.9¢
ﮐﺸﻮر

ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ

ﺍﻧﺪوﻧﺰی
ﭼﯿﻦ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ

ﯾﻮﺗﻞ
ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﺪ.

ﻫﻠﻨﺪ
ﻧﺮخ

2.2¢

ﻧﺮوژ

2.8¢

 2.8¢ﻟﻮﮐﺰﺍﻣﺒﺮگ 3.2¢

ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر

ﻓﻨﻼﻧﺪ

ﻧﺮخ

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ

 2.3¢ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن 1.9¢
 2.3¢روﻣﺎﻧﯽ 3.6¢
 8.8¢روﺳﯿﻪ 1.9¢

ﮐﺸﻮر

ﻧﺮخ

 1.9¢ﻧﯿﻮﺯﻟﻨﺪ  1.9¢ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ 1.9¢
ﻫﻨﺪ
 3.4¢ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر  1.9¢ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ 8.6¢
2.8¢
ژﺍﭘﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
1.9¢
6.1¢
 4.0¢ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ 1.9¢
ﻣﺎﻟﺰی

ﮐﺸﻮر)ﺷﻬﺮ(

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر)ﺷﻬﺮ(

ﻧﺮخ

ﮐﺸﻮر)ﺷﻬﺮ(

ﻧﺮخ

ﻣﺮﺍﮐﺶ

ﺑﺤﺮﯾﻦ

4.3¢

ﻋراﻕ

5.8¢

ﺟﺪه

7.0¢

6.8¢

ﮐﻮﯾﺖ

ﻣﻜﻪ

18¢

4.4¢

ﺍردن

رﯾﺎض

16¢

دﺑﯽ

1.9¢

19¢
3.4¢

Tel: 514 375 0367

Toll-Free:
1 866 642 6700 - 1 866 353 0503

www.u-tel.net
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آگهی بنیاد فرهنگی نیما -مونترال
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خشنودیم که توانسته ایم در این سالها با برگزاری
بیش از  200برنامه سخنرانی ،شب شعر ،نمایش فیلم،
موسیقی زنده ،پیک نیک ،رقص ،مسابقات شطرنج و ....
رکورد باالیی را از فعالیت های اجتماعی ایرانیان مونترال به خود اختصاص دهیم.
سیاست ضد سانسور کتابخانه نیما در نگهداری و ارائه هرگونه
کتاب ،مجله و روزنامه فارسی زبان ،چنان بوده است
که برایمان کتاب بد و کتاب خوب معنایی نداشته است.
		
گنجینه ارزشمندی از کتاب ها و نشریاتی که بسیاری از آنها سانسور نشده و کمیاب اند
			
بارها برای تحقیق در اختیار دانش پژوهان و کتابخوانان قرار گرفته است.
				
امسال نیز اعضاء و یاران بنیاد فرهنگی نیما برای
برگزاری بیست و پنجمین سالگرد تاسیس کتابخانه گردهم می آئیم
تا شبی را

ه
م
ر
ا
ه
موسی با DJ
ق
ی
ا
ی
ر
انی
وخ
ا
ر
ج
ی

با شام و شراب و موسیقی و رقص
جشنبگیریم.
جشن بیست و پنجمین سالگرد کتابخانه نیما

شنبه  1ژانویه  2011ساعت  7شب
آدرس:

MONKLAND GRILLE

RESTAURANT
6151 MONKLAND AVE.
)(Corner: BEACONSFILED

ـم
ا

 همراه با شام و شمع
و شراب و شیرینی
 رقص و موسیقی و شادی
 غذای کامل

(Fillet salmon, Chicken Brochette, Fillet Minion
)Brochett, Veale Cotlet pormesaion
Serve with soup, salad, rice, potatos, soft drink,
coffee or tea and Dessert

) ﺍرﺍﺋﻪ ی دروس ﺑﻪ ﺯﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ  -ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  -ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ (

ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺑﺮﮔﺰﺍر ﻣﯽﮐﻨﺪ :

ﮐﻼﺱﻫﺎي ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮﺍي ﺷﺮﮐﺖ ﺩر

ﺍﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﻼس ﻫﺎی وﯾﮋه ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﺍﻧﺶ آﻣﻮﺯﺍﻧﯽ ﮐﻪ

ﻭ ﮐﻼﺱﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺷﯿﻤﯽ،

ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺎص و ﻣﻤﺘﺎﺯ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ

رﯾﺎﺿﯽ ﻭ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻮر ﺧ

ﻮﺩ رﺍ

ﺣﻀ

ﻠﺴﻪ

ﺩر ﺟ

ﯿﻬﯽ

ﺗﻮﺟ

ﻞ ﺑﻪ ﺍ

ﺍﺯ ﻗﺒ

514-489-8686
514-588-9038

ﺑﺮﺳ

ﺳﺎﻋﺖ 16

ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮﺍي ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍن ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩهﻫﺎي ﺁﻧﻬﺎ

ﺳﺎﻋﺖ 16
ﺁﺯﻣﻮن رﺍﯾﮕﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻮﻗﺖ

ﺷﻨﺒﻪ

 5ﻓﻮرﯾﻪ

ﺑﺮﮔﺰﺍري ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻼﺱﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺍﯾﮕﺎن ﻭ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻗﻄﻌﯽ

5155 Décarie Montréal, Québec
H3W 3C2 CANADA
Olympiad@zagros.ca
www.zagros.ca
Métro Snowdon

 2ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ

ﺷﻨﺒﻪ 2
 2ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ
ﺷﻨﺒﻪ 9

ﻃﻼع

ﺎﻧﯿﺪ.
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Joyeux

تولد عیسی مسیح

www.paivand.ca

!Noël

خجسته مولود منجی عامل بشریت و سرور مسیحیان جهان،
بر کلیه امیانداران حقیقی و جویندگان راه حقیقت مبارک باد...

کریسمس برای ما چه پیامی دارد؟

در چنین روزهایی مسیحیان در تمام
دنیا کریسمس را جشن میگیرند و
در آن به شادی و سرور میپردازند.
ولی خیلی از این ش��ادیها چون پیام
کریسمس را به فراموشی سپردهاند،
عمق و معنی خود را از دست دادهاند.
کلیسا برای اینکه بتواند در این ایام از
یک شادی واقعی و با معنی برخوردار
باشد ،و نیز تا بتواند این شادی خود را
به گونهای مؤثر بهدنیایی که بدان نیاز
دارد پیش��کش کند ،باید دیگر بار به
پیام کریسمس گوش فرا دهد.
این پیام را در بخش��های مختلفی از
کتابمقدس میت��وان یافت و مورد
بررسی و تفکر قرار داد.
بیشک ابعاد و وجوه مختلف این پیام
در قسمتهای مختلف کالم خدا مورد
تأکید قرار گرفته که هر یک در جای
خود درخور تحقیق و تفکر است.
یکی از این قس��متها اش��عیاء :۷۱۴
میباشد.
متیدر شرح واقعۀ تولد عیسیمسیح
ب��ه صراحت اع�لام م��یدارد که در
ای��ن واقع��ه آنچ��ه اش��عیاء در آیه
فوق پیش��گویی کرده ب��ود ،بهانجام
رسیدهاست (متی:۱.)۲۳-۱۸
پ��س تالش ب��رای راهیابی به معنی
واقعۀ کریس��مس از رهگذر این آیه،
با گواه��ی خود عهدجدی��د توافق و
همخوانیدارد.
در اینجا الزم به تأکید است که نگرش
ما به این آیه و برداشتهای نتیجهشده
از آن از چش��مانداز بازخوانی و تعبیر
(هرمنیوتی��ک) عهدجدیدی صورت
پذیرفته است.
هر چند این تعبیر از محدوده معنی
آغازین آیه فوق در چارچوب موقعیت
تاریخ��ی آن فرات��ر م��یرود ،ولی با
چگونگی بسط و گسترش این معنی
در متن خود کتاب اش��عیاء ،چنانکه
خواهیم دید ،همآوا است.
آحاز ،پادش��اه یهودا ،در صدد اس��ت
در مقابل حملۀ متفق ارام و اسرائیل
دست کمک بهسوی آشور دراز کند.

در این برهۀ حس��اس ،اشعیاء نبی از
آحاز میخواهد که نش��انهای از خدا
طلب کند ،نشانهای که بر این حقیقت
صح��ه بگ��ذارد که خدا خ��و ْد یگانه
پناهگاه و مددکار قوم خویش است و
اگر بر او توکل کنند ،با آنها خواهد بود
و آنها را خواهد رهانید.
ام��ا آحاز از طلبیدن نش��انه س��رباز
میزند.
پس اشعیاء از جانب خدا پیامی برای
آحاز میآورد بدین عبارت که:
"بنابراین خود خداوند به ش��ما آیتی
خواهد داد :اینک باکره حامله ش��ده،
پسری خواهد زائید و نام او را عمانوئیل
خواهد خواند (که معنیاش این است:
خدا با ما)".
ص��رف نظ��ر از اینکه ای��ن طفل در
موقعی��ت بالفصل تاریخ��ی به چه
کسی اشاره دارد ،مسلم آن است که
او در ادامۀ پیام وحیانی کتاب اشعیاء،
هویتی ایدهآلی و مسیحایی به خود
میگیرد.
آنچه پس از این میآید ،تأمالتی است
در پیرامون پیام کریسمس چنان که
این پیشگویی بیانگر آن است.

 ) ۱پیام کریسمس،
پیام فاعلیت خداست.

کریسمس با خود خدا و فعل و عمل
او آغاز میشـود.
چنانکهاشعیـــاءمیگوید:
"خود خداوند به ش��ما آیتی خواهد
داد"...
این ،نقطۀ مقابل مذهب است.
فعل انس��ان
در مذهب ،خدا
ِ
مفعول ِ
واقع میشود.
انس��ان اس��ت که خدا را جس��تجو
میکند.
انسان است که به خدا عشق میورزد.
انسان است که به خدا معرفت حاصل
میکند.
انسان است که میکوشد خدا را راضی
کند.
به عبارتی ،انسان چه با توسل به عقل
و چه از راه احس��اس و تجربۀ دینی،
خدای خود را میتراش��د و س��پس
میکوشد با توسل به مناسک دینی
او را خشنود و در واقع تطمیع کند.
در نقطۀ مقابل ،کریس��مس صریحاً
اعالم میدارد که انس��ان نمیتواند با
تکیه بر عق��ل خودبنیاد خویش و یا
احساس صرف به شناختی مطمئن از
خدا دست پیدا کند.
انس��ان عصیانزده و سقوطکرده در
گناه و دور از خدا ،تا وقتی از خویشتن
بیاغازد ،چه از عقل و چه از احساس
خویش ،ره به خدا نخواهد برد.
درنقط�ۀ مقابل خ�دای مذهب ،خدای
کریسمس خدای همیشه فاعل است.

این خدا ،خدایی نیس��ت که فالسفه
بخواهند او رادر نظامهای فلسفی خود
بگنجانند یا دانشمندان بخواهند زیر
میکروسکوپ علم تجربی مشاهدهاش
کنند.
این خ��دا را نمیتوان از مخفیگاهش
بیرون کش��ید و یا به پاس��خ دادن به
س��ؤاالت و کنجکاویهای فلس��فی و
علمی بشر واداشت.
خدای کریسمس خدایی است که در
صحنۀ تاریخ در مقابل انسان قد علم
میکند و پیش از آنکه انسان بخواهد
او را در معرض سؤاالت خود قرار دهد،
تمام موجودیت و هوی��ت خود او در
حضور این خدای همیش��ه فاعل زیر
سؤال قرار میگیرد.
پیش از آنکه انسان بخواهد این خدا را
جستجو کند ،اوست که انسان گمشده
و سرگشته را میجوید و مییابد .پیش
از آنکه انسان بخواهد به او عشق بورزد،
اوست که عاشق است و در راه عشق
رنجکش��یدن را برمیگزیند و تن به
رسوایی و جانبازی میدهد.
این خدا ،خ�دای برخالف انتظار
است!
چون او به میان آید ،بتهایی که عقل
و احساس دینی بشر از او تراشیدهاند،
یکسره فرو میشکنند و فرو میریزند.
در کریسمس با چنین خدایی سروکار
داریم.
کریسمس کلیس��ا را برمیانگیزد که
نه تنها دیگ��ر بار خود را با عمل خدا
در میالد مسیح روبه رو ببیند ،بلکه تا
مفعول
تفکر ،زندگی ،و خدمت خود را
ِ
این عمل خدا دیده ،دائماً طالب تداوم
این عمل باش��د و در مقابل آن س��ر
تسلیم و رضا فرود آورد.

 )۲پیام کریسمس ،پیام
تاریخیت خداست.

در کریس��مس با یک رخداد تاریخی
سروکارداریم.
"باکره ...پسری خواهد زائید".
کودکی بهدنیا میآید .تاریخ از تولدها،
زندگیها و مرگها تشکیل شده است.
در کریس��مس با یکی از این تولدها
روبرو هستیم .عمل خدا عملی است
تاریخی که در صحنه واقعی تاریخ به
وقوع میپیوندد .در لوقا :۲ ،۱۲در پیام
فرشته به ش��بانان نیز ،که به همین
آیت و نشانه کریس��مس اشاره دارد،
همین تاریخیت خـدا را بـه گونهای
ملموسشاهدیم:
نشانه این است که "طفلی در قنداقه
پیچی��ده و در آخور خوابیده خواهید
یافت".
عم��ل خدا در فض��ا و زمان واقعی به
وقوع میپیوندد .عمل اودر کریسمس
عملی نیس��ت که در عالم اندیشه و
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ای��ده و یا
صرف��اً در
اعماق تجارب احساسی و دینی ما رخ
میدهد ،بلکه مح��ل وقوع آن اوضاع
واقعی و ملموس تاریخی است .قنداقه
و آخور محل فعل خدا هستند.
و این چه عالی اس��ت! خدا با مخلوق
خویش بیگانه نیست .هر چند نسبت
به خلقت متعال اس��ت ،ولی بین او و
خلقت شکافی غیرقابل عبور برای او
وجود ندارد .او خدای فیلسوفان نیست
که نتواند ی��ا نخواهد در عالم خلقت
و صحنۀ تاریخ دس��ت به عمل بزند.
نیز خدای اساطیر نیست که عملش
ماهیتی صرفاً فراتاریخی داشته باشد.
و چون خدای گنوسیها (ناستیکها)
نیز چن��ان پیراس��ته از آالیش ماده
نیس��ت که نتواند یا نخواهد دست به
این آلودگی بیاالید .این خدا ،در تمام
کتابمقدس خ��دای تاریخ و خدایی
تاریخی است.
اودر زندگی افراد و قومها عمل میکند.
او بهخاطر عهد خود با ابراهیم ،نسل
او را به عنوان قوم خود برمیگزیند و
در تاریخ این قوم بارها دست به عمل
میزند.
رهایی از اس��ارت مصر ،انعقاد پیمان
کهن در پای کوه س��ینا ،فتح کنعان،
بنیانگذاری پادشاهی اسرائیل ،داوری
الهی و گرفتار آمدن قوم به اس��ارتی
دیگر و باالخره وعده آزادی و سعادت
مجدد به دست پادشاه و نجاتدهندۀ
آینده ،همه و همه نشان از عمل این
خدادر تاریخ قومشدارد .همین عمل
تاریخی و تاریخس��از خداست که در
تولد عیسی به اوج میرسد.
در کریسمس ،کلیسا با خدایی روبرو
اس��ت که میتوان��د در اوضاع واقعی
تاریخی که کلیس��ا در آن ق��رار دارد
عمل کند .دست او از اوضاع و احوال
واقعی که هر یک از ما مؤمنین در آن
قرار داریم ،به هیچ روی کوتاه نیست.
او خ��دای قنداق��ه و آخور اس��ت .او
خدایی است که میتواند و میخواهد
در زندگی واقعی هر یک از ما انسانها
دست به عمل بزند.
بخش پایانی در شماره آینده

به مناسبت
تولد مسیح

شب است و شاهد نور آسمان است
که مه اندر رخ او جاودان است
ببین مولود فرزند خدا را
ببین آن روح قدس کبریا را
همی یکسر شد آثارش هویدا
تولد یافت عیسای مسیحا
مسیحاگونه آمد تا که بخشد
به خونش هر گناه بنده ای را
چو او آمد جهان بر لرزه افتاد
همی شیطان به خشمش شعله سر داد
بیامد تا شفا بخشد همه درد
دهد گرمی به دل های درون سرد
کند روشن چراغ هر دلی را
زند در ..خانه و دل منزلی را
اگر بگشوده در مهمان درآید
به هر تن مرده ای او جان سراید
شفای درد بیماران مسیحاست
خداوند زمین شاه کلیساست
رفیق و همدم تنهائی ما
بداور او شفیع و حامی ما
بَرد پیش خداوند پدر او
هر آنکس را که ذاتش باد نیکو
مشو غافل تو یکدم از خدایت
که او باشد چو یارت در نهایت
اگر داری تو عیسی در دل خویش
بدان هستی تو عاقل از همه بیش
مبارک بر همه این جشن و شادی
پدر شکرت ،مسیحا را تو دادی
مبارک بر تو ای خالق خداوند
از این سر منزل نیکو و خرسند
هر آنکس بر مسیح ایمان برآرد
پس از مردن مسیح او دربرآرد
برد پیش پدر او را مسیحا
کند جاوید روح قدسیش را
حمید باشد رضا از این تولد
کند جانش فدای شاه مولود
اگر دریا دلم آرام باشم
میان سفره اش در جام باشم
به روز این تولد عشق ورزم
به خدمت در مسیح هم گام باشم
غالم عیسی مسیح
ح .ر .دریارام

_______________________________
هرشنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

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

Montreal

405 Marie-Anne E

Info: 514-999-5168
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در شهــر

کتابخانهنیما

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

5206 DECARIE #3

fondation.nima@gmail.com
--------------------------

کالسهای فوق العاده

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

www.addhi.org

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

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

اجنمندفاعازحقوقبشر

www.cafelitt.ca

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

ایران-مونترال

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

کتابفروشیزاگرس

(514) 299-1787

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

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

مدرسه فردوسی

سازمانآموزشی

و انتشاراتی مولتی ساژ

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

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

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

خانـه ایران

(514) 731-1443

Tél.: (514) 770-1771
3333 Cavendish, Suite 250

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

تلفن)514( 626-5520 :

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

اجنمندوستدارانزرتشت

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

-------------------اجنمن ادبی (فاضل)

رادیو همصدا اتاوا

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

(514) 651-7955

خورشید خانوم

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

مناشـــوم

IBNG

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

www3.sympatico.ca/Iranian.
pca-ncr

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

بنیاد سخن آزاد

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

کافهلیت:هرپنجشنبه
فرهنگسرایسینا

Tel.: 514-485-3652

یبرایبزرگساالنغیرایرانی
کالسفارس 

Ottawa Persian Radio

همبستگیبازرگانی
Info: 514-865-7146

-------

دانشنامهایرانیکا

elahem@sympatico.ca
8043 St-Hubert

را فراموش نکنیم!

M EK IC

ایرانیکاازآنهمهماست

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

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
514-651-7955

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

بخارا76 :

منتشرشد

مونتریال:

Tel.: 514-586-7753

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

IBNG

Iranian Business Network Group

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

فروش کتاب داستان دکتر ترانه

دارای مجوز رمسی استان کبک

جوانبخت در انتشارات Multissage

www.paivand.ca

نشانی انتشارات:
3333, Cavendish Bd.
Suite 250, Montréal
Tél: 514-770-1771

>> گرافیک عالی

کتابفروشیزاگرس

تیراژگسترده
Advertise with us

) 514-996-9692

اگر میل دارید پیوند دیجیتال را در حلظه
انتشار دریافت کنید،

شما هم به  MAILING LISTبزرگ ما
بپیوندید:

www.paivand.ca
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کتاب داستان دکتر ترانه جوانبخت با عنوان
سراب در انتشارات Multissage
به فروش میرسد:

شاهنامه خوانی برای کودکان
و نوجوانان
بنابر پیشنهاد والدین مشتاق به حفظ و ترویج
فرهنگ و ادب پارسی ،نامنویسی برای کالسهای
شاهنامهخوانی ویژه کودکان و نوجوانان آغاز شد.
این دوره از کالسها
یکشنبه ها از ساعت  ۵تا  ۶عصر
در زاگرس برگزار میشود.
برای نامنویسی با زاگرس تماس بگیرید:
5155 Décarie
514-489-8686
info@zagros.ca

يلدای باستانی

زاگرس:
در درازای ش��ب يلدا بر آن شديم که به پاس سنت ديرينه
باستانی مان گردهم آييم و به مهمانی نور و آيينه برويم.
دانههای انار مزين سفره زمستانیمان و سرخی هندوانه يادآور
گرمایدلهاي مان ميشود.
با ش��ور و غرور جش��ن ميگيریم و سفرهای ميگسترانيم به
وسعت دلهای پرمهرتان تا بر سرمای روزگار چيره شويم
و حافظ را مهمان دلهاي مان کنيم.
وعده ما يلدای باستانی

سه شنبه شب  ۳۰آذر ماه  ۱۳۸۹مصادف با  ۲۱دسامبر

در زاگرس به صرف شام و پذيرايی در خور يلدا.
لطفا عالقمندان حضور خود را از پیش با تماس به ش��ماره
تلفن  ۵۱۴-۴۸۹-۸۶۸۶به آگاهی برسانند.
__________________________

شب یلدا در مکیک

سپیدی مایل به سبز بر سیاهی پیروز
میشود:

 ۲۱دسامبرشب یلداست مکیک یلدا را پاس میدارد،
بلندترین شب سال را ،به امید رسیدن به صبحی راستین،
با هم بگذرانیم.
زمان :سه شنبه  ۲۱دسامبر ساعت  ۷شب
4438 rue de la Roche

رادیو صدای خودرهاگران
www.KhodRahaGaran.org

تهیه کننده و مجری:علی شریفیان

Radio@khodrahagaran.org

بنیادکودک

www.childfoundation.org

زاگــرس

5155 Décarie Tel.:514-489-8686

کالسهایتقویتیویژه

زاگ��رس کالس��های ویژه جه��ت تقویت دانش
آموزانی که مایلنددردبیرستانهای خاص و ممتاز
پذیرفته شوند ،برگزار می کند.
کالسهای آموزش موسيقی از مبتدی تا پيشرفته

زاگرس کالس��های آم��وزش موس��يقی برگزار
مينمايد:
آموزش تخصصی تار ،س��ه تار ،کمانچه ،سنتور،
تمبک ،پیانو و آواز،
همچنين آم��وزش تئوری و مبانی موس��يقی،
آهنگس��ازی از مبتدی تا پيشرفته توسط فارغ
التحصيالنرشتهموسيقی

تهیه کتاب چاپ خارج از ایران

کتابفروشی زاگرس اعالم کرد که عالقمندانی که
مایلند کتابهایی که چه در ایران به انتشار رسیده
باشد و چه در خارج از ایران را تهیه نمایند ،می
توانند سفارش کتاب خود را به این کتابفروشی
بس��پارند .برای س��فارش کتاب با شماره تلفن
 5144898686تماس حاصل نمایید
برگزاری کالسهای آمادگی برای شرکت در
املپيادهایعلمیبنياملللی

از دانش آموزان با استعداد و خانواده های محترم
آنان دعوت می ش��ود در جلس��ه ای که به اين
منظور در تاريخ شنبه  ۲۲ژانویه ساعت  ۱۶در
زاگرس بر گزار مي شود شرکت نمايند:
 س��خنرانی دو تن از اساتید دانشگاه مک گيلو مدرس کالس های المپیاد شيمی و ثبت نام
موقت از افراد عالقمند
شنبه  ۲۹ژانویه آزمون رایگان

تعیین سطح اولیه برگزار خواهد شد
شروع اولین جلسه کالسها  ۵فوريه
اولین جلس��ه کالس برای اف��رادی که ثبت نام
موقت نموده اند رایگان می باش��د و افرادی که
مایل به ادامه کالس��ها هستند ثبت نام قطعی
خواهند شد:
اطالعات ۵۱۴۵۸۸۹۰۳۸ :و ۵۱۴۶۹۰۶۳۴۳
ثبت نام کالسهای تقويتی در زاگرس

زاگرس کالسهای تقويتی فيزيک ،شيمی ،رياضی
و زيست شناسی برگزار می نمايد.

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
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ﺑﺮﺍی

Mortgage

شبی با

پرویز قلیچ خانی

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران
و مدیر و مسوول مجله آرش

solutions
ﺷﻤﺎ
convenience

at
TM

your

ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺍﻡ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:
:

مونترال :شنبه  ۱۵ژانویه  ۵تا  ۹بعد از ظهر

ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﯽ
CIBC
ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻡCIBC
111866
866
230
4317
866230
2304317
ﺗﻠﻔﻦ 4317 ::
514-606-5626
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ514-606-5626::
Behrooz.agha@cibc.com
ﺍﻳﻤﻴﻞBehrooz.agha@cibc.com ::

مکان:

دانشگاه کنکوردیا :ساختمان کتابخانه
سالنسینما
1400 De Maisonneuve W., 125-L
Email:koshtaredahe60@gmail.com
www.massacreiniran.com

:
ﺯﺑﺎﻧﻬﺎی :ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ،ﻓﺮﺍﻧﺴﻮی ،ﻓﺎﺭﺳﯽ
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻪ

Tel.: 514-258-8186

ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ
www.cibc.com/mortgageadvisor
www.cibc.com/mortgages
www.cibc.com/mortgages
_______________________________

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران  -مونترآل

خدمات آرایشی

TM

TM

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

& 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

بسیارموثر،مطمئن
با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

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

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

KamNic
WEB SERVICES INC.

ﺷﺮﮐﺖ  KamNicﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺩﺭ
ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﻭ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻭﺏ ﻭ ﺍﯾﻤﯿﻞ
ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ
ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ

TEL: (514) 2240224

www.KamNic.com

1117 Sainte-Catherine West, Montreal, QC H3B 1H9, Canada

Hygienic and Ecologic Steam Cleaning,
Industrial and Residential

1.

39.9

ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭی ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ  CIBC" .CIBCﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ" ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭی ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ

Services VAPEURNET

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

CIBC" . CIBC

"

CIBC

.

عدد

9

Tel.: (514) 931-9-931

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

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 ودندانپزشکی
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

 سال  17شماره  24  984آذر 1389

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

19
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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

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

لوله کشی ونصب شوفاژپارس
	•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
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رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

چلوکبابکوبیده:
با ساالد و سیب زمینی
فقط6/99 ........

UNITECK GARAGE DOOR

شیشلیک

درهای گاراژ و دربازکن برقی

کامبو ()1

با گوشت گوسفندی
))Lambchop
فقط9/99....................

فروش ،نصب و تعمیر

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

Tel.: 514-249-4684

رستوران یـاس

RESTAURANT

RESTAURANT

جمعه
 24و 31
دسامبر

Cuisine Perse

Yas Yas
Cuisine Perse

Persian Shields

جشن
کریسمس
و سال نوی
میالدی
در یاس

کیتــرینگ
با سرویس
و قیمت
منـــا سب

 1سیخ چنجه،
 1سیخ جوجه بی استخوان
 1سیخ کوبیده

3طبقه پارکینگ رایگان

حالل

همراه با برنج ،گوجه و ساالد
و  SEASONEDسیب زمینی

فقط 12/99

کامبو ()2

 2سیخ چنجه،
 1سیخ جوجه بی استخوان
 1سیخ جوجه با استخوان
 2سیخ کوبیده
2سیخ کوبیده مرغ
 4پرس برنج و ساالد
فقط 29/99
------------

کباب ترکی

Donnar Kababn
فقط9/99..... :

قیمت ویژه برای مراکز و موسسات

طبخ در حضور مشتری

انواع قفل ساخت کلید

_______________
Nader Bozorgmand

رائه کوپن
ف با ا
 %20ختفی تا  4شنبه
ز دوشنبه
ا

 7روز هفته :دوشنبه تا 4شنبه 11 :تا 18
جمعه 11 :تا  20شنبه و یکشنبه 11 :تا 17
CDN
bus 165

________________
Plaza
Cote des Neiges











)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری
ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه
خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
هدیه  1000دالری برای

هزینه محضر

شبی زیبا و فراموشی
نشدنی در محیطی
گرم و خانوادگی...

------توجه :به علت
محدویت جا ،لطفا
جای خود را از قبل
رزرو کنید
------ حمیطی زیبا،
گرم و خانوادگی
 کیرتینگ یاس در
خدمت میهمانی های مشا

در قلب NDG

_________________

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

______________
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

مونتریال:اوکازیونعالی
با درآمد عالی !
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6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6
(2nd floor) مود هقبط

Tel.: 514-482-4500
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Elegance Leasing
www.eleganceleasing.com

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما جستجو کنید

خنستین شرکت بیمه ایرانی

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

 COMMERCIAL

لیزینگ

PRE-APPROVED

<< >>اینک بزرگتر از همیشه

کمپانی
الگانس

Leasing

FORD
ESCAPE 2005

Prix : $ 7400
Kilométrage : 138000
Condition : Occasion
Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 113.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE Moteur : 3.0L
Tran : Auto Cylindres : 6
Carburant : Essence
Motricité : AWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intérieure : Beige
Couleur extérieure : Rouge

MERCEDES
B200 2008

Prix: $ 16900
Kilométrage: 64000
Condition: Occasion Garantie :
Disponible
Financement: Disponible
Mensuel: 239.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Classification : Hatchback
Trans: Auto Cylindres : 4
Carburant : Essence Motricité : FWD
Portes: 4 Passagers: 5
Couleur intérieure: Noir
Couleur extérieure: Blanc
Type: Hatchback

&
Financing
With or
Without
Credit

وام خرید اتومبیل

 یا،با اعتبار

!بدون اعتبار بانکی

assurance@eleganceleasing.com

کلینیکمدیکالآلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در




















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










 حیدری


مهری







جراح دندانپزشک
دکتر









 زمانی


مهسا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
(Without Appointment)

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

Dr. Shahrooz
RezaniaD.M.D.
D.M.D.
Dr. MehriaDr.
Heidari
D.M.D.
Dr. Shahrouz
Rezania
Mehri
Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

Laser

برای از بین بردن موهای زائد

Botex ,Fillers

برای از بین بردن
چروکهای صورت

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

Invisalign
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال

 دندانهای مصنوعی
 گذاشتن
New
 دندان ها (همرنگ
کردن
 پر
Rapid)دندان
Orthodontics








CEREC AC Bluecam 






















 

:خدمات

ماساژ تراپی

:پزشکانخانواده

Dr. Raymond Rezaie
Dr. Kimlay Pou-Youthoan
Dr. Hany Kamal
Dr. Jean V Desroches
Dr. L.Bien-Aime

 جراح ارتوپدی
 روانشناسبالینی
 قلب
 جراح عمومی
 متخصص زنان
 جهاز هاضمه

:پزشکان متخصص

Dr. Faramarz Dehnad
Dr. Bita
Dr. Abed G.Kahwati
Dr. David Clas
Dr. Michael J.V. Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi

Tel.: (514) 933- 8383























 
 روز7















 
 هفته
www.circumcisionmontreal.com


1253 Rue Guy Metro: Guy Cond
Implant









_____________________________
Root Canal 






ل کلیه
1834 Ste Catherine west, Suite 200
و
قب
Zoom 2 ACP



















ل
دیکا
(Metro: Guy)
های م
ه
م
بی
ی
ها














ه
م
ی
ب
Tel
:
(514)
933-3337
و
جوئی
 دانش
www.clinique-arya.com



























































































Montreal, Quebec H3H 1M1
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L’AQUAFURE
Salon & Spa

سالن زیبایی و اسپای
اسپا
سالن زیبایی و

آکـوآ فور
آکوآفور

با
مدیریت
ایرانی در خدمت
جامعهایرانی

514.369.3333
5674, Avenue Monkland, Montreal, QC H4A 1EA

HIGHLIGHTS+CUT+SET
$95
half-head highlights, cut, professional
blowdry styling

L aser H air -r emoval
پیشرفته ترین
دستگاه
جدیدترین
پیشرفته
لیرز بالیرز با
دستگاه
جدیدترین
تکنولوژیتکنولوژی
ترین
درد
بدون

!درد
بدون
با قیمت های
سریعتر تر
بسیار سریع
 بسیار
کمتر
دفعات
استثنائی
دفعات کمتر
 استثنائی،کنید
امتحان های
>>با قیمت
شگفت
نتیجه کار
 از،کنید
امتحان
!خواهید شد
شگفت زده
نتیجه کار
از
!زده خواهید شد

FLASH MAKE-UP & BLOWDRY

$30

Pamper yourself with a flash make-up and
professional hair styling for a small price!

Upper Lip
Full legs
Underarm
Stomach
Shoulders
Bikini
Chest
Half-leg

MOROCCANOIL TREATMENT +
BLOWDRY $30
Moroccanoil mask will restore moisture of
your hair, leaving it treated and nourished. For
a dazzling look, we finish with a professional
blowdry styling. After just one treatment, you
will notice a nourished and better textured
hair!

Haircare

Cut & Blowdry
Cut *
Blowdry
Updo
Color
Lightener (Bleach)
Highlights (Foil)
Half Head*
Full Head
Permanent Wave
Hair or Scalp Treatment
Children (0-14 years)
Cut – Men*

$40
$25
$25
$35
$45
$50

$35
$269
$55
$48
$69
$55-98
$189
$159

These are samples of our competitive prices. Call us for more info!
Look up lightsheer duet on youtube to see what people think!

Whether
it’s a
blowdry or
hair color, our
professional
team of stylists
will guarantee
a royal
service

$70
$110
$70
$15
$16
$18

L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAsous
presentation
de ce coupon/Upon
presentation
of this coupon
FURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
*Excluant
le traitement laser,
les forfaits et lesL’AQUAFURE
produits de beauté.L’AQUAFURE
Excluding laser, packages
and beautyL’AQUAFURE
products.
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAL’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
FURE
L’AQUAFURE

$20 de rabais/Off
sur tous services $80 et plus.
on any services of $80 or more

Makeup
Complete Make-Up
Bridal Make-Up with Serum
Flash Make-Up
Eyebrow Touch Up
Eyebrow Definition
Eyelash or Eyebrow Tint

$35
$50
$20
$12
$15
$15

come celebrate birthday
and bridal parties with
us! we will make it a
memorable day!

* $5 to $10 surcharge depending
on thickness and length of hair.

L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
sous
presentation
de
ce
coupon/Upon
presentation
of
this
coupon
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
*Excluant le traitement
laser, les
forfaits et les produits
de beauté. L’AQUAFURE
Excluding laser, packages
and beautyL’AQUAFURE
products.
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE

$10 de rabais/Off
sur tous services $50 et plus.
on any services of $50 or more
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اردوان مفید

یکشنبه  30ژانویه 2011
بلیت 20 :دالر و  30دالر
در تپش دیجیتال
تلفن اطالعات514-233-3336 :
 به دلیل محدودیت جا ،بلیت خود را از هم اکنون تهیه کنید.

UC MTL:

5035, De Maisonneuve W.
Montreal, QC H4A 1Y5,
(514) 485-9933
Metro: Vendome

)جنب رستوران تهران (
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lEARN TODAY
EARN TOMORROW

از نازی بپرس!!...
کالسهای
ختصصی برای
آقایان:

کالس ٣

آیا میتوان ب��ا آمادگی قبلی
برای رفتن به مراسم عروسی
همزمان با آقایان حاضر شد؟

کالس ٤

نحوه گرفت��ن صحیح فرمان
اتومبیل (بطور ثابت و در حال
دور زدن)

کالس ١

کالس ١١

تفاوتهاى بنیادى بین مادر و همسر

حفظ آرامش به هنگام خرید کردن
همسر

اهمیت دادن به ظاهر و هیکل خود
بعد از ازدواج به مانند قبل آن

مبارزه با فراموش��ى  ...به یادآوردن
روز تولد ،سالگردها و سایر تاریخهاى
مهم

گفتن "عزیزم" به ش��وهر سالمتى
شمارا به خطر نمیاندازد

کالس ١٢

تفاوته��اى بنی��ادى بین س��بد
لباسهاى کثیف و کف زمین

کالس ١٣

آیا ظرفهاى غذا میتوانند خودشان
پرواز کنند و در س��ینک آشپزخانه
فرود آیند؟

کالس ١٤

کالس ٥

کالس ٦

گم کردن ریموت کنترل و از دست
دادن هویت

کالس ٧

یادگی��رى چگونگ��ى پی��دا کردن
چیزها ...ابتدا نگاه کردن به سرجایش
و بعد زیر و رو کردن خانه

کالس ٨

حفظ س�لامتى  ...گل آوردن براى
همسر س�لامتى ش��مارا به خطر
نمیاندازد
کالس ٩

مرد واقعى هنگامى که راه را گم کرد
از یک نفر سوال میکند

کالس ١٠

آیا از لحاظ ژنتیکى غیرممکن است
که به هنگام پارک کردن ماش��ین
توسط همسرتان ساکت بنشینید؟

اجاق گاز :چیست و چگونه استفاده
میشود؟
----------

کالسهاى بهاره
براى خامن ها:
ثبت نام تا پایان
اسفند ماه

(توجه :بهدلیل پیچیدگى و مشکلى
موضوعات ،براى هر کالس بیش از
2نفر ثبت نام نمیشود)
کالس ١

چگونه  2.5متر ماشین رو تو  8متر
جای پارک قرار دهیم؟

کالس ٢

کالس ٧

اگرکمی و فقط کمی بخواهیم از زندگی لذت ببریم و نگاهمان را کمی بهتر
کنیم بسیاری از لذت ها نه وقت زیادی میخواهد و نه پول زیادی .پس
منتظر تغییرات زیاد در یه روزی که معلوم نیست کی باشد نباشیم  ...گاهی
در کوچکترین اتفاقات ،بزرگ ترین جتارب بشر نهفته است ،باور کنید...

   

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
منشی گری اداری

داشته باشیم .
 )13گاهی به دنیای
باالی سرمان خیره
شویم.
 )14با حیوانات و سایر
جانداران مهربان باشیم.
 )15برای انجام
کارهایی که ماهها مانده
و انجام نشده در آخر
همین هفته برنامهریزی
کنیم!
 )16از تفکردرباره تناقضات لذت
ببریم.
 )17برای کارهایمان برنامهریزی
کنیم و آن را طبق برنامه انجام
دهیم .البته کار مشکلی است!
 )18مجموعهای از یک چیز
(تمبر ،برگ ،سنگ ،کتاب و )...برای
خودمان جمعآوری کنیم.
 )19در یک روز برفی با خانواده
آدم برفی بسازیم.
 )20گاهی در حوض یا استخر
شنا کنیم ،البته اگر کنار ماهیها
باشد چه بهتر!
 )21گاهی از درخت باال برویم.
 )22احساس خود را در باره
زیبایی ها بهدیگران بگوئیم.
 )23گاهی کمی پابرهنه راه برویم!
 )24بدون آن که مقصد خاصی
داشته باشیم پیاده روی کنیم.
 )25وقتی کارمان را خوب انجام

AlSO:

STARTING A BUSINESS
شروع بیزنس
شروع بیزنس همین امروز متاس بگیرید

شهریه رایگان

!free tuition! call now

shadd.com

کالس ٨
کالس ٩

514 484 0485

1000 Old Orchard
Montreal QC H4A 3A4
Bus 90, Métro Vendome

چطور می ت��وان با تلف��ن زیر 30
دقیقه صحبت کرد؟
کالس ١٠

آیا از لحاظ ژنتیکى غیرممکن است
که هنگامی که خانم های خودمانی
با هم تنها هستند حرف های زشت
نزنند؟
کالس ١١

تفاوته��اى بنیادى بین ش��وهر و
آرنولد ش��وارتزنگر  ،براد پیت و بیل
گیتس
کالس ١٢

رد نشدن از جلوی تلویزیون با جارو
به هنگام پخش فینال جام باشگاه
های اروپا

کالس ١٣

عدم حساسیت به دختران زیبا تر از
خود و عدم زشت خطاب کردن آنها
و ایراد بستن به آنها

چهل مورد از کم هزینه ترین لذتهای دنیا

 )1گاهی به تماشای غروب آفتاب
بنشینی .م
 ) 2سعی کنیم بیشتر بخندیم.
 )3تالش کنیم کمتر گله کنیم.
 ) 4با تلفن کردن به یک دوست
قدیمی ،او را غافلگیر کنیم.
 ) 5گاهی هدیههایی که گرفتهایم
را بیرون بیاوریم و تماشا کنیم.
 ) 6بیشتردعا کنیم.
 ) 7در داخل آسانسور و راه پله و...
باآدمها صحبت کنیم.
 )8هر از گاهی نفس عمیق
بکشیم.
 )9لذت عطسه کردن را حس
کنیم.
 )10قدر این که پایمان نشکسته
است را بدانیم.
 )11زیر دوش آواز بخوانیم.
 )12سعی کنیم با حداقل یک
ویژگی منحصر به فرد با بقیه فرق

حسابداری

ACCOUNTING

کالس ٦

عدم ت��رس از نازل پم��پ بنزین و
استفاده از آن

مس��ئولیت پذیری در قبال سطل
زباله بردن یا نبردن ؟
کالس ٤

pROfESSIONAl DIplOMA IN:

نحوه تشخیص تاریخ انقضاء
مواد خوراکی از روی بس��ته
آنها هنگام خرید

کالس ٢

کالس ٣

دیپلمحرفهایدر:

کالس ٥

چگونه جایخى را پر میکنند؟
آیا دس��تمال توال��ت خود به
خود عوض میشود؟

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

مس��ابقه فوتبال یک ورزش
است نه فیلم غیر اخالقی

توجه :ب��ه دلیل پیچیدگى و
مشکلى موضوعات ،براى هر
کالس بیش از  ٨نفر ثبت نام
نمیشود
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دادیم مثال امتحانات مان تمام شد،
برای خودمان یک بستنی بخریم و
با لذت بخوریم
 )26در جلوی آینه بایستیم
وخودمان را تماشا کنیم.
 )27سعی کنیم فقط نشنویم ،بلکه
به طور فعال گوش کنیم.
 )28رنگها را بشناسیم و از آنها
لذت ببریم .
 )29وقتی از خواب بیدار میشویم،
زنده بودن را حس کنیم.
 )30زیر باران راه برویم.
 )31کمتر حرف بزنیم و
بیشترگوش کنیم ..
 )32قبل از آن که مجبور به رژیم
گرفتن بشویم ،ورزش کنیم و
مراقب تغذیه خود باشیم .
 )33چند بازی و سرگرمی مانند
شطرنج و ...را یاد بگیریم.
 )34اگر توانستیم گاهی کنار
رودخانه بنشینیم ودر سکوت به
صدای آب گوش کنیم.
 )35هرگز شوخ طبعی خود را از
دست ندهیم.
 )36احترام به اطرافیان را هرگز
فراموشنکنیم.
 )37به دنیای شعر و ادبیات
نزدیک تر شویم.
 )38گاهی از دیدن یک فیلم در
کنار همه اعضای خانواده لذت
ببریم.
 )39تماشای گل و گیاه را به
چشمان خود هدیه کنیم.
 )40از هر آنچه که داریم خود و
دیگران استفاده کنیم ممکن است
فردا دیر باشد.

________________________________________
>> با استعداد متوسط اما پشتکار متوسط به هر چه بخواهید می رسید

 اگ��ر در کارها جدیت به خرج
ندهید بی استعدادترین افراد مصمم
و با اراده از شما پیشی می گیرند.
 کارت��ان را آغ��از کنید توانایی
انجامش به دنبال می آید.
 خداوند به هر پرنده ای دانه ای
می دهد ول��ی آن را داخل النه اش
قرار نمی دهد.
 اث��ر کمرنگ ترین نوش��ته ها
بیشتر از قویترین حافظه هاست.
 م��ردان ش��جاع فرص��ت می
آفرینند و ترسوها و ضعیفان منتظر
فرصت می نشینند.
 تغیی��رات غیراصول��ی هرج و
مرج ایجاد می کند و تغییر نکردن

پوسیدگی است.
 گوش شنوا زیر بنای مهارتهای
ارتباطی است.
 دشوارترین قدم همان قدم اول
است.
 هرگز چیزی تغییر نیافته این
ماییم که عوض می شویم.
 ب��رای ش��نا ک��ردن در جهت
مخالف رودخانه سختکوش��ی الزم
اس��ت وگرنه هر ماهی مرده ای می
تواند در جهت آب شنا کند.
 آن قدر شکس��ت خ��وردن را
تجربه کنی��د تا شکس��ت دادن را
بیاموزید.
 رمز س�لامتی قرار دادن کمی

هیجان به جای آسایش است.
 کتاب معلمی اس��ت که بدون
عصا و تازیانه ما را تربیت می کند.
 فردی که به خود اطمینان دارد
محتاج تعریفدیگران نیست.
 آنچه هستید بهتر شما را معرفی
می کند تا آنچه می گویید.
 از فعالیتهای بزرگ نهراس��ید
زیرا هر فعالیت بزرگی را می توان به
فعالیتهای کوچکتر تقسیم کرد.
 همواره به خاطر داشته باشید
آخری��ن کلی��د باقی مانده ش��اید
بازگشایندهدر قفل باشد.

________________________________________

باید و نبایدهای سه گانه در زندگی







سه چیز در زندگی پایدار
نیستند
 رویاها موفقیت ها -شانس

سه چیز در زندگی انسان
را خراب می کنند
 الکل غرور -عصبانیت

سه چیزدر زندگی بسیار
ارزشمندهستند
 عشق اعتماد به نفس -دوستان

سه چیز در زندگی قابل
برگشتنیستند
زمان
گفتار
موقعیت

سه چیز انس��انها را می
سازند
 کار سخت صمیمیت -تعهد

س��ه چیز در زندگی که
هرگز نباید از بین بروند
 آرامش امید -صداقت





هرگز جا نزنید !



در  30سالگی کارش را از دست داد.
در  32سالگی در یک دادگاه حقوق شکست خورد.
در  34سالگی مجددا ور شکست شد
در  35سالگی که رسید,عشق دوران کودکی اش را از دست داد
در 36سالگی دچار اختالل اعصاب شد
در  38سالگی در انتخابات شکست خورد
در  48,46,44سالگی باز در انتخابات کنگره شکست خورد
به 55سالگی که رسید هنوز نتوانست سناتور ایالت شود
در  58سالگی مجددا سناتور نشد
در  60سالگی به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شد
...

نام او آبراهام لینکلن بود

........
جا نزد
هرگز جا نزنید
بازندگان آنهایی هستند که جا زدند...



خوشبختی زندگی ما بر
سه اصل است
 تجربه از دیروز استفاده از امروز -امید به فردا



تباه��ی زندگی ما نیز بر
سه اصل است
 حسرت دیروز اتالف امروز -ترس از فردا
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هـم

درد با دوست :زنده یاد آذر نفری نژاد

با درد و دریغ فراوان آگاهی یافتیم دوست
عزیز و فرهنگی گرانقدر ما،
دکتر عزت مصلی نژاد

در مصیبت از دست دادن همسر و یار
دلبندش

زنده یاد آذر نفری نژاد

سوگوار است...
با پُرمعنا ترین واژه ها هم نمی توان
ازدست دادن چنان عزیزی را معنا کرد...
و با هیچ نوشداروئی نمی توان این درد را
تسلیبخشید...
پس جز پذیرفتن این واقعیت که در
زندگی مرگ ،گاه زودهنگام و ظالمانه به
کمین نشسته و هیچ کس را از آن راه فرار
نیست ،چه می توان کرد؟ !....
عزت عزیز!
در این سوگ تو همه یاران و دوستان با تو
و در کنار تو اند و در این لحظاتی که تو با
اندوه فراوان درد می کشی و رنج می بری،
خود را در این درد و غم شریک میدانند.
دوستانت برای شما و همه اعضای خانواده
ارجمندت بردباری آرزومندند.

سپاسـگزاری

PAYVAND: Vol. 17  No.984  DEC. 15, 2010
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زـهرهزمانزاده

از تمامی سروران ،هموطنان ،دوستان و عزیزانی که با ما،
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن عزیزمان

شادروان بانو زهره زمان زاده

هـم

دردی

که در مونتریال به هستی ابدی پیوست،
با اظهار تسلیت حضوری ،حضور در مراسم خاکسپاری ،درج پیام های
تسلیت در پیوند ،ارسال گل ،کارت ،ایمیل و  ...ما را همراهی نمودند،
صمیمانهسپاسگزارینموده،
از این که در حال حاضر فرصت تشکر حضوری در اختیار نیست،
از حضورتان پوزش می خواهیم.
با آرزوی سالمتی و شادمانی شما و خانواده های عزیزتان

خانواده های زمان زاده ،فاضل

عـزّت مصلی نژاد عزیز،

در این لحظات حساس در کنار تو و فرزندانت ،درنا و پدرام قرار داریم و این
ضایعه را به شما خانواده و دوستان آذر تسلیت میگو ئیم.
ی ضایعه ای ست بخصوص که آن انسان غم دیگران به ویژه غم
مرگ هر انسان 
ی حقوقی محرومان را داشته باشد.
ب 
یادش گرامی

هـم��درد�

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

عزت مصلی نژاد گرامی و خانواده عزیز
ما نیز در اندوه از دست رفتن عزیز شما

زنده یاد آذر نفری نژاد

با فردفرد شما عزیزان همدردیم و برایتان آرامش و روزهای روشن آرزومندیم.

زهره و محمد رحیمیان
و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

یاران ،دوستان و سوگواران ارجمند،
خانواده های محترم داغدار
درگذشت تالم بار دوست گرامی و دیرین مان

زنده یاد افشین صبری نازنین

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

فریبرز رجبیان ،سیاوش مردانی

شب شعر موالنا در زاگرس

در ادام��ه جري��ان همنش��ينی
پارسیزبانان ،اينبار با عنوان "نوای
نیستان" ،شنبه چهارم دسامبر ،در
دامنه زاگرس ،رنگين و پرغرور از شعر
و موس��یقی و در ادامه مسير تجلی
فرهنگمان ،همان گنجديرينهیادب
و طرب که پس از گذش��ت قرنها و
قرنها هنوز ناگفتهها و کشف ناشدهها
دارد ،گرد هم آمديم وهمای سعادت
یارمان شد و شبی به یادماندنی در
تاریخ نوپای زاگرس قلم خورد که یاد
حضرت موالنا بلند آوازه پارسی زبان
چراغ محفلمان گردید .سخن از دل
برآوردیم و همراه مثنوی پرجوش و

خروش پارسی گوش جان به نوای
نی سپردیم.
از نیستان تا مرا ببریده اند
از نفیرم مرد و زن نالیده اند
نخستين کالم به نام خدا و سرودهی
دل آش��نا و ارزشمند آقای حسیب
فضلدر وصف حضرت موالنا خوانده
شد .سپس آقایدکتر موذنی و آقای
بانی و خانم حمیرا جباری خلیلی
طی صحبتهای زیبایش��ان یاد آن
حضرت را برايمان به ارمغان آوردند.
پس از آن ،در مقدم دوست بهترين
تصنيف آغاز شد و اين چيزی نبود
جز نوای خوش موسيقی هنرمندان

افغان ،تاجیک و ایرانی گرانقدرمان
آقای��ان داود فاضلی ،حش��مت الله
ش��یرین دل ،ذبیح الل��ه جعفری،
حسیب فضل و آقای اردشير قهاري
که دله��ا را با همدل��ی و همنوایی
به گرامیداش��ت موالنا بردند .و چه
همراهی و همدلی به یاد ماندنیای،
لحظه به لحظه شکار شادمانی بود
و پیوند شعر ،ادب و موسیقی همان
آشنایان دیرینه و ناگسستنی که به
غربت جانمان روح دوباره بخشید.
بیا تا قدر یکدیگر بدانیم
که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم
کریمان جان فدای دوست کردند
سگی بگذار ما هم مردمانیم
غرضها تیره دارد دوستی را

غرضها را چرا از دل نرانیم
گهی خوشدل شوی از من که میرم
چرا مرده پرست و خصم جانیم
چو بعد مرگ خواهی آشتی کرد
همه عمر از غمتدر امتحانیم
کنون پندار مردم آشتی کن
کهدر تسلیم ما چون مردگانیم
چو بر گورم بخواهی بوسه زدن
رخم را بوسه ده کاکنون همانیم
خمش کن مرده وار ای دل ازیرا
به هستی متهم ما زین زبانیم
تنفس��ی هرچند کوت��اه ،در فضای

پذيرايی ،به دوستان مجال گفتگو و
احوالپرسیداد.
اين ش��عر پرش��ور که در دس��تگاه
ش��ور اجرا ش��د نيز پاي��ان بخش
همنشينیمانبود.
امید اس��ت که با پیوستن فرزندان
ایران به جری��ان های فرهنگی ،هر
کدام به س��هم خود گام��ی در راه
پایداری و ماندگاری ادب و فرهنگ
ایرانزمین برداریم ،وبه یاری میراث
گرانقدر تجربه های نیاکانمان چراغ
خرد و فرهنگشان روشنگ ِر راه آینده

فرزندانم��ان را فروغ��ی دو چندان
بخش��یم .نیاکانی که سرزمینشان
در تاریخ دور و درازش میزبان رانده
ش��دگان و غریبان بیش��ماری بود.
نیاکانی که به فرزندانش��ان خرد و
فرهن��گ می آموختند نه خود برتر
بینی و دروغ .بر ما فرزندان این بوم
نامی
و بر است که بکوش��یم تا نا ِم ِ
نیاکانمان رادر گوش آیندگان زمزمه
کنیم .باش��د که فرهنگ و ادب اين
مرز و بوم هر روز پايدارتر و ماندگارتر
گردد.

بنیاد فرهنگی نیما -مونترال
با شام و شراب و موسیقی و رقص

جشن بیست و پنجمین سالگرد کتابخانه نیما
شنبه  1ژانویه  2011ساعت  7شب

ص15 :
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زندگی و سالمت....

آغاز درگریی با سینوزیت

ب��ا ش��روع س��رمای زمس��تان و
سرماخوردگیهایی كه گاه و بیگاه
در ای��ن فص��ل گریبان گی��ر افراد
میشود،
نكتههایی كه یک متخصص گوش
و حلق و بینی درباره سینوزیت بیان
میكند مفید خواهد بود.
شاید باورهای غلط در مورد بیماری
سینوزیت و درمان آن ،آزاردهندهتر
از خود سینوزیت باشد ،با این حال
برخ�لاف تص��ور عموم��ی ،درمان
دارویی برای مبتالیان به سینوزیت
مزمن چارهساز نیست.
معنی ساده این بیماری آن است كه
سینوسهای شما عفونی یا ملتهب
ش��دهاند ،اما این فقط اندكی از درد
و گرفتاریای را كه در این ش��رایط
تحمل میكنید ،نشان میدهد.
س��ینوزیت ،بهخصوص سینوزیت
مزم��ن ،از ش��ایعترین بیماریهای
دستگاه تنفسیدر كلدنیاست.

و در بیشتر مواقع در اطفال بوی بد
دهان ممكن است از عالئم سینوزیت
باشند.
در برخی موارد كاهش حس بویایی
و احس��اس مزه ی بد در گلو همراه
با ترش��حات چركی پشت گلو هم
وجود دارد و حتی ممكن است فرو
بردن ترشحات در كودكان به تهوع و
استفراغ منجر شود.
ام��ا اگر این عالئم بیش از  12هفته
طول بكشند ،یعنی بیمار علیرغم
داروهایی كه اس��تفاده كرده بهبود
نیابد ،در این صورت س��ینوزیت او
مزمن شده است.

 آی�ا هر س�رماخوردگیای
منجر به سینوزیت میشود؟
 ببینید ،باید گفت سینوزیت مثلسرماخوردگی است ،با این تفاوت كه
سرماخوردگی بعد از یك هفته خوب
میشود ،ولی سینوزیت خیر.
سرماخوردگیای كه بعد از  5الی 6
روز به جای بهتر ش��دن ،بدتر شود،
ممكن است نشان دهنده ی عفونت  سینوزیت حاد متناوب هم
داریم؟
سینوس هاباشد.
ما به این عفونت" ،سینوزیت حاد"  -ای��ن ه��م یك��ی از ان��واع دیگ��ر
میگویی��م؛ یعن��ی بیم��ار از قبل سینوزیتهاست؛ به این ترتیب كه
هیچ مش��كلی نداش��ته و با یكبار فرد دچار س��ینوزیت حاد میشود
سرماخوردگیشدیددچارسینوزیت و پ��س از مص��رف دارو نی��ز بهبود
مییابد ،ولی بعد از سه تا چهار ماه
شدهاست.
ب�� ه ط��ور كل��ی ش��مار كم��ی از دوبارهدچار عفونت سینوس میشود
سرماخوردگیها به سینوزیت منجر كه درمان این نوع سینوزیت از انواع
دیگر آن مشكلتر است.
میشوند.
یعن�ی ب� ه دنب�ال

سرماخوردگی ،در چه مواردی با
شك به سینوزیت باید به پزشك
مراجعه كرد؟
اگر عالئم سرماخوردگی بیش از 10
تا 14روز طول بكشد یا بهتدریج بدتر
ش��ود؛ با سردرد شدید همراه باشد؛
ورم ص��ورت یا تغییرات چش��می
ظاهر ش��ود؛ درد صورت بیش از 2
تا  4روز باق��ی بماند؛ تب باالی 3 8
درجه بیشتر از س��ه روز ادامه یابد؛
ترشحات بینی پس از گذشت  5تا
 7روز از شروع سرماخوردگی ،زرد یا
سبز رنگ شود؛ ترشحات ،از ابتدای
سرماخوردگی زرد یا سبز رنگ باشد
و بی��ش از  7ت��ا  10روز ادامه یابد؛
 10تا  14روز بعد از برطرف ش��دن
سایر عالئم ،س��رفه همچنان باقی
بماند ،بهویژه اگر خلط دار باش��د و
گوش درد (ب ه وی��ژه گوش درد یك
طرفه) بیش از یك روز باقی بماند ،در
این صورت بیمار باید حتما به پزشك
مراجعه كند.
 سینوزیت مزمن چطور؟
 این را هم درباره عالئم سینوزیتباید اضافه كنم كه اكثر سینوزیتها
عارضه بین��ی دارند .گرفتگی بینی
 ،آبریزش ،گاهی اوقات فش��ارهای
داخل سینوس و حفرههای صورت،
سردرد ،از دست دادن حس چشایی

س�ردردهای ناش�ی از

س�ینوزیت را چط�ور بای�د
از س�ردردهای میگرن�ی ی�ا
س�ردردهای معمولی تشخیص
داد؟
 اكثر س��ینوزیتها س��ردرد ایجادنمیكنند و سردردهای سینوسی-
همانهایی كه مردم اغلب به این نام
از آنها یاد میكنند -اغلب میگرن یا
سردردهای غیرسینوسی هستند و با
آنتیبیوتیك هم بهبود نمییابند.
بهخصوص س��ینوزیت مزمن اصال
سردرد ندارد .در سینوزیت حاد نیز
اغلب گونههای فرد دردناك میشود
تا س��ر او .این سردردها به راحتی با
مسكن و با استراحت خوب میشوند
و اصال عفونی نیستند.

آن میشود.
 چند درصد از سینوزیتهای
مزمن به جراحی نیاز دارند؟
 درم��ان این بیماری معموال طبیاس��ت ،یعنی ما ترجی��ح میدهیم
كسانی كه سینوزیتدارند را جراحی
نكنیم ،مگر آنكه معالجات غیربالینی
آنها غیرقابل عالج باشد.
بهطور متوس��ط كمتر از یكدرصد
افرادی ك��ه س��ینوزیت دارند و به
پزشك مراجعه میكنند ،به جراحی
نیاز پیدا خواهند كرد؛ یعنی درمان
دارویی در اولویت است.
اما نكته مهم این است كه اگر درمان
آنتیبیوتیكی كامل نش��ود ،فرد در
معرض خطر سینوزیت مزمن قرار
میگی��رد و به همی��ن خاطر باید
سینوزیت حاد را بهطور كامل طبق
دستور پزشك درمان كرد.
 ب�رای كودكان�ی ك�ه دچار
سینوزیت هستند هم جراحی
صورت میگیرد؟
 در سالهای گذشته برای كودكانزیر 10س��ال عمل جراحی صورت
میگرفت ،ول��ی ام��روزه به خاطر
خط��رات ،عوارض و س��خت بودن
عمل جراحی روی كودكان ،سعی بر
این است كه جراحی صورت نگیرد.
در افراد زیر  10سال كه سینوزیت
دارند ،اغلب مشكل لوزه سوم وجود
دارد كه اگر این لوزه همراه با مصرف
اسپری و آنتیبیوتیك جراحی شود،
بهتر از جراحی سینوس است .ولی
اگر فرد تا س��ن  15س��الگی بهبود
نیافت ،جراحی میشود.
 ب�رای قبل و بعد از جراحی
چه توصیههایی دارید؟
 هم قبل و هم بعد از جراحی ،فردباید از آلرژیزاها از جمله آلودگی هوا
دوری كند.
همچنین رطوبت منزل باید بین 30
الی 40درجه باش��د ،بهخصوص در
فصل زمستان.
آب ب��دن نیز باید به می��زان كافی
باشد ،در غیر این صورت خلط درون
بینی غلیظ و خش��ك میشود و راه
سینوسها را می بندد.

 سینوزیت به لوزه سوم هم
ربط دارد؟
 همان طور كه س��ینوزیت سببگرفتگی و ترشحات بینی میشود،
لوزه سوم هم عالئم مشابهی را آشكار
میكند .در بسیاری از كودكان این
دو مورد را به سختی میتوان از هم
تمیز داد ،اما معاینه دقیق پزش��ك  كسانی كه جراحی نمیكنند
میتواند علت اصلی را مشخص كند .چطور؟
لوزه س��وم با متوقف ك��ردن خروج  -این افراد نیز از طریق آنتی بیوتیك
ترشحات از پشت بینی ،فرد را دچار درمان میشوند ،ولی شستوشوی
سینوزیت میكند .در سینوزیت نیز بینی با سرم فیزیولوژی یا آب نمك،
خروج ترش��حات چركی از پش��ت دو تا سه باردر روز نیز به این بیماران
بینی موجب تحریك لوزه سوم و تورم بسیار كمك می كند.

گرانیت،مرمر،سنگهایساختمانیوکابینت

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

هر س��اله افراد زیادی با پیروی از
برنامههای غذایی موفق به کاهش
وزن میگردن��د .حتماً تا به حال
در مس��یر زندگی خود به موانعی
برخوردهاید ،موانعی که شما را از
هدفتاندور میکنند.
در اینجا پنجاه اشتباه رایج را که
مانع رسیدن شما به تندرستی و
تناسب میشوند بازگو میکنیم:
 /۱ ش��روع کردن هر برنامه
غذایی که نمیتوان سبک و شیوه
آن را ب��رای بقی��ه زندگی رعایت
کرد.
 /۲ تص��ور اینک��ه م��ی توان
مادامالعمر هر روز سوپ کلم خورد.
 /۳ حساسیت زیاد در محاسبه
کالری غذاها.
 /۴ وزن کردن خود بیش از یک
بار در هفته.
 /۵ ننوشیدن آب کافی.
 /۶ نوش��یدن نوش��یدنیهای
ش��یرین مث��ل ش��ربت ،نوش��ابه،
آبمیوههای آماده و…
 /۷ خوردن ن��ان و ماکارونی و
س��یبزمینی زیاد به جای غذاهای
پروتئینی و گوشتهای بدون چربی
و میوهجات و سبزیجات.
 /۸ مص��رف غذاه��ای آماده و
کنسرو شده به جای غذاهای تازه.
 /۹ از بی��ن ب��ردن خاصی��ت
سبزیجات و میوهجات با پختن زیاده
از حد آنها.
 /۱۰ داش��تن نگ��رش منفی و
افکارنومیدانه.
 /۱۱ سرزنش کردن دیگران به
خاطرمعایبشان.
 /۱۲ زود قضاوت کردن.
 /۱۳ نداشتن برنامه.
 /۱۴ آگاهی نداشتن به محاسن
و معایب تغذیهای آنچه میخورند.
 /۱۵ خ��وردن آخرین لقمهها
حتی بعد از سیر شدن.
 /۱۶ بعد از کنار کشیدن دوباره
سر سفره برگشتن.
 /۱۷ ت��ا خرخ��ره خ��وردن در
رس��توران هایALL YOU CAN
!.EAT
 /۱۸ صبحانه نخوردن.
 /۱۹ گرس��نه مان��دن در تمام
طول روز با این فکر که این تنها راه

الغر شدن است.
 /۲۰ بعد از ضعف و گرس��نگی
زیاد دل��ی از ع��زا در آوردن و فردا
دوباره این کار را تکرار کردن.
 /۲۱ این تصور که چاقی ارثی و
ژنتیکی است.
 /۲۲ ب��اور نداش��تن به این که
میتوانندتغییرکنند.
 /۲۳ چاق��ی را ی��ک ویژگ��ی
شخصیتی فرض کردن.
 /۲۴ خود را بد قیافه دانستن.
 /۲۵ ه��ر روز را به کاملترین
شکل زندگی نکردن با این فکر که
یک روز الغر خواهند شد.
 /۲۶ اتالف وقت.
 /۲۷ تمام نکردن کارهایی که
شروع میکنند.
 /۲۸ عقب انداختن کارهایی که
نیازمندتوجهند.
 /۲۹ دلیلتراشی کردن.
 /۳۰ از قرصه��ا و پودره��ا و
معجونهای الغ��ری انتظار معجزه
داشتن.
 /۳۱ به ورزش به چشم یک کار
اجباری و تحمیلی نگاه کردن.
 /۳۲ ورزش را بخش��ی اساسی
از برنامه روزان��ه یا هفتگی در نظر
نگرفتن.
 /۳۳ فرو غلتیدن در کام الکل.
 /۳۴ تماش��ای ورزش به جای
شرکت در برنامههای ورزشی.
 /۳۵ تماشای تلویزیون بیشتر از
یک ساعت در روز.
 /۳۶ وقت کافی صرف بهداشت
فردی و یا ظاهر خود نکردن.
 /۳۷ ب��اال نب��ردن اطالعات و

آگاهیهای خود با مطالعه منظم.
 /۳۸ تس��لیم شدن وپذیرفتن
چاقی.
 /۳۹ خوردن باقیمانده بشقاب
دیگران موقع شستن ظرفها.
 /۴۰ چش��یدن وخوردن غذاها
موقع آشپزی.
 /۴۱ پخت��ن کیک وش��یرینی
وکلوچهدر روزهایی غیر از تعطیالت.
 /۴۲ شیرینی یا شکالت برای
مهمانه��ا کنار گذاش��تن و خود به
سراغ آن رفتن.
 /۴۳ خری��دن هلههول��ه برای
بچهها وخود از آن خوردن.
ّ
 /۴۴ نخوردن سبزی و ساالد و
میوه با هر وعده غذایی.
 /۴۵ بیش��تر حجم وعدههای
غذای��ی را به غذاهای نشاس��تهای
اختصاصدادن.
 /۴۶ ای��ن فکر که رژیم گرفتن
و نه تغییر کامل سبک زندگی منجر
به کاهش وزن پایدار خواهد شد.
 /۴۷ یک سبک زندگی سالم را
برای خود مجسم نکردن.
 /۴۸ مصرف نکردن ویتامینها و
مکملهای غذایی مناسب.
 /۴۹ خ��وردن بی��ش از ح��د
غذاهای آماده مثل ساندویچ و پیتزا.
 /۵۰ منتظر فردا ماندن به جای
همین حاال برای شروع!
اگر هر کدام از این اش�تباهات
را مرتکب میشوید همین حاال
زمان تغیی�ر اس�ت .کمی فکر
کنید… آیا با این تصمیم چیزی
را از دست خواهید داد؟

آسپریین خطر ابتال به سرطان روده را كم می كند

تحقیقی جدیددر بریتانیا نشانداده
است كه مصرف روزانه آسپیرین با
دوز پایین خطر ابتال به سرطان روده
را تا  ۲۵درصد كاهش می دهد.
محققان دانش��گاه آكسفورد ضمن
مطالعه پرونده پزشكی چهارده هزار
بیمار كش��ف كرده ان��د كه مصرف
آسپیرین همچنین آمار مرگ و میر
ناشی از سرطان روده را حدود سی
درصد كم كرده است.
مصرف آس��پیرین مدتهاست كه به
طور گس��ترده به مردم كمك كرده
است از سكته مغزی و عارضه های
قلب��ی اجتناب كنند ه��ر چند كه
بس��یاری از افراد میانسال به دلیل
عوازض جانبی مصرف آسپیرین ،این
دارو را مصرف نمی كنند.
ام��ا محققان دانش��گاه آكس��فورد
در گ��زارش خود ،كه روی س��ایت
اینترنتینشریهعلمیالنستمنتشر
شده اس��ت ،می گویند یافته های
جدید نش��ان می ده��د كه مصرف
آسپیرین توس��ط افراد سالمی كه
در دهه پنجاه زندگی خود هستند،

بیش از آن كه ضرر داش��ته باش��د،
مفید است.
در تحقیقات قبلی نشان داده شده
ب��ود ك��ه مص��رف
دوز باالی��ی از
آس��پیرین،
خط��ر
ابت�لا به
سرطان
ا
ر
كا هش
می دهد
اما دارای
ع��و ا ر ض
جانبی از جمله
خونری��زی داخلی
است.
محققاندانشگاه آكسفورد با مطالعه
پرونده پزش��كی چه��ار گروه تحت
مطالعه كه در بیس��ت سال گذشته
جم��ع آوری ش��ده اس��ت ،مصرف
آس��پیرین با دوز پایین را در میان
آنها بررس��ی كرده و متوجه شدند
كه در میان این گروه ها آمار ابتال به

سرطان  ۲۴درصد و مرگ و میر ۳۵
درصد كمتر بوده است.
دوز آسپیرینی كه به عنوان درمان
تجویز می شود اغلب پایین تر از
دوزی است كه افراد برای
رفع سردرد مصرف می
كنند.
با ای��ن كه مصرف
دای��م آس��پیرین
ممك��ن اس��ت
ع��وارض جانبی
داش��ته باش��د،
محققان می گویند
هنوز ه��م ارزش دارد
ك��ه مصرف ش��ود چون
ع��وارض جانب��ی دوز پایین
آس��پیرین نسبتا جزئی است مانند
ایجاد كبودی های پراكنده در بدن
یا خونریزی كم از بینی.
س��ازمان خیریه "شكست سرطان
روده" ،از یافته های جدید استقبال
كرده اما گفته اس��ت كه مردم باید
قبل از مصرف دارو با پزش��ك خود
مشورت كنند.

کنسرت امید :سالن کرونا
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>> ص39 :

π t�H�-≤∞∞µ d��U�œ ≤¥ ‡ ±¥≤∂ ÁbFI�– ≤± -±≥∏¥ÁU� Èœ ≥ t�M�

π t�H�-≤∞∞µ d��U�œ ≤¥ ‡ ±¥≤∂ ÁbFI�– ≤± -±≥∏¥ÁU� Èœ ≥ t�M�

U�Åt�UO�¬ s�d�¬
U�ÅtÈu�Ë
�UO�¬
s�d�¬
X��
...زندگی و سالمت

Ë t�? �« œ Èœ U?�“ ‘ d�?�? Ö t � v?� U?�dN? � —œ Æœ « œ

Ë t�? �« œ Èœ U?�“ ‘ d�?�? Ö t � v?� U?�dN? � —œ Æœ « œ
1389  آذر24  984  شماره 17 سال
27
¨ b� « Åt?�� U?� Êu?Öd Öœ Îö?www.paivand.ca
�U � « — v? �« b�?� « XF?O�?�
t � « œ « È « d � V �U M � ÊU J � U N M � · « d � « Ÿ — « e � Ë U N � U �
t � « œ « È « d � V �U M � ÊU J � U N M � · « d � « Ÿ — « e � Ë U N � U �
v??F?O?�??� “« b? �« r?A?Ç t??O? �Ë« s?O??M? �U?� U??O?�
v??F?O?�??� “« b? �« r?A?Ç t??O? �Ë« s?O??M? �U?� U??O?�
œ u?� u?� ÈU?� t?� u?Ö —u? � s?� « —œ Æ œ u?�b?M?�« u?�
œ u?� u?� ÈU?� t?� u?Ö —u? � s?� « —œ Æ œ u?�b?M?�« u?�
v ze� Ë Á œ« œ X�œ “« «— œ u� tO�Ë « ÁU~� �� “ Î« —U� �« v�UNMÄ œËË«œ
v ze� Ë Á œ« œ X�œ “« «— œ u� tO�Ë « ÁU~� �� “ Î« —U� �« v�UNMÄ œËË«œ
s � b � Æ b � b M � « u � © d N � ® v ~M � d� “ « b �« rA Ç “ «
s � b � Æ b � b M � « u � © d N � ® v ~M � d� “ « b �« rA Ç “ «
r�— f� êO?� Ë eOÇ êO� t� t� Áœ«œ —«d� ·b� «—
t� b?Mغذای
� v� vوعده
Öb�“سه
t?�U�خوردن
◊UO� —باœ tكنید
� È«ی
ÅÁb?مt�Od�ÄËd«� UO�uB� ÂUL� Áb� »c� ÈU� t�uÖ VO�d� t� b?M� v� vÖb�“ t?�U� ◊UO� —œ t� È«ÅÁb?�dÄd�
b� »ی
c�مÈ
U� tروحی
�uÖ VO�d� اصلی و
tO�Ë« ضعف
UO�uB
� ÂUL �وÁش��ود
روحی
همین
افراد
t?F�u?� s�« œU?F�« —œ ÊU?NM?Ä vL?�— v� Æb?M� v?L
O� v�u� åÆ bM� UL � v� —UÖ“U � b �b � j O� � U� «— œ u� ¨ r�—«b� tMO�“ s� « —œ È—U�¬ U� v��Ë ÆX�O� v�u�
�—«b� tهم
MO�“بازsروز
� « —œدر
È—س��بك
U�¬ U� vوعده
��Ë ÆXن
åÆ bگری��ه
M� UL � vبه
� —وادار
UÖ “U �راbف��رد
�b� jكه
O�اس��ت
� U� «— œ u�  ¨الزمrانرژی
 �میا
كردن در
ôU� —«u?�œ Ë —œ “« «b?O?ÄU� v?�?�?� ÊU?�uÇ ÊË“u?�U?
“ ⁄ö� Îö�� ÆrOM� Á—U�« v �U� h�U� tœ�ub��ËU�s�« U�ò ∫ rO�«u� v?� oOI�� s�« t�«œ« —œ
t � U �“ ⁄ ö � Î ö � � Ær O M � Á — U� « v � U� h � U � t � b � U �
œu�Ë s�« U�ò ∫ rO�«u� v?� oOI�� s�« t�«œ« —œ
برای انجام دادن كارهایتان را
.كند
نیاز مواجهه با مسایل س��اده و روزمره میt�وU�ندارید
«— UN?�¬ ÆœdOÖ v� d?� —œ «— ÊUL�¬ Ë sO?�“ Ë œË—Åv�
U?� «— œu?� t?D?�«— t?� Áb?A?� X?�U?� È«Åt?�u?Ö “u?M?� X�?� j�«d?� —œ Ë œ—u� v� r?� t�ô ¨œ—u?U?�� «v
— œ� u?� t?D?�«— t?� Áb?A?� X?�U?� È«Åt?�u?Ö “u?M?� X�?� j�«d?� —œ Ë œ—u� v� r?� t�ô ¨œ—u?� v�
رو
 اف��راد كمخ��واب وقتی با مش��كلی روبه،به غذای بیشتری برای كسب انرژی داریدI��r«b�پیش
 یا شاد و سرحال؟ تصمیمگیریهایسادهدراموركوچكو، خسته و ناراحت:بیدار میشوید
شما صبحها چهطور از خواب
Ë œ — « œ v� “ U � Ê U � d � “ « « — U � Å t L A Ç ¨ b M � v� Á œ u �
q?�«b� U?� b�U?� Áœd� l?D� Îö?�U� t?O�Ë« ÁU?~�?��“ œ —u�—œ ÊUMOL�« U� Ê«u� v L� ÆbM� v� X�ËUq?
� U?� b�U?� Áœd� l?D� Îö?�U� t?O�Ë« ÁU?~�?��“ œ —u�—œ ÊUMOL�« U� Ê«u� v L� Æb M� v� X�ËUI� r�
.هستید
مبتال
خواب
كمبود
به
كه
بدانید
باید
می
اشك
،آن
كردن
حل
جای
به
،ش��وند
ی
م
های
ی
گیر
م
تصمی
و
سخت
برایتان
،افتاده
پا
åÆœd� dE� —UN�« Ë« —uC� Âb� U� —uœCt�� v�«—«œÅÁdN� —œ Èœ—u� sOMÇ XHÖ Ê«u�Åv�
å Æ œ d � d E � — U N � « Ë « — uC � Â b � U� — u C �
p?� —œ ÆbM� v� œ u� ÈU� ” u?� È«b� «— ÊU��—œ
— œ t � v � «— « œ Å Á d N � — œ È œ — u � s O M Ç X H Ö Ê « u �Å v �
خوراك�ی
افراد— ك
.بینند
بزرگ و
س�لامت روان را
خ��واب
g?
u� ÈU?�دنبال
ÅX?��?همیشه
� t?�«œ« خواب
—œ ”Uم
M?�
U� s?åÆ�X
« �« Á.گردد
œ u?� v� qتواند
�b��یjمK�
� v�ö�كمب��ود
« —U?OF� t� ‰uÄ ¨Âö�
åÆX�ی
« ÁمbراA?لیوان
� Áb�œخالی
b? MM�نیمه
v?� همیشه
vÖb� “ s?وOریزند
�“ `?D� های
bA?� Áی
b�مœ غیرممكن
b? MM� v?� vبرایتان
Öb� “ s?مهم
O�“ `?
D� g?�u� ÈU?�ÅX?��?� t?�«œ« —œ ”UM?�—U� s?�«
كربوهیدراتی
سبب
تأثیر
vA
�Ë ÊUÖb�dÄ tهای
� rOی
M�خوراك
—ËU� dÖ«یاò ش��یرین
∫œu� v� Ê—ËU¬ÖœbUبرای
� dÄ Êصبح
Vبروز
� d� g
�u� tدهد–�و
U?� dقرار
O�Q� X
�� «—تحت
UN � œ ¬ X O� U �� « U
ÊUÖb �dÄ Êb� ÁbM�«dÄ Ë »c� ÊU�d� ” U�
« s�«d� مثل
b� Ábوقتی
M�«dÄ Ëك��ه
»c�این
ÊUمثال
�d� ”ترین
U�« sس��اده
�«d� vA�Ë ÊUÖb�dÄ t� rOM� —ËU� dÖ«ò ∫œu� v� —Ë¬œU� بسیاری از
 تاFگردند
بیمار
U~�رفته
��“ —تحلیل
œ b?�U� Ëان��رژی
bM�?�� v
O�?� jیO�نان� م
bM?—U�A“U�O،شوید
U?�.شود
dN� افسردگی
“« r� ÊUÖbجمله
�dÄ dÖاز
« Xها
�ی
«v
F?O�� fÄ Æb�œ
—UA��« Îôu�« Ê.هستید
uÇ ÆX�«چلفتی
d~�bJ�پاt�وUAدست
� U� t)5
L� —œ  اثرÁدر
��« Îôu�ی
« Êمuاتوبوس
Ç ÆX�«سوار
d~�bكارتان
J� t�UAمحل
� U� tبه
L�رفتن
—œ ÁU~���“ —œ b?�U� Ë b M�?�� vFO�?� jO� � bM?�“UO�
هما
یک
اخیر
ب��ار
r� «—آنها
t�Jوسیله
� s�« vبه
���راU�ش��ان
fÄ bMب
M�خوا
vÖكمبود
b � “ ÊU �
«d� شما
«— U?N?:گوید
�¬ “«Ë¬ r?می
N�متخصص
d?N?� ÊUL?�
¬ Ë b?M?M� ıu?�
—UA�روزهای
�« p�˛u�uدر
�« s
O�«uچند
� l�U� بگویید
ÊUÖb?�dصادقانه
Ä v�UO�«dG� جبران
—UœAu��پنجره
�« p�˛uكن��ار
�u�« sOدارید
�«u� lدوس��ت
�U� ÊUÖb?�كه
dÄ vدانی��د
�UO�«dGی
� نمr� «— t�J� s�« v���U� fÄ bMM� vÖb�“ ÊU�œu� نقدر كهÈ
rOكنن
M?�o‰OuH�Kترجیح
� l �U?� œuاتوب��وس�را
d?�یvاهمیت�م
—d?� ‰U?سالم
� s?�«غذایی
U� Æœd?O?برنامه
~?� Ábبه
�œU?� t?A?OL?�
uÖ ÆX�« vÖb�“ U�dN?� —œ t� v�UÖb?�dÄ Ê¬ t� rOM?� ‰u��  باید،دهید
oOHK� است؟
l �U?� œuافتاده
� —UAتان
��« Áت
œËدس
b��قهوه—از
œ U?� tفنجان
�uÖ ÆX�« vÖb�“ U�dN?� —œ t� v�UÖb?�dÄ Ê¬ t� .د
—UA��« ÁœËآخ��ر
b�� —œنه؟
U?�یاt�بنش��ینید
s�uرسیدگی
� vÖb�“ هم
U�«eتان
�« Ë ب
dNخوا
� U?�وضع
j��d�بهt� v�u{u�
M?Md?��v?
�—œ U?N?
d?� «باd�كرده—و
œ U?N?�گیر
¬ v?�ها
U?� «هu?لبه �پل
¨b?�به
« ÅÅ t?تان
�U?Öی
«b?بار�پا
—u?چند
�?�U?� Ëœ —U� s?�« ÂU�?�« t� —œU?� v�d?� t� U?NM?� ¨b
«d�اداره
v?�U?�وقتی
« u?� ¨b?را؟
�« ÅÅ t?آن
�U?Öاول
«b?�ی��ا
—u?�?دهید
�U?� Ëی
œ — مU� s?�« ÂU�?�« t� —œU?� v�d?� t� U?NM?� ¨bM?M� v?�  فشار.كنید
ه��م¬�به
سر
Ë d?�Åvوze?قلبی
� ¨d�های
oO?�ی
œ بیمار
UF?�U،باال
D� b?خون
M�“U?O� ¨b?�U� Ê
� jO?�?ی
� sسرما�م
« U?� t�زیاد
œ u?�)3
b? M—�œ«u?d~?
�بنوشید
—œ d~?سر
�œ È
t?�uÖیاU?اید؟
� X�هU?شد
�— Ë v
D?O�?
� U�بهU?�u� Áœd?� «bO?Ä ‘“U?.خورید
�œ ÈU�قند
t?�uÖ باU?تان �را
X�U?چا—�یË v
D?O�?
U�U?�uی
�  مÁœd?� «bO?Ä ‘“U?� jO?�?� s�« U?� t� œ u?� b? M�«u?� دیابت نوع دو
دانید
رسید نم�ی
ناهار
بارU�چند
پرت
زمین
� ÁËöدر
� Ê خوابی
¬ ÂU��«مU�كt�عوارض
v�UF�UDجمله
� Æ X�
t� Èسیستم
eOÇd?� vتضعیف
DO?�� sباعث
O?MÇ —خواب
œ t�O?كمبود
�� —œ ÆbU�M?U�—U�u��U� s�« ÈËœd� Æ„d�A� jO�!شكالت؟
U� U�برگردانده
—u��U� s�میز
« ÈËœروی
d � Æ„
d�Aظرف
� jO�ش��ام
� “« ÁœUیاH��« دفاعی
� “« ÁœUH�� یا «باt� ÈeOÇd?� vDO?�� sO?MÇ —œ t�O?�� —œ ÆbM?�U�
.هستندtافراد
 «ازÈd� vLK�
اید؟
غذا را
—œ X�خ��واب
UM?� t� s��U� X�œ
Æbی
M�بیمار
v� bب��ه
�bN� ابتال
r?� «—خطر
UN�¬ bافزایش
M� v� b�وbب��دن
N� «— ÊU—�u�
�« ÊUÖb?�dÄ Ë Ê«—« b�U�
� œUF�« “یعنی
« v��كافی
—u� ها
ÊUقÖاتفا
b?�dÄاین
Ë Êروز
«—« bدر
�U�بارÈدو
Ë—d?بیشتر �از
t� v�U?اگر
IOI?�� های
ÈË—d?این
� t�ازv
�U?IOI?��  وÆbM� v� b�bN� r?� «— UN�¬ bM� v� b�bN� «— ÊU��« ¨ س��اعت8Áb�تاb7Ä dحداقل
.قبیل
مشكالتی
برایتان
U?N�U�ی‰عفونی م
U�� Ê«u?—œM�etO?ذهنی
�� Z�U�?�باÆbباشید�و
öJA� lروز —�كه
Ë Èdشبانه
O~ AOÄ در
È«dخوابیدن
� t � œ u� rO � « u� — œ U�
—œ eO?�مسبب
Z�U�?� Æكه
b �« بدانید
t�?�dÖ باید
—«d� است
t?F�UD?آمده
� œ —پیش
u� t�?�dÖ d� È«ÅtF�UD?� ÊbM� —œ gOÄ.شود
« t�?�dÖداش��ته
—«d� t?F�Uخواب
D?� œ —uكمبود
� t�?�dÖ اگرd� È«ÅtF�UD?� ÊbM� —œ gOÄ U?N�U� ‰U�� Ê«u?M� t� ممكن است این
،اصلی
dN� sتزری��ق
�«—œ t� Êب��ا
«u�محقق��ان
“«Ë¬ Áb�dÄ È«ازÅt�گروه��ی
uÖ “«Ë¬ XU� È
—~Ç ÊUبه
d�Åoبدنی
O�œ Èسیستم
U� XO�UF�بهUN?نسبت
�¬ Z�U��عدد
t � UJ �« U � œ u � u�
U� t�u~Ç ÊUÖb�dÄ v�d� t.است
� Áœ «œخواب
ÊU A � X
�U� Ëœd� ویروس
t�Ëuمنزل
Öbبازن��ده
�dÄ v�d�،بروی��د
t� Áœ «œ Êخرید
UA� Xبه
�U�خس��ته
Ëœd� dN� s�«—œ t� Ê«u�“«Ë¬ Áb�dÄ È«Åt�uÖ “«Ë¬ X� ÈË— ، مختلفÈافراد
كمبود
Æ r O � œ Â U �� « r �
b�b� j?O�?� “« t�u~?Ç Ë Áb�¬ —U?M� b �b?� jO?�� X�œ t� t�O�� s�« Ë t��dÖ —u� bM� v� vbÖ�bb��“ j?O�?� “« t�u~?Ç Ë Áb�¬ —U?M� b�b?� jO?�� X�œ t� t�O�� s�« Ë t��dÖ —u� bM� v� vÖb�“
.یكی دو ساعت متفاوت باشد
شود
 به ك م خوابی باعث كاهش تمركز افراد می، س��رماخوردگی ب��ه تعدادی فرد س��الم،برخواهید گشت؛ یعنی بعد از خرید اجناس
“« X?��“ jO�� ”UM�—U� åœd?� ÈËd�� ÂU�ò
Æb�«Åt���dÖ ‰U� ≤∞ t� X�?�� Áb�d?Ä s�« “«Ë¬ X� t� œu?� Áb�¬
Æb�«Åt���dÖ ‰U� ≤∞ t� X�?�� Áb�d?Ä s�« “«Ë¬ X� t� œu?� Áb�¬
از آنه��ا
میزان ساعات
حاال اگر ش��ما نمیدانید كه
همین امر باعث می گردد تا كارهایش��ان
رضایت نداری��د و وقتی خوب فكر ای��ن نتیجه رس��یدند كه احتم��ال ابتال به و
—œ «b�Ëd?� œu�Ë r� Ê¬ X?K� Ë Áœd� dO?OG�sg?
—œ «b�Ëd?� œu�Ë r� Ê¬ X?K� Ë Áœd� dO?OG� g?OÄ
qOK?�� —œ ÁU~?�¬ Ë Áœd� ÁU~?� Ÿu{u� t?� dEM?� s�
s�« t� Ê«dN� È—«œdN� —œ t��d?Ö ÂU��« oOI��
�« tO�Ä Ê«dN� È—«œdN� —œ t��d?Ö ÂU��« oOI��
جنس
توانستید
ی
م
كه
بینید
ی
م
،كنید
ی
م
تان
ن
بد
برای
دارید
خوابی كه در ش��بانهروز
وی
بنابراین
.ندهند
انجام
احس��ن
نحو
به
را
7
از
كمتر
ك��ه
اف��رادی
در
س��رماخوردگی
ËU H �� v� U J � t � å s � b � « Å À U O� ò d � � œ È U � Å X �� �
Ê«u� vL� ÎUF�«Ëò ∫b�uÖ v� Ë Áœd� Á—U�« eO� Ÿu{u� ÂU��« È«d� U?N�¬ ÊU�UM�—U� ÆX�« Áœu� ÊbMÊ� d«uN��vL� ÎUF�«Ëò ∫b�uÖ v� Ë Áœd� Á—U�« eO� Ÿu{u� ÂU��« È«d� U?N�¬ ÊU�UM�—U� ÆX�« Áœu� ÊbM� dN�
.كنید
تهیه
كمتری
قیمت
با
و
بهتر
كمبود
نش��انه
5
این
خطرناكی
و
مهم
كارهای
كه
افرادی
همه
به
از
بیشتر
برابر
سه
،خوابند
ی
م
روز
در
ساعت
”b � s�« s?� به
Áb،نه
OI� یاt?�اس��ت
ò ∫b�uÖ كافی
v� Ë Áœd?� Á—U�
d�dOI� U�dN� v~M�d� ÈU�“«b�«ÅrAÇ t� œd� U�œ« —U� s�« Ë b�«Åt��«œ X�œ —œ t��UI� ÈUM�� —dU��dsOI��« U�dN� v~M�d� ÈU�“«b�«ÅrAÇ t� œd� U�œ« —U� s�« Ë b�«Åt��«œ X�œ —œ t��UI� ÈUM�� —U� s�«

.كنید
باtكار
یا
پزشكی
،رانندگی
،كاری
ش
ترا
مثل
كه
افرادی
در
احتمال
این
و
اس��ت
سایرین
b�«u� vL� b�« t��— Ê«dN� توجه
“« ÊUÖخواب
b�dÄ b�—œ ∏∞ t�
O?�Ë« vFO?�� ÈU?�“«b�«ÅrA?Ç “« d� X�«u?MJ?� U� Ë X�« —«d� dÖ« r� U� Æb�«ÅÁœ«b� ÂU��« —u� sOtLO?��Ë««—vFO?�� ÈU?�“«b�«ÅrA?Ç “« d� X�«u?MJ?� U� Ë X�« —«d� dÖ« r� U� Æb�«ÅÁœ«b� ÂU��« —u� sOL� «—
كند
.اید
uÇ ø«dÇ Æراb�زیر
U� tنشانه
��«œ v5IO�ازœتاv3Lاگر
K� È UM � � v KO �
ÈU?M?،خوابند
�?� p?�یX?بیشتر� م
« d?�?N? �یاr?س��اعت
O?�e?� ·d?8�روزی
Èœ—v
u?� —r?œ� ŸuM� Ë r?�«d� U�Ë« v?
v�ی
r?توصیه �م
ŸuM� Ë r?،دارند
�«d�  راUسنگین
�Ë« v?�UÖآالت
t?Çن
dÖماشی
« ÆbM?�U� بسیار
�UÖگرسنه
t?ÇdÖهمیشه
« ÆbM?�U)2
� ÈU?M?�?� p?� X?�« d?�?N?� r?O?�e?� ·d?� Èœ—u?� —œ نشان میÊ،داشتید
این
غیر
در
و
برید
ی
م
رنج
وvخود
ج��ان
،كافی
خ��واب
داش��تن
با
كه
.است
كم
افت
باعث
خوابی
م

ك
دهد
ی
م
نشان
تحقیقات
—u� t� X�Ë êO�
—U� U�ÅÁb�dÄ s�« ÈË—خوابی
pO�UL�ك�مOدهد�از
�UÖ v�� ÆX�O� ‚œU� œ —«u� ÂUL� —œ v�Ë œu� ∫ b?�œ v� t?�«œ « ÈË Ær?O?�U?� t?�?�«œ È«Åt�?v�U?�I?UÖ� v�� ÆX�O� ‚œU� œ —«u� ÂUL� —œ v�Ë œu� ∫ b?�œ v� t?�«œ « ÈË Ær?O?�U?� t?�?�«œ È«Åt�?�U?I?�
:تایید است
اعالم
نتیجه
ÊU?�مورد
œ«bF?تان
� Ë rب
�«خوا
d� “«سالمت
v?IO?�œ ،صورت
—U�¬ U?� ÆX�« Áb?A
È«d� r?تضعیف
� ÊU��« كه
È«dكردند
� r?� ¨ X
�« »همچنین
d�� «b?�ÈËdU?�لپتین
ÈU?�“«b? �«ÅrA?Ç —.نیندازند
œ ÊUÖb?�dخطر
Ä r?� «به
d� را
Ë Ÿدیگران
u?M� U?�Ë« سیستم
“ò«b? �«Årهورمون
A?Ç —œ Êكاهش
UÖb?�dÄ r?
�«d� Ëدر
Ÿu?وMخون
� U?�Ëقند
« È«d� r?� ÊU��« È«d� r?� ¨ X�« »d�� «b?�Ëd�ò
)احمدلو
ندا
:
(ترجمه
های
ی
بیمار
ب��ه
ابتال
خطر
و
ب��دن
ایمنی
اس��ت
هورمونی
،لپتین
.ش��ود
ی
م
بدن
در
Ë —U� sOMÇ t� «b�U?A� ”U�«d� 
d Ö « Ær � « Å t �� « b
ÖbF?�Od�?Ä � ÈU�“« b�«År?AÇ Ë Ÿ—« e?� “« d�A?O� Èd?N� —œ U�d� q�K� œ«bF� dO�« ‰U�bMÇ —œ U�« ÆÊUÖb�dÄ
vF?O�?� ÈU�“« b�«År?AÇ Ë Ÿ—« e?� “« d�A?O� Èd?N� —œ U�d� q�K� œ«bF� dO�« ‰U�bMÇ —œ U�« ÆÊUv
s�« r?.ندارید
�«u� v?� s
� r �م
« t?تصمی
��U� X?
�œ v)1K? OK�?� sO?MÇ
�« ساعت
t?� X�4« vكمتر�از
U?� —œكه
s�«افرادی
¨t?��U� در
g?عفونی
� « e �« Ê
Ÿ—«e?� ÆX�« ÁœU?� —UO?�� t?�Q�?� s�« „—œ ÆX?�« روزsدر
Ÿ—«d?«e?Nافراد
� ÆX�اش��تهای
« ÁœU?� —UO?در
��تعادل
t?�Q�?�برقراری
s�« „—œباعث
ÆX?�كه
« s�« t?� X�« v�U?� —œ s�« ¨t?��U� g?�«e�« Ê«d?N�
گیری
قدرت
¨�rœ OX??
MF??�O??»
«Ê
v«—�s��« �ÆX“�h
rœ«ObMF��Êخس��ته
�«�Ê« sمغ��ز
UÖJLb� �tوقت��ی
d� Är�È
b»
� Ud�
�L��
X
e� r«d
� �«—v
”�b�
�
�U� t�uافرادی
~Ç «— sباالتر«�از
ÆX�«بس��یار
»u M� ’
U� Áb�ی
dÄ ¨مÈÁb«—�«dœ.شود
Ä Áœ—ی
�U� «td
�u�~Ç
« »�
uM�U�
’UU��ÁX
b�dÄ�
¨ Á«b—�d«Äd� dÖ«
È«—«œ Áœ—u??� X??�œ X??F??O??�??� v??�??� È“Ëd??�«  كهbاست
u??� مX??
�??�U�
v??��??��
ËÖd??b
�«�d
،خوابند
كاذب
اش��تهای
كردن
ب
È“Uسركو
 وÄbÈ
¨ قدرت،باش��د
ش��ما
È—Ëœåهمه
ÆÁ
b�
«s
u?ی
��È
U�dمu�تصمی
åÆœبین
d� qvOLK�
åÆœ�dd� �qN
OK��b
� �U�
—«œd?�ÅÁdN� ËTailleur
Áœu?� X�Zari
«uM?J� v?�UL�?�U�  خواب در شبانهروز، ساعت8/5  تا7/5
z«بدن
œ� È—در
«œd?لپتین
�ÅÁdÈ
N� Ëمیزان
ULبنابراین
�?��« UÊ
� uÇ Æb�U� u��dÄ Ê¬ ‰U�� s
vLz«œ ÈLÀterlier
«uÁœ�u?�—Xكهœ�قدر
Á«ubM?J��هdچv?Ä�هرs
«�u«œ�«امور
bU��درdr�Äتان
«Ê
ÇXKÆ�bt��ÊU?UÖ�bu�d�
.یشودÈ
 مtكم
گیر
� ¨t?�
K� ¨“X?
œu�¬�
Ê««d?s
N� �È««u?r��
ò ∫g
b�œ �v?K��
—œ ÈÊËU?Öb?
� X��«Kd�
�?NÆ� òœ∫ bu��
« e?�v
« v�
� Ê«b
U?� UOÄ Ä—œœÈU�Ë “ „UÄ
ÊU?Öb?�d??Ä X?O?M??�« Ë È“U?�Åt?�U??O?�¬ l?�U??� „U?� ÈU� t?� X�« d�?N� ò ∫ b �« e?�« v � ÊU?� UÄ.دارند
�d??Ä X?O?،باش��د
M??�v
« Ë�È«d“كمتر
U?A
�Åt?��U??“O?«�t¬ l?
احساس
��U??X� „�U?«�s�È« rU��t?g
vs�J?«dLA
« t��« ÁX
Á b � r � q O� œ sO L � t � r � Ê UÖ b � d Ä œ « b F � t � X �
�— «b? A�گرسنگی س��ریعتر به
åÆœœdÖÅv� ÊË —œ —œ ” d?� œ U �� « XN? � v Ä— œ v Ä ÈU
åÆœœdÖÅv� ÊË —œ —œ ” d?� œ U �� « XN? � v Ä— œ v Ä ÈU�— «b? A�
b�u�
U?�« b?�v�
U� X?�X�U�
—œ t� œ—„UÄ
«œ ÊU?J?È«u�
�« t�?J� s?—œ
�« ÆbjI
�U?
t� �d?Ö dE� —œ.آید
v �“یu �درم
¬ Ë v?
K L�تان
ÈUک
�—اش
U? J)4
�«—ËÂÊœ«d—�وu�آید
t� �d?Ö—œ
dE� —jI�
œ v �“t�
u �¬ ËbM�
v?K L�v�
ÈU�—t�c
U? J�«—GÂ�œ d�
Ë Ê « — u � U � t L � v � � � e L� b M � “ U O � U O � t � d Ç
U� tیL� مv
�b�u�
��eLس��راغ
� bMv�
�“UO� X�U�
UO� t�„UÄ
dÇ È«u�
ف��رد
زود
لباس
ترمیم
به
مربوط
امور
کلیه
s�« ÂU?��« È«d?� U� ÆX�?O� t?�H? Ö s�« —œ v�?OF?D�
ÆX�« d?~�b?L� U� n?K�?�� ÈU�Åt?�uÖ “« Ê«—«b?�U� d � t� Èd? E� v IOI? �� — œ Ê« dN� È—« œ d?N� åÆÆXœ u��« d?~�b?L� U� n?K�?�� ÈU�Åt?�uÖ “« Ê«—«b?�U� d � t� Èd? E� v IOI? �� — œ Ê« dN� È—« œ d?N� å Æœ u �
 اشكتان را درمیآورد،س��ركوب ك��ردن این آیا كوچكترین اتفاق
مخصوص خانم ها و آقایان
�“ �—œ—œt�qv?
”ËU?ÈM�Ë— U� sÊ�«dN� “« ÊqUÖzb?
U��d�ÄtsMO���“— —tœMOX?
OK��U��tÅX
� Ê��b?�
O�— ËÈU�«d—U��ò
� « ¯ —È
e?�«dÈ�òU�∫bd?�N«e?��«—v
œ �ÊX
UÖ�
b?��“dÄjXO�O?�F{
ÆX�O� È«Åt��U�«b� t��U?� t�dÇ s�« —œ eO� ÊU��« ÂU �� « ¯ —e?� ÈU�d?N� —œ Ê UÖ b? �dÄ XO? F{ ËÆXÈ�Ë—O� È«ÊÅt«�d�NU�«“b«�ÊtUÖ��b?U?�dtÄ �sd�Ç�—st�M«O—�œ“ —eœO�tÊ�Uv?
���«U�ÅXÂ�U��
با سال ها تجربه
احس��اس
ه��م ج��ز با و خودتان هم دیگر از دست گریه و زاریتان
œ«�d�U«� Ë XÊO«Fu?{M?�Ë s
M�—�U�U�vt?��dt?�ò�∫u?b�ubÖM?v�“�U?ÁO?b��vœD?«dO?�«�?�ÅX
t��«—œp?
⁄ö?
Ê«�?
u?M?�“
—u�A?—œ�bM?MÖÇË v
�U J�� Ê
t�«ut���v?
dÖL?� rt�J«Mu?�«�È«d�ÈÊU?U�ÅUh?
d?� t�«—Ëd?G�مناسب
t� b?بهای
�«Åt��، عالی
U?��کیفیت
U?� È«d�UN?M� «— ÊU?N� g�U� Ë X OF{Ë s� « œ —u� —œ bM Ç v�U J� t� d?t��td�Ö«—Ëd?Gt�JtM��« È
b?«�d«Åt� Ê
��U�
U?�UM��U?—�U�Èv«d��UdN?�òM�∫b«—�uÊÖU?v
N�� Áb�g
.نیست
میسر
،خوردن
دنبال راه چاره میگردید؟
خسته شدهاید و به
«—�ÊÂ«UdL?N� —dËN?d�
DO��U��ÅœXu?���Ë“ÎötF�?�� UÆ�roO?�L�?
� � vU��?U?���Å“Á
d?Ö�d« eE?�«�—Ëœ hÊ�UA
U?�� «— Êd?«d�N�—dœN?ô�¬ ‰—œe�vv?
Æb M � v � Á—U �« Ê¬ g�v« e��U?« LË� s?Ê
�«ÆX
Ê¬�g
v�U?L� s?OJ?
L � t?هموطنان
� ÂUL?� —خدمت
Ëd� U?� در
Ë r�Ëd?� Á«— sO?�“
OJ?UAL � t?
� U?—�œËvrD�ËOd?���ÁÅX
«— �
s�O?“�t“F�U� oL� U� U?�ÅÁb?�dÄ ÆŸbu?M �� sv�«�ÊÁ—u?UÇ
گرامی
این
چار
r?
�M�O�t?œ�u�b?dM�«u?dÖ� —v?
Îö?M���« v?
t?�M?b?
u?Ö�v?
� ËUÄb»M?�¬¬h?
v?��bU?M?��Èœ « t�U?d�Ö«œÆËb—
b��«ÅÁòœ∫dX
� «�b«OÄÁ‘
F�MÆ�X?
«„
d N�ها
U �ب
Èشœ Uاس��ت؛
� ¬ p � ò ∫چیز
X�«یك
Áb�تنها
¬ o Oتان
I� �هs
� «—œœu� ها
b�¬“Uo�Ov
I��U��s�«� «l— �œ«u� —œ vr?Ö�bU?�“N�ö?t?�J?
œu�) مزونوو
—U� Ëخیابان
œd� “1140(
« Ë rOAاستنلی
�bMO� خروجی
œu� d�:پیل
«d� —مترو
œ Ê«—«b�U� زودتر
—U�یË پرخور
œd�� U?“N« Ë�rö?
O�AÎö?
�bنتیجه
œ Ê� «Ë—«bbM?�U��¬ v?� dbNM?��œU � ÈœdUÖ�«¬ Æp
ش��ود
ی
نم
چیزی
!
د
بی
ا
و
بخ
�« �td??��?v?
v?��U��t?—�œU�bœ�«ËÅt?— �p
�—� —œ »
UÖ�b«�ds?
ÄÈ
«d�� v¨t?��
�“uh
œ œ� tu�
v?U����Ë
—œ b?
�«u�?��vه��م
t��??
H?Ö�«sÆr?
�H?ËÖôs¬ ‰�« e?t�� v
JL?
F?�
� ‰�U?U�� —Uœ� X�X« —�«d—�œ b?�«t?u��v«L?
ÂË5e?تاK??صبح
� Ë Â9“:ôشنبه
X??F?O??
Ë Ê9U??:جمعه
�??�«تاÆr?دوشنبه
�d??�?� c??� d?� UM?� “« v?CF?� X?�« s?JL? � ¨t?F?�u� ‰U?Â�
Ëe?—K??œ� Ë ÂX“ô�X??
F?O??
ËL?Ê� U??
� �U�c??—�œ b�d?«Åt?���UM?— � “«»v?U�C�F?�«�ÊX?
6 �?�تا
صبح
Montreal
« �وeوزن
.فهمیدید
« ÊU
Ê¬ÆbÊ�«u?U� v�sb?��
U�ÖrbO��dÄI“�ج��ز
«—Âœ«bX�IdK��È“«——U�Æœbd��dt~M��b«Lœ�ÊuÇ È
ÆbU?��U�XL?s
Êu¬ Ç
ÈU?� تحقیقات
XL?�?� ¨ „
—U?Ä ¨ ⁄U � b?درس��ت
M? �U?� tO?�،بل��ه
Ë« é?ËO?Ê�u¬O?È
�?��« Ê¨ u„Ç—ÆU?bÄ�¨ ⁄U�Uu� �b?�M?dÄ�U?Ê�¬ t‰O?U� Ë�«sé?�dO?�N�u�O?b��U� ¨rr�OUM��ÊUÖbs?�d�Ä«“Ê« Âu«Çb�Æbd�O?�Èu—�UË�œœd—�ut�M�«—œ»
Ë Ê¬ È«e�« v�UL� rO�I� —œ XIK� “«— Æb �d~�b L� نش��ان
�r« �vU��هUÊL��اضاف
Tel.: 514-371-7700
�A
Æœ�u�
U�
A� ÈU Nكه
�U� �دهن��د
d �� ¨ Èی
—UJمv��Öb—فكر
œ�“ rJاگر
ÈUvN��U�«b�OdÄ�œ�U¨�“È„—UU?JÄ�È
� —«uœ� —œ Áb�dÄ dÖ« v�� ¨ X�« ”U�� vÆÖbœMu��¬vt� ‚db�� t�rv��g
Æ œd Oس��بب
~ � ÊUO�—،خواب
œ «— d�كمبود
vÖb�“ rJ� X�« t�HN� d~�bL� U� «e�« s�« ◊U��—« ضعف
� Xبنابراین
�« t�HN�.چاقی
d~�bL� U� «e�« s�« ◊U�Æb�—M«� vÆ�œ‚d Od~� � ÊUrO��—œg«—�?dK�
jIÊ�UtÖ�b?b� dMÄ�Uv?
œ—Ëu?� p� —»œ¬jÊI
�«Å«v
d��œÈ
UI�«d�«� eœOu� �Èœd~d?��œ tU��ÂJd� Öt�ÁÈ
s«�—« «—bœ�U� t∫bL��«eÈ
� Ê�« —tu?�c� UG�� vX�«�dU?A��s“�« —tœ� X�∫b« �s«e��« «Åv�vË �Á�œö?
Ê« —«b�U� tL� È«d� vÖb�“ Ë UO� o� e� ÈeOÇ t� U?� � ¬ s?� U � ÊU Ö b?� dÄ U� Ê« —u?� U� X�U?� Ê
d��vË ÖÁœbd�“�Ëœ UI�UO�«�eOo� È
� de~��œÈte�OJÇ� t� ÈtË� U?� � ¬ s?—�œU �
bM��
uÖOÅ�v� tbJM?M��« «òu � tt??
ÆX«u?��O� v��—œ ·d� v�u� Ábå�ÆdXÄ b�M«�u—ËÖ¬ÅvÊ�U�t“JvM��« Uò� t�ut??Ö�sÁ—�
�«�œÁ« —œU?u?��« U??� UÈO �Ë åtÆ�b?t?�Ou??�Ë�« v?—�uX??
� Ê�U?�L„
� U??Ä È
ÆX�O� bM?� «u � t�« œ« œ u? � UO � t� t?O�Ë« —u � ÊU?L � ÆX�O� v��—œ ·d� v�u� Áb�dÄ ÆX

27 ¨ b� «PAYVAND:
�«bNo.984
Åt?�� U?� Êu?Ö d Ö œVol.
Îö?�U �17
« — v?
�?� « XF?O
�?� DEC. 15, 2010

از كجا بفهمیم خوابمان كافی است یا نه؟

آتلیهخیاطیزری

32 :>> ص



www.paivand.ca
... ارزان، کارآ،ساده

 جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

 حل جدولها در همین شماره

Õd�Ëœ q� t� q�UL� —u� —œ ÆX�« åÁó�Ë Ë ÈœU�ò Õd� Ëœ È«—«œ Ê«d�« t�U�“Ë— ‰Ëb�
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È“U� —œU�
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پزشکــی....
پیشگیری
عللپیشگیری

گریپ بس��یار خطرناک ت��ر از یک
سرما خوردگی معمولی است و بیمار
نمی تواند برای چند روز به کارهای
روزانه اش برسد.
بیم��اری میتواند تولید مش��کالت
س�لامتی بس��یار مهم و مرگ آور
بکند 10 .درصد در نزد افراد جوان با
سالمتی خوب و خیلی بیشتردر نزد
افرادی که سالمتی متزلزل دارند.

چند راهنمایی ساده در هنگام
اپیدمی

 شستش��وی مرت��ب دس��تها وخ��ودداری از دس��ت مالی��دن ب��ه
چش��م ها ،ده��ان و بینی که محل
ورود ویروس به بدن هستند.
 نزدیک نشدن به افراد بیمار برایجلوگیری از آلوده شدن.
ویروس بعلت سرفه و عطسه توسط
هوا سایرین را آلوده می کند .افرادی
ک��ه دچار ش��ده اند باید دس��ت را
نزدیک دهان ب��رده و در زاویه آرنج
عطسهکنند.
 در هنگام اپیدمی کمتر در مناطقعمومی باید رفت.
 اگر ش��خص بعلت س�لامتی و یاش��غل در خطر اس��ت باید واکسن
بزند.
بایددانست که شخص بیماردر تمام
مدتی که س��مپتوم های بیماری را
دارد می تواند دیگران را آلوده کند.
 تقویت سیستم دفاعی بدندر هنگام اپیدمی تمام افراددر تماس
با ویروس هستند ولی بعضی هادچار
بیماری می ش��وند و این بستگی به
جواب سیستم دفاعی شخص دارد.
میش��ود در هنگام اپیدمی سیستم
دفاعی را تقویت کرد.
 داشتن تغذیه خوب کم کردن مصرف الکل ،شکر وکافئین
 ورزش کردن مرتب خوابیدن کافی پیدا ک�ردن راه حلی برای کمکردن استرس

واکسن

ب��رای داش��تن محافظ��ت کاملتر
واکسن باید قبل از زمستان دریافت
شود .معموالً واکسیناسیون قبل ار
نوامبر شروع می شود و واکسن برای
اشخاصی که بیماری می تواند تولید
مشکالت ثانویه بکند،
مانند افراد زیر مجانی می باشد:
 کودکان  6تا  23ماهه افرادی که مبتال به بیماریهایمزمنهستند
 افراد  60سال به باال اف�رادی ک�ه ب�رای سلامتیدیگران کار می کنند.


آنچه باید دانست

 واکس��ن گریپ بعد از دو هفته ازتزریق شروع به محافظت می کند.
 محافظ��ت ح��دود  6م��اه طولمیکشد.
 امکان دچار ش��دن ب��ه گریپ براثر واکسن وجود ندارد زیرا واکسن
حاوی ویروس زنده نیست.
 حت��ی اگ��ر در چن��د م��اه اخیرواکسینه شده اید امکان دچار شدن
ب��ه گریپ هس��ت زی��را اوالً در نزد
اشخاص بالغ سالم واکسن 80درصد
افراد را محافظت می کند و با اینکه
مدت محافظت معموالً  6ماه است
ولی بعضی از انواع ویروس می توانند
تغییر ماهیت داده و واکس��ن روی
آنها اثر نداشته باشد.
 واکس��ن گری��پ ش��خص را ازسرماخوردگی محافظت نمی کند،
همی��ن طور ب��ر روی گریپ مرغی
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بی اثر است .واکس��ن فقط بر روی
ویروس های��ی ک��ه ب��رای تهیه آن
استفاده شده است ،موثر است و بر
روی عللدیگر عفونتهای سینوسی،
برونش ها و ریه ها اثر ندارد.
 در نزد اش��خاص مسن ،واکسن ازتولید مشکالت سالمتی ناخواسته
جلوگیریمی کند.
هر س��اله متخصصین کش��ور های
مختلف تحت سرپرس��تی سازمان
بهداشت جهانی در ژنو جمع شده و
بر روی انواع ویروسهای الزم و برای
تهیه واکسن تصمیم می گیرند.
داروه��ای ض��د وی��روس ،در موقع
اپیدم��ی داروهای ضد ویروس برای
اش��خاص در خطر تجویز می شوند
که خواهیم دید.

درمـان های داروئی

بعض��ی از داروه��ا ب��رای آرام��ش
س��مپتوم ها درس��ت ش��ده ،مانند
داروهای پایین آورنده تب.
بعضی دیگر مانن��د آنتی ویروس ها
کمک می کنند که ش��دت و مدت
بیماری کوتاهتر ش��ود بشرطی که
بموقع مصرف ش��وند و اش��خاصی
که بش��دت بیمار می شوند باید در
بیمارستان بس��تری شده و تحت
درمانهای مهمتری قرار گیرند.
داروها

داروهای ضد تب (،)Antipyrétique
ب��اال رفت��ن ح��رارت ب��دن ج��زو
اعمال طبیعی ب��دن برای مقابله با
عفونتهاست.
طب��ق انجم��ن پزش��کان اطف��ال
کان��ادا برای پایین ت��ر آوردن تب از
اس��تامینوفن Acétaminophèn
مانند Tylenol Panarol- Tempro
جهت ک��م ک��ردن درد و بی حالی
بکار میرود و اگر تب از  39/5درجه
سانتی گراد یا  102فارنهایت گذشت
حتماً باید به پزشک مراجعه کرد.
برای کودکان حتماً باید از داروهای
حاوی استامینوفن استفاده کرد زیرا
اسید استیل سالسیلیک یا آسپیرین
می تواند تولید س��ندروم  Reyeدر
اطفالی که دچار گریپ یا آبله مرغان
ش��ده اند بکند که نوع��ی بیماری
خطرناک و گاهی کشنده سیستم
عصبی است.
داروهای ضد ویروس

داروهایی که می توانند ویروس��ها را
از بین ببرند می توانند تجویز شوند
ولی فقط در مواقع خاص بش��رطی
که ویروس ها در مقابل داروها مقاوم
نباشند.
 ب��رای جلوگیری از بیماری داروهاباید در شروع اپیدمی تجویز شود.
 در نزد افرادی که سالمتی متزلزلدارند به محض ش��روع سمپتومها
تجویز شود یک روز از مدت بیماری
و همین طور از ش��دت بیماری کم
میکند.
بعض��ی از داروه��ا روی بعض��ی از
ویروس ه��ای ن��وع  Aو Tamiflu
می توان��د ش��دت بیم��اری را در
ویروس ه��ای گریپ نوع  Aو  Bکم
کند.

درمـان های خانگی

 مص��رف زیاد آب و س��ایر مایعاتمانند آب میوه و سوپهای داغ و غیره
با کمبود آب بدن یا دزهیدراتاسیون
مبارزه می کن��د و ضمناً باعث نرم
ش��دن مخاط و راحتی خروج آنها
میشوند.
 همی��ن کار را ی��ک دس��تگاهمرطوب کننده ه��وا می تواند انجام
دهد .اگر نبود جوشاندن آب و تولید
بخار در اتاق بیمار.
 اس��تراحت در روی تخ��ت خوابکمک می کند سیستم دفاعی بدن
با ویروس مبارزه کند.
 غِرغ��ره کردن گلو با محلول آب ونمک برای تسکین گلودرد.

طب مکمل

جنسینگ:

تقویت سیستمدفاعی بدن با مصرف
جنس��ینگ همراه با واکس��ن ضد
گریپ بسیار موثر است.
در یک مطالعه روی  227نفر نشان
میدهد که مصرف  100میلی گرم
دو بار در روز جنس��ینگ آس��یایی
بمدت  2هفته محافظت بیش��تری
از شخص می کند و مطالعه دیگری
بر روی  198نفر افراد مسن با 200
میلی گرم دو بار در روز با جنسینگ
آمریکایی در مدن فصل زمستان از
مبتال ش��دن به گریپ و عفونتهای
ریوی جلوگیری می کند.

فصل سرما در می رسد...

آیا آماده اید؟!
دارو وجود دارد که برای درمان سرماخوردگی و
گریپ بسیار م ُوثر است.
 Xiao Chai Hu Wanدارویی بس��یار م ُوثر در
عفونت های ریوی است مخصوصاً وقتی که بدن
قادر نیست و انرژی ندارد با عفونت مقابله کند.
 Yin Qiao Sanک��ه برای بیماری های عفونی
اطف��ال بکار می��رود و به رفع گری��پ در بهار و
تابستان کمک می کند.
 )Yu Ping Feng San (Wanکه کمک می کند
در کم کردن شدت عفونت های سیستم تنفسی
مانند عفونتهای آلرژیک ،سرماخوردگی ،گریپ
و غیره.

 10 پرسش و پاسخ کوتاه

اکیناسه:

تعداد زیادی از مردم از اکی ناس��هه
برای جلوگیری از س��رماخوردگی
اس��تفاده می کنند .ممکن اس��ت
که چون سیس��تم دفاعی را تقویت
می کن��د از گریپ ه��م جلوگیری
بکند .ول��ی مطالعات��ی در این باره
بصورت جدی انجام نشده.

آستراگال:

ریشه این گیاهدر طب چینی بعنوان
زی��اد کننده مقاومت بدن در مقابل
عفونته��ا بکار می��رود .از آن باید به
عنوان پیش��گیری اس��تفاده کرد.
مطالعات جدی در ای��ن باره انجام
نشده است.

زجنبیل:

در طب چینی ب��رای جلوگیری از
عفونتهای سیستم تنفسی بمحض
وجود سمپتوم های سرماخوردگی و
گریپ استفاده می شود.
آندروگرافیس:

قس��مت های خارجی این گیاه در
طی سال در طب سنتی کشورهای
آس��یایی برای درمان تب بکار رفته.
مطالعات مختلفی در این باره انجام
شده که نشان می دهد که این گیاه
بر روی عفونت های دستگاه تنفسی
موثر اس��ت و مقدار پیشنهادی آن
 600میلی گ��رم آن ح��اوی  4تا 6
درص��د  Andographolideباش��د
می باش��د مطالعات  Invitroنشان
می ده��د که دارای اث��ر مفید برای
پایی��ن آوردن و یا قطع تب و آنتی
آنفالماتور و تقویت کننده سیستم
دفاعی بدن را دارد.
هومیوپاتی:

مطالعه نش��ان می دهد که داروی
 Oscilloccinumکه برای پیشگیری
و درمان گریپ بکار می رود می تواند
اثر کم��ی بر روی کم ک��ردن دوره
بیم��اری بمدت چند س��اعت م ُوثر
باشد ولی برای پیشگیری اثر چندانی
ندارد.
اکی ناسه اثر درمانی ندارد.

آقطی سیاه یا انگور کولی:

:Sambucus nigra
در سال  1993مطالعه روی  27نفر
نشان داد که از پالسبو بسیار موثرتر
بوده و مطالعات جدی بعدی نشان
می دهد که روی  60نفر بیمار چهار
روز زودتر خوب شده اند که کسانی
که پالسبودریافت کرده اند.
:Supeau noir

مطالعات انجام شده در سال 1993
نشان میدهد که شربت تولید شده
از این گیاه بر روی  60نفر که دچار
آنفلوان��زای نوع  Aو  Bش��ده بودند
 4روز زودت��ر بهب��ود پی��دا کردند
مقدار کمتری دارو احتیاج داشتند
تا کسانی که با پالسبو درمان شده
بودند.
:Saule slanc

مطالعات اروپایی نشان می دهد که
این گیاه برای درمان بیماریهایی که
همراه تب هستند ،رماتیسم و سردرد
و همینطور برای س��رماخوردگی و
گریپ مفید است.

طبچینی:

در داروسازی چینی حداقل سه نوع

)1سوپ جوجه پخته شده

در من��زل به عن��وان غذای کمک
کنن��ده داروی شناخته ش��ده
مادرب��زرگ برای س��رماخوردگی
است.
سوپهای حاضری بی اثرند.
طبق یک مطالعه نشان داده شده
که در اثر گرمای سوپ خانگی برای
باز کردن سیستم تنفسی و مرطوب
کردن مخاط بیشتر از آب گرم می
باشد.

)2ویتامینC

سیستم دفاعی را تحریک می کند
که گلبول های سفید نوع لنفوسیت
 Tبیشتری بس��ازد که بسیاری از
عوام��ل پاتوژن را از بی��ن می برد.
ب��ر روی س��رماخوردگی و گریپ
اثر ندارد ولی ممکن اس��ت که اثر
پیشگیری از سرماخوردگی بر روی
ورزش��کاران حرفه ای و کسانی که
شغل های سنگیندارند موثر باشد.
بهت��ر اس��ت از میوه ه��ای حاوی
ویتامین  Cمانن��د پرتقال ،گریپ
فروت (دارابی) ،توت فرنگی ،کیوی،
طالبی ،گالبی های س��بز و قرمز،
بروکلی ،گوجه فرنگی ،کلم بروکسل
که بغیر از ویتامین  Cمقادیر زیادی
از آنتی اکس��یدانها دارند استفاده
کرد.

 )3ویتامین D

وزارت بهداش��ت کان��ادا در ح��ال
مطالعه در روی اثر ویتامین  Dبرای
جلوگیری از گریپ  H1N1بعلت
شیوع آن در زمستان می باشد.
چون در زمس��تان کان��ادا روزهای
آفتاب��ی کمت��ری دارد و بدن افراد
ویتامین  Dکافی نمی سازد.
یک استاد دانشگاه تورنتو پیشنهاد
می کند که منتظر نتیجه مطالعات
نباید شد و باید میزان ویتامین D
در خون را اندازه گرفت و در صورت
کمبود از مکمل ها استفاده کرد.
بهر حال بهتر است افراد  50ساله به

باال روزی  2لیوان شیر و یا مایعات
تهیه ش��ده از سویا در روز 6 ،تخم
مرغدر هفته ودو باردر هفته ماهی
های چرب میل کنند تا  400واحد
ویتامین  Dدر روز دریافت کنند.

 )4شیر گاو؟

دکت��ر  Andrew Weilپیش��نهاد
می کند که از ش��یر گاو و لبنیات
گاوی اس��تفاده نش��ود ،زیرا دارای
کازئین اس��ت که بر روی سیستم
دفاع��ی اثر خوب��ی ن��دارد و بهتر
است از شیر بز استفاده شود .هنوز
مطالعات جدی که آیا ش��یر بعلت
تولید مخاط در گلو برای گریپ بد
است انجام نشده است.
 )5بدی تغذیه

و کمب��ود پروتئی��ن ی��ک عل��ت
کمبود سیس��تم دفاع��ی بدن در
تم��ام دنیاس��ت ولی بن��درت در
کشورهای صنعتی دیده می شود
و کمبود روی ،سلنیوم ،آهن ،مس
 ،ویتامین های  A, Cو Eو اس��ید
فولی��ک حتی بمق��دار خیلی کم
اثر مهمی بر روی سیس��تم دفاعی
دارند ول��ی در جاهایی که کمبود
وجود ندارد مصرف قرصهای مولتی
ویتامین بی اثر است.
)6پروبیوتیکها:

پروبیوتیکه��ا مکمله��ای غذای��ی
هس��تند که دارای آث��ار مفید بر
روی فلور میکروبی روده ها دفاعی
هستند .یک مطالعه نشان میدهد
ک��ه روی پیش��گیری اث��ر ندارند
ول��ی دوره بیم��اری را  2روز کوتاه
می کنند یک مطالعه نشان میدهد
که مصرف روزانه بمدت  6ماه اثرات
جالبی بر روی تب ،آبریزش بینی،
طول مدت س��رفه ک��ردن مصرف
آنتی بیوتیک و غیبت از کودکستان
بعلت بیم��اری در بچه های  3تا 5
ساله داشته البته مطالعات دیگری
الزم است.
 )7اثر شکر بر روی سیستم دفاعی:

 2مطالعه در س��ال  1970نش��ان
میدهد ک��ه مصرف باالی ش��کر
بتدریج روی قابلیت گلبولها برای
از بین بردن باکتری ها اثر بد دارد.
مطالعات دیگری انجام نش��ده که
ثابت کند شکر سیستم دفاعی را از
کار میاندازد ولی بعلت اینکه مصرف
زیاد شکر باعث جایگزینی آن بجای
مواد غذایی دیگر می شود پیشنهاد
می ش��ود هنگام بیم��اری مصرف
شکر ده درصد کم شود بهتر است.

 )8سبزی ها و میوه ها

درست است که میوه ها و سبزی ها
دارای ویتامین ها و آنتی اکسیدان
ها هستند که مقابله با رادیکالهای
آزاد می کنند و سیس��تم دفاعی را
تقویت می کنند ول��ی جلوگیری
از عفون��ت نمی کنند ول��ی نباید
فراموش کرد که بعضی از قارچها و
سبزی ها سیستم دفاعی را تقویت
میکنند.

9مصرف زیاد گوشتهای چرب

و غذاهای چرب مانند سیب زمینی
سرخ کرده ،شیرینی ها ،پنیر چرب
و کره در مدت بیماری جایز نیست.

 )10مصرف زیاد مایعات

بغیر از نرم کردن مخاط که تنفس
را راحت تر می کند و خروج آنها را
بهتر می کند بر روی کمبود مایعات
در بدن بعلت وجود تب بسیار موثر
است و باید در طول مدت بیماری
سرماخوردگی و گریپ یعنی حدود
 10روز غ��ذای کام��ل برای تولید
انرژی و مبارزه ب��ا بیماری خورده
شود ولی از حد طبیعی خارج نشود
و پر خوری نش��ود .نوشیدن چای
بعلت آنتی اکس��یدان مفید است
ولی باید مطالعات جدی در این باره
انجام شود.
نوشیدن چای سبز می تواند کمک
به سیس��تم دفاعی بکند .بهر حال
نوشیدن چای مفید است.

خبرهای کانادا

مرد مونترآلی دو فرزند نوجوانش را در تگزاس هدف گلوله قرار داد
 ۱۵دس��امبر ۲۰۱۰
ایرانت��و :م��ردی ک��ه
بخاطر دستور دادگاه،
اج��ازه مالق��ات ب��ا
فرزن��دان خود را پس
از طالق همس��رش،
نیافته بود ،با شلیک گلوله ،فرزند
پسر  10س��اله خود به نام دیان را
کشت و دختر  12ساله اش به نام
دانایال را نیز مجروح کرد.
مادر بچه ها که در هنگام حادثه در
مونترآل بسر می برد ،هم اکنون به
تگزاس رفته و توانسته است ،پس
از یک عمل طوالنی  9س��اعته ،با

دختر خود حرف
بزند.ب��ه گفته او
 ،خواه��ر زخمی
ت�لاش کرده بود
از ب��رادر خود در
مقابل تیراندازی
پدر ،دفاع کند  ،اما خود نیز هدف
هشت شلیک قرار گرفت.
والدین بچه ه��ا پس از نقل مکان
ک��ردن خان��واده از مونت��رآل به
تگزاس ،از یکدیگر جدا شدند ،اما
دادگاه ،به دلیل رفتار خشونت آمیز
پدر ،حضانت بچه ها را به مادرشان
سپرد .به همین دلیل ،آن دو بر سر

این موضوع  ،ب��ا یکدیگر اختالف
پیدا کرده بودند.
پدر خانواده برای دیدن بچه ها به
خانه ش��ان در تگزاس رفته بود و
مأموران پلیس محل��ی با اطالع از
ای��ن موضوع ،قصد بازداش��ت او را
داش��تند .آنان به محض رسیدن
به خانه ص��دای گلوله ه��ا را می
شنوند و سپس پیکر غرق به خون
دو نوج��وان را در ک��ف طبقه دوم
خانه پیدا می کنن��د .این گزارش
حاکیست قاتل هم اکنون بازداشت
شده و در انتظار محاکمه بسر می
برد.
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پزشکی آلترناتیو...
طب سوزنی و بی خوابی

دکتر بهمن فصیح پور
ـــــــــــــــــــــــ

یادآوری:

از چهار ش��ماره قبل طی سلس��له
مقاالتی به زبان س��اده به بررس��ی
طب باستانی سرزمین چین پرداخته
ایم .تهیه این مقاالت را دکتر بهمن
فصی��ح پور (دکترای طب عمومی و
عضو سازمان نظام متخصصین طب
س��وزنی کب��ک  ).O.A.Qبر عهده
گرفت��ه و خوانن��دگان محترم می
توانند سواالت خود را در این زمینه
با ایش��ان ب��ه آدرس @fasihpour
 gmail.comدر می��ان گذاش��ته و
بسته به نوع سوال ،به طور خصوصی
یادر همین صفحه پاسخ بگیرند.
در ش�ماره آینده امید اس�ت به

کارب�رد طب س�وزنی در درمان
آلرژی و حساسیت ها بپردازیم.
ـــــــــــــــــــــــ


آیا به این مسئله توجه کرده اید

که به طور معمول حدود یک سوم
عمر خ��ود را در خواب به س��ر می
بریم؟
همچنین بیش��تر ما آرزو داریم که
کودک مان بیش��تر بخوابد ،نوجوان
مان کمتر بخوابد و س��الخورده مان
بتواند از خوابی پیوسته و با کیفیت
بهتر بهره َبرد.

اما به راستی خواب چیست؟

در واقع خواب ب��ه عنوان وضعیتی
طبیعی و فیزیولوژیک از بی حرکتی،

نبود واکنش و کاهش فعالیت ذهنی
تعری��ف می ش��ود ک��ه در آن روان
انساندر وضعیت آرامش و حتی رویا
قرار می گیرد.


دیدگاه طب سنتی چینی

پزشکان طب باستانی سرزمین چین
خواب را به عنوان جابجایی و عمل
و عک��س العمل متقاب��ل دو نیروی
حیاتی تجزی��ه و تحلیل می نماید:
بخش نخست ش��امل آرامش روانی
و فکری و استراحت در شب که آن
را «یی��ن»( )Yinمی نامند و بخش
دیگر شامل فعالیت فکری و حرکتی
در روز ک��ه آن را «یان��گ» ()Yang
می نامند.
ای��ن دو وضعیت جس��می و روانی
دائماً در حرکت و درحال تبدیل به

خطراتسوراخكردنبینی،لبوزبان

پی یرس��ـینگ ( )Piercingب��ه
معنای سوراخ كردن بدن و نصب
اشیای تزئینی در آن است.
س��وراخ كردن ك��ردن گوش كه
از گذش��ته های دور در بیش��تر
كشورهایدنیا متداول بوده است،
شایع ترین نوع پیرسینگدردنیا
است.
امروزه تقریبا در تمام كش��ورها،
پیرسینگ در نقاط مختلف بدن
انجام می شود.
بسیاری از كسانی كه پیرسینگ
انجام می دهن��د ،فقط به دنبال
پیروی از مد و زیبایی هستند.
این افراد غافل از عوارض خطرناك
و گاه غیرقاب��ل جب��ران آن ب��ا
مراجعه به مراكز غیر بهداشتی و
در آرایش��گاه ها خود را به دست
افراد غیر متخصص می سپارند.
اگر چه س��وراخ كردن نرمه گوش
بی خطرترین نوع پیرسینگ اعضای
بدن اس��ت ،اما باید به خاطر داشته
باشیم كه همه پیرسینگ ها ممكن
است عوارضی از جمله حساسیت و
عفونت را در پی داشته باشند.
یک متخص��ص در این م��ورد می
گوید :حساسیت شایع ترین عارضه
پیرسینگ است كه بیشتردر هنگام
استفاده از فلزات بدلی به ویژه كروم
و نیكل به وجود می آید.
خانم هایی كه در هنگام اس��تفاده
از س��اعت و انگش��تر بدل��ی دچار
حساس��یت ،خ��ارش و قرمزی در
پوست خود می شوند ،باید از نصب
بدلیجات خودداری كنند و اگر عالقه
زی��ادی به پیرس��ینگ دارند ،فقط
از تزئیناتی با جنس طال اس��تفاده
نمایند ،چون احتمال حساس��یت
به طال در دنیا بس��یار كمتر از سایر
فلزات است.
در بعض��ی از مواقع ممكن اس��ت
حساسیت در محل قرارگیری شیء
تزئینی نباشد ،بلكه به مرور در سایر
نقاط بدن ظاهر شود.
گاهی حت��ی بعد از خ��ارج كردن

ش��یء ،حساس��یت تا
پایان عمر با فرد همراه
خواهد بود.
اگزما یا حساسیت به نیكل
عارضه مهم و ش��ایعی است
كه گاه می تواند زندگی فرد
را مخت��ل كند ،تا جایی كه
تمام ب��دن در برابر تماس با
فلزات حس��اس ش��ده و
فرد مبتال به این عارضه
حت��ی در هن��گام گرفت��ن
دستگیره در یا هر نوع شیء
فلزی دچار حساس��یت می
شود.
این در حالی است كه بیشتر افرادی
كه پیرسینگ می كنند ،معموال به
دالیل مختلف از جمله هزینه آن ،از
فلزات بدلی استفاده می كنند و به
ندرت سراغ طال یا جواهراتی مانند
الماس می رون��د ،این امر حتی در
مورد گوشواره هم صادق است.

اجنام پیرس�ینگ در س�الن های
آرایشی و توسط افراد غیر متخصص
خطرناكاست.

هر نوع برش و آس��یبی به پوس��ت
ممكن است با خطر انتقال عفونت
ه��ا و ویروس های خطرناكی مانند

 ،HIVهپاتی��ت ،عفون��ت ه��ای
باكتریایی و سیفلیس همراه باشد.
بنابرای��ن توصی��ه می كن��م اگر
كسی علیرغم همه هش��دارها باز
هم عالقمند به پیرس��ینگ است،
حتما به مراكز مطمئن و بهداشتی
مراجعه كند تا كمتر سالمتی خود
را به قیمت زیبایی به خطر بیندازد.
پیرسینگ در برخی نقاط حساس
بدن ب��ا خطرات بیش��تری همراه
است.
به ط��ور مثال احتم��ال عفونت و
التهابدر پیرسینگ غضروف گوش
به مراتب بیشتر از نرمه گوش است.
در پیرسینگ لب ،بهدلیل تماس با
سطح مخاطی و میكروب های
دهان احتمال عفونت بسیار زیاد
اس��ت و به دلی��ل بافت خاص لب
ممكن است شخص دچار خونریزی
زیادی شود.
زبان هم یكی از نقاط حساس بدن
اس��ت كه عالوه ب��ر احتمال خطر
خفگی به دلیل باز شدن و بلیعدن
اتفاقی ش��یء تزئینی ،ممكن است
موجب ایجاد اش��كال در تكلم شود
و حتی حس چش��ایی را هم تحت
تاثیر قرار دهد.
خطر ابتال به عفونت كشنده آنژین
لودوبك در این پیرسینگ بسیار باال
است.
این روزه�ا مدهای جدیدی
مانن�د پیرس�ینگ دن�دان و
چشم هم وارد بازار شده است.
شاید بتوانیم پیرسینگدندان را كم
عارضه تر تصور كنیم.
در این پیرس��ینگ بخشی از دندان
را می تراشند و نگینی روی آن می
چس��بانند .نكته مهم این است كه
این نگین مانع از مس��واك زدن آن
قسمت از دندان می شود وبه مرور
زیر آن زرد رنگ خواهد شد.
در پیرسینگ چش��م هم كه هنوز
طرفداران زیادی پیدا نكرده اس��ت،
جراح ،نگینی را با روش��ی دقیق اما
پرخط��ر ،روی كره چش��م در زیر
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یکدیگر می باش��ند .بخش «یین»
باعث کاهش فعالیت ذهنی «یانگ»
می شود و هنگامی که شب فرا می
رسد ترمز حرکت را می کشد.
صبح هنگام نوب��ت بخش «یانگ»
اس��ت که به ایس��تایی و استراحت
دهنی و روانی «یین» پایان بخشیده
و مانع ادامه بی حرکتی گردد.
به این ترتیب پدیده خواب در طب

تبدل
چینی ب��ه صورت این تبدی��ل و ّ
دائمی «یی��ن» و «یانگ» توصیف می
شود.
شب هنگام فعالیت ذهنی «یانگ» باید
حرکت خود را ُکند کند و به اعماق بدن
برود و به تمدید قوای اندامهای حیاتی
اصلی بپردازد.
در این موقع استراحت ذهنی «یین» باید
بر عملکرد خود بیافزاید تا ضامن توقف و
استراحت فعالیت های بدنی گردد.
بی خوابی اختاللی است که در کیفیت
یا کمیت (طول مدت) خواب ظاهر می
شود و دارای انواع زیر می باشد:
 مشکل در به خواب رفتن
مکرر در طول
 بیدار ش��دن های ّ
شب
 بیدار شدن زودهنگام (صبح)
 س��پری کردن ش��ب در بیداری
کامل
این عدم تعادل ناش��ی از مختل شدن
حرکت چرخش��ی نیروهای بدن است
که اختالالت متفاوتی را در روند خواب
ایجاد می نماید:
 )1 مشکل در به خواب رفتن یا بی
خوابی کامل بر اثر بیش فعالیتی ذهنی
«یانگ» در هنگامی که باید آرام شود.
 )2 بیدارشدن های پیاپی در طول
شب نمایانگر ضعیف بودن آرامش ذهنی
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دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی

عضو نظام متخصصین طب سوزنی کبک.O.A.Q
آدرس و شماره تماس (مالقات با وقت قبلی)
_____________

456 Blvd St-Joseph Est
Montreal, QC H2J 1J7
بنج Métro Laurier

Tel.: (514) 267-3454

«یین» و عدم کفای��ت آن در نگهداری
وضعیت استراحت می باشند.
 )3 بیدارشدن زودهنگام در صبح
نشانه قدرت فعالیت بیش از اندازه ذهنی
«یانگ» در مقایس��ه با دوره استراحت
«یین» می باشد که باعث بروز زودرس
فعالیت می گردد.
طب سوزنی به دو روش به برقراری
دوباره عملکرد طبیعی بدن کمک
می کند:

از راه آرام ک��ردن دوره فعالی��ت
«یانگ» یا افزودن بر دوره استراحت
«یین» بس��ته به نوع ع��دم تعادل
پیش آمده در نیروهای حیاتی بدن
هر فرد.
همچنین در ای��ن میان می توان با
توصیه های مناسب تغذیه ای و نیز
تغییر عادتهای زندگی به حفظ این
تعادل کمک کرد.

اعتبار رمسی طب
سوزنی در کبک

از س��ال  1995س��ازمان نظ��ام
متخصصی��ن طب س��وزنی کبک

(Ordre des acupuncteurs du
 )Québecمسئول نظارت بر اجرای
قوانین طب سوزنی در ایالت کبک
می باشد.
پی��ش از انتخ��اب و مراجع��ه ب��ه
متخصصین طب سوزنی حتماً نام
ایش��ان را در فهرست متخصصین
رسمی و تایید ش��ده سازمان نظام
متخصصی��ن طب س��وزنی کبک
 OAQدر س��ایت اینترنت��ی زی��ر
جستجو کرده و در صورت مواجهه
ب��ا افرادی که بدون مجوز رس��می
و تاییدیه به ای��ن کار مبادرت می
نمایند برای حفظ کیفیت این حرفه
و حفاظت خودتان حتما سازمان را
در جریان قرار دهید:
http://www.o-a-q.org

شماره تماس سازمان:

(514) 523-2882

_______________
* ترجمه و تلخیص آزاد با استفاده از جزوه
 Insomnie et acupunctureاز انتشارات
اتحادیه متخصصین طب سوزنی کبک
.A.A.Q

پزشکی :خبرهای جهان

درمان قطعی دیابت هم میسر شد ؟!
 ۱۵دس��امبر  :۲۰۱۰محققان علوم
پزش��کی اعالم کردند این امکان به
وجود آمده که بتوانند س��لول های
بنیادی را به س��لول های لوزالمعده
تبدیلکنند.
به گزارش واحد مرکزی خبر گروهی
از محققان علوم پزشکی موفق شدند
س��لول های نابالغ جنسی مردان را
به سلول های پانکراس یا لوزالمعده
تبدیل کنند .
از س��وی دیگ��ر  ،گروه��ی دیگر از
محققان نیز موفق شدند سلول های
بنیادی را به ترکیبی از سلول های
الیه روده تبدیل کنند.
محققان دانش��گاه ج��ورج تاون در
واش��نگتن تحت سرپرستی دکتر
یان گالیکانو ،موفق ش��دند از سلول
های جنس��ی نابالغ مردان ،س��لول
های پانکراس بسازند که این یافته،
آینده مثبتی ب��رای درمان بیماری
مهلک و خطرناکدیابت ترسیم می
کند.
محققان سپس سلول های پانکراس
تولید شده به این روش را به موش
های مبتال ب��ه دیابت پیوند زدند و

نتایجمثبتیگرفتند.
دکت��ر جیمز ول��ز و همکارانش در
بیمارس��تان کودکان سین سیناتی
نی��ز موفق ش��دند از س��لول های
بنیادی ،سلول های روده بسازند.
محققان امیدوارند این روش جدید
بتواند به عن��وان درمانگر گروهی از
بیماری های روده و دستگاه گوارش
مطرح شود.
نتایج بررسی این محققان در شماره
اخیر نش��ریه نیچر  Natureمنتشر
شده است.
دیاب��ت یا مرض قند بر اثر نقص در
ترشح یا نبود هورمون انسولین ایجاد
می شود.
این هورمون از غده بزرگی در داخل
ب��دن به نام لوزالمع��ده یا پانکراس
ترشح می شود و وظیفه کنترل قند
خون را بر عهده دارد.
دیابت نوع دوم که ش��ایع ترین نوع
دیابت است معموال در سنین میان
س��الی و به عل��ت عواملی همچون
چاقی ایجاد می شود.
بدیهی است که رژیم غذایی نقشی
مهم در تداوم روند بیماری یاد شده

ایفا می کند.
در صورت��ی ک��ه بیم��اران دیابتی
فعالیت ورزش��ی مناس��ب و رژیم
غذایی خوبیداشته باشند می توانند
تا حد زیادی رون��د بیماری خود را
کنترل کنند و در واقع قند خون را
در حد متناسبی ثابت نگاه دارند.
میزان طبیعی قند خون عدد کمتر از
یکصد و بیست و شش میلی گرمدر
دسی لیتر خون است و در صورتی
که کس��ی در س��ه آزمایش عددی
بیش��تر از این رقم را نشان دهد در
واقع مبتال به دیابت محس��وب می
شود.
در مراح��ل اولیه ابتال ب��ه بیماری
دیابت ن��وع دوم می توان با مصرف
قرص ،قند خون را کنترل کرد ولی
در صورت��ی که بیماری فرد کنترل
نشود ،مجبور به استفاده از انسولین
خواهد بود.
انس��ولین نیز به صورت تزریق زیر
جلدی مصرف می شود و در صورت
تزریق نشدن به موقع یا بیش از حد
عواقب ناگواری متوجه بیمار خواهد
شد.

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال514-223-3336 :

ملتحمه (خارجی ترین الیه چشم)
نصب می كند.
این نگین بس��یار نازك بوده و برای
برداشتن آن نیاز به جراحی مجدد
است.
عالوه بر تمام عوارض پیرسینگ كه
در این جا فقط به بخش��ی از آن ها
اشاره شد ،احتمال باقی ماندن جای

زخم ها هم وجود دارد.
همچنین ممكن است سوراخ ها با
چاق و الغر ش��دن فرد تغییر مكان
دهند.
نكته جالب این است كه پیرسینگ
در برخی نقاط بدن نه تنها كمكی به
زیبایی فرد نمی كند ،بلكه چهره ای
نازیبا ب��رای او ایجاد می كند كه به

خصوص با استفاده از اشیای تزئینی
عجی��ب ،فقط باعث حیرت و جلب
توجه دیگران می شود.

با متام این مطالب آیا واقعا اجنام
پیرس�ینگ به این همه خطرش می
ارزد؟
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در کشکول...پیر خراسانی

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

اعدام شهال جاهد
قاضیقاتل!

هم��ه ظرفی��ت ه��ا و قابلیت های
کش��ورمان ،هیچ گونه تجمع بین
المللی ورزشی مهم در ایران برگزار
نشده است.
اکنون هم کشور کوچک "قطر" که
جمعیت و وسعت اش حتا به اندازه
یکی از استان های ایران هم نیست،
به عن��وان میزبان ب��ازی های جام
جهانی فوتبال سال  2022انتخاب
شده است!
و خانمی که مسئول این برنامه است
اعالم نموده که کشورش از شرکت
ورزشکاران اسرائیلی همدر این بازی
ها استقبال می کند!
با صدای بلند وبا تمام قوا و از ته دل
خطاب به سردمداران رژیم اسالمی
می گوئیم :خاک عالم بر سرتان!!

روز چهارش��نبه هفته قبل باالخره
دول��ت خونخوار اس�لامی "ش��هال
جاه��د" زن مح��روم و ب��ی پن��اه اسرائیل :آنها و ما...
ایرانی مته��م به قتل خان��م "الله
سحر خیزان" همس��ر سابق ناصر دیپلماسیاستکباری
محمدخانی فوتبالیست ناجوانمرد ،آتش س��وزی بی س��ابقه و وسیع و
که ب��ه خاط��ر ارض��اء هوس های بزرگی در ش��مال کش��ور اسرائیل
خودش چند خانواده را از هم پاشید اتفاق افتاده و باعث کشته و مجروح
و داغدار کرد را پس از سالها اسارت ش��دن عده ای انسان بی گناه شده
در زندان و تحمل رنج و عذاب اعدام که باعث تاس��ف است ولی مطلب
کرد.
جالب در این رابطه این که چندین
گرچه ش��ایعاتی درباره بی گناهی کش��وراز جمله فرانس��ه و آلمان و
این زن و عدم وجود شواهد و دالئل دشمنان خونی سابق اسرائیل یعنی
کافی بر اثبات انجام جنایت توسط مصر و اردن و حتا ترکیه که به دلیل
این زن و دس��ت داش��تن ماموران وقایع اخیر (کشتی ارسالی به غزه)
وزارت اطالع��ات رژیم در این ماجرا روابط گرمی با اسرائیل ندارد ،افراد
وجود دارد ،ولی چون ما نه تخصص آتش نشان وهواپیما های مخصوص
و ن��ه صالحیت اظهار نظ��ر در این اطفاء حریق ب��رای کمک به مردم
م��ورد را داریم پس قضاوتی هم در اسرائیل گسیلداشته اند.
این باره نمی توانیم بکنی؛ البته نباید این رفت��ار دیپلماتیک محترمانه و
تاثیر مخ��رب قوانین عصر حجری انسانی را مقایس��ه کنید با گفتار و
حاکم بر دستگاه قضائی مملکت بر اعمال زشت ابلهان حاکم بر تهران
سرنوش��ت مردم را ه��م از نظر دور در مقابل دولت و حتا ملت اسرائیل!
داشت.
قاضی
که
است
این
مهم
نکته
فقطو جنایتکار پرون��ده اجازه داده ویکیلیکس:
ابله
سال
و
سن
کم
فرزندان
که
اس��ت
گربه دزده!
ناصر محمد خانی در صحنه اعدام
عک��س العمل های
ای��ن زن حضور پیدا کرده و یکی از
ابلهان��ه و پرت و
آن ه��ا چهارپایه را از زیر پای خانم
پالهائ��ی ک��ه
شهال با لگدی دور کند!
حض��رت رئیس
فک��ر کنید این بچ��ه در آینده چه
جمه��و ر ی
سرنوشت و روزگاری خواهد داشت؟
محب��وب چهل
امیدواریم ب��زودی و در دادگاههای
میلیونی منتخب
صالحه مردمی به حساب این جانیان
رهب��ر معظ��م
و قاتالن بالفطره رسیدگی شده و آن
درب��اره انتش��ار
ها به سزای اعمالشان برسند ،البته با اسناد "ویکی لیکس" فرموده و می
قوانینی مترقی و انسانی و نه قرون فرمایند ،انس��ان را به یاد آن ضرب
وسطائی و توسط قضاتی با شرف و المثل معروف در زبان فارس��ی می
با حض��ور هیئت منصفه که از یک ان��دازد که می گوی��د :چوب رو که
دولت مردمی غیر از این هم انتظار ب��رداری گرب��ه دزده حس��اب کار
نمی رود.
خودش رو می کنه!

خاک بر سرتان!

در دوران س��ی و اندی ساله پس از
وقایع بهمن  57به علت بی عرضگی
و ادا و اص��ول ها و کج رفتاری های
حاکمین دولت اس�لامی و علیرغم

جایزهاسکار

چن��د روز قبل در یکی از تلویزیون
ه��ای ماه��واره ای فارس��ی زب��ان
خارج از کش��ور فیلمی را که آدمی
زرنگ و نکته سنج با سرهم کردن
س��خنرانی های جوروواجوری که

!?Allo Pir

محمود احمدی نژاد در مکان های
گوناگون وبه مناسبت های مختلف
ایراد نموده ،تهیه کرده بود تماش��ا
می کردیم ،که بیننده می توانست با
اندکی دقت به مهمالت و مزخرفاتی
که از آن حضرت صادر می شود ،به
اوج حماق��ت و بالهت و بخصوص
دروغگوئی او پی ببرد!
به نظر ما اگر این فیلم اندکی کامل
تر و طوالنی تر باش��د م��ی تواند با
شرکت در فس��تیوال های مختلف
س��ینمائی گوی س��بقت را از همه
فیلم ه��ای کمدی رب��وده و جوائز
بزرگی را نصیب تهیه کننده با ذوق
اش بنماید؟!

عراق و جیم الف...

بی پدر و مادرها!

بنا ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مهر،
حس��ین انواری سرپرس��ت کمیته
امداد امام خمین��ی (ره) در دیدار با
یک مقام عراقی گفته است:
ای��ن کمیت��ه آمادگ��ی دارد برای
حمایت از محرومان و یتیمان عراقی
اقدامات الزم را انجام دهد .و افزوده
اس��ت :عراق دچار مشکالت زیادی
همچون بیکاری ،بی برقی ،بی آبی
و غیره شده است و کمیته امداد امام
که در زمینه حمایت از مستضعفان
عمل می کند ،می تواند نقش بازوی
کمکیداشته باشد!
امیدواریم اینطور نباش��د که ش��ما
مفسدین و ملحدین و ضد انقالبیون
عزیز دوباره شروع کنید به غرولند و
شکوه و شکایت و تکرار ترجیع بند
معروف "چراغی که به خانه "...چون
اکنون در سراسر ام القراء اسالم ناب
نه تنها مشکل بیکاری و بی برقی و
بی آبی و بخصوص مشکل غیره (!)
وجود ندارد و نه تنها یک بچه فقیر
و یتیم و بی پدر در سرتاسر میهن
اسالمی پیدا نمی شود ،بلکه برعکس
بسیاری از س��ردمداران و کارگزاران
وعوام��ل و اذناب رژی��م بخصوص
ش��کنجه گران و بازجویان عزیز در
میهن اسالمی بیش از یک پدر هم
دارند!؟

ترور و آش شله قلمکار...

توافقکامل!

در کشورهائی که سر اولیاء امورش
به تن ش��ان می ارزد ،معموالً دولت
س��خنگوئی دارد که هر از چند گاه
خطوط اصلی سیاس��ت ها و نقطه
نظر های دولتمردان را در مصاحبه
های مطبوعاتی به اطالع عموم می
رساند ولی در دولت شتر گاو پلنگ
اسالمی که هیچ چیزش به آدمیزاد
نمی ماند ،روند اوضاع به قرار دیگری
است!
پ��س از ت��رور س��ال قبل اس��تاد
علیمحم��دی و ت��رور دو تن دیگر
از متخصص��ان هس��ته ای ایران در
روزه��ای اخیر هر یک از س��ران و
گماشتگان رژیم یقه کشور و گروهی
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در جمهوری جهل و جنون جنسی!

ی به
در راستای اعالن بخشنامها 
بوتیکهابامضمون:

نمای��ش عمومی ک��روات و پاپیون
ممنوع اس��ت .مانکنها باید بدون
سر باشند و برجستگیهای بدنشان
معلوم نباشد ...

بخشنامهبهمیوهفروشیها:

 نمایش عمومی هویج و بادمجانممنوع است
 آویختن موزدر مقابل مغازه ممنوعاس��ت و روی لیموهای درش��ت و
آبدارحتما باید ب��ا پارچه ضخیم و
گشاد پوشانده شود
 خیار تنها با ارائهی س��ند ازدواج وپس از استعالم فروخته شود

 خیره شدن به هلو ممنوع است در پایان برنامه  5س��اله دوم میوهفروشی ها باید زنانه و مردانه شوند.
خی��ار ،بادمج��ان ،م��وز و تم��ام
درازی ه��ای دیگر فقط ب��ه آقایان
فروخت��ه خواهد ش��د  .کیوی نیز
استثنا فقط به آقایان عرضه خواهد
ش��د .لیمو ،طالبی ،هلو (لعنت اله)
و دیگ��ر گردالی ها فق��ط به بانوان
فروخته می شود.
 مبارزه با کاشت ،برداشت و توزیعمخفیانه خیارچنبر (نع��وذ باله) به
عهده س��تاد مبارزه با م��واد مخدر
است!
بخشنامهبهدوچرخهسازیها:

باد کردن الستیک با تلمبه ممنوع
است.
بادکردن توپ با دهان توسط زنان از
اهم جرایم محسوب می شود.

بخشنامه به راه آهن:

ورود و خ��روج قطار به تونل ممنوع
است
تبصره :در صورت لزوم ،قطار فقط تا
انتهای واگن اول به تونل وارد شود.
آنه��م فقط یکبار در ص��ورت تکرار
لکوموتی��وران به  60ضربه ش�لاق
محکوم می شود.
بخشنامهبهفرودگاهها:

درلحظهی ش��روع پرواز نباید نوک
هواپیما بلند شود
تبصرهبرایزنــدانها:

تــجـاوز به زن و مرد بالمانع است

اختالط
می کنیم!

زیده است
هرکس برای خویش پناهی گ ت ترودو» ایم! شبختی ما این است که
خو
در پنـاه «وارث الیو
ما
عات جدی در زمانه ما
موضو
نز پهلو می زند و باعث
با ط
تفریح می شود!

را چسبیده اند!
ابت��دا توس��ط مس��ئوالن رژی��م
"کشورهای غربی" و اعضای شورای
امنیت یا سه کشور اسرائیل ،آمریکا
و انگلیس به عنواندست های پشت
پرده ترورها معرفی شدند ،سپس در
نماز جمعه هفته قبل ابراهیم رئیسی
معاون قوه قضائیه در مقام سخنران
قبل از خطبه ها گفت:
عوامل پش��ت پ��رده ترورها همان
س��ازمان جاسوسی اس��رائیل است
در هم��ان جلس��ه و اندک��ی بع��د
احمدخاتمی ،ام��ام جمعه موقت و
مخبط تهران مسئول اصلی ترور ها
را انگلیس معرفی کرد!
در گزارش دیگری در رس��انه های
حام��ی دولت ،س��ازمان مجاهدین
خلق و وابستگان این گروه در داخل
کش��ور متهم به دس��ت داشتن در
ترورهای فوق شده اند!
ش��ما چنین آش شله قلمکاری در
سطوح باالی دولت در هیچ کشوری
در این دنیای بزرگ سراغ دارید؟

توصیه به شهرداری مونتریال
حلمشکلخشکسالی
با خشک مغزی!

به گزارش مرکز خبر
ح��وزه :آیت الله
صافی گلپایگانی
با انتق��اد از اعزام
ورزشکاران زن به
خارج کشور ،آن
را مایه شرمساری
دانست و خواستار جلوگیری از این
مسئله شد!
وی اضاف��ه ک��رد
انج��ام معاص��ی
و گناه��ان و ب��ی
حجابی ها در بروز
مسئلهخشکسالی

تاثیر زیادی دارد!
پ��س از اس��تماع س��خنان گهربار
حضرت آی��ت الله ف��وق الذکر ،به
ش��دت نگران بروز خشکس��الی در
همین مونتریال خودمان شدیم که
نکند با وجود مناطق معصیت خیزی
مانند سنت کترین و غیره ،آب این
رودخانه "س��ن لوران" هم به زودی
خشک شود و مادچار بی آبی بشویم
و مسلمین شهر هم به جای وضوء
و غسل ناچار شوند که تیمم کنند!
بنابرین به شهردار محترم مونتریال
پیشنهاد می کنیم که یا این مراکز
فساد را به جای دیگری منتقل کند
و یا با تش��کیل چیزی مانند گشت
ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر
و امثال ذالک با بی حجابی و انجام
منکرات دیگر مب��ارزه کند در این
رابطه می تواند روی کمک برادران
حزب اللهی حاضر در مدینه منوره
مونتریال هم حساب کند!؟

استالین

اینامپریالیستهای
بیناموس!

ش��خص ما فکر می کنی��م که این
امپریالیس��ت های ب��ی ناموس در
دومای روسیه یعنی مجلس سفالی
پارلمان این کشورهم نفوذ کرده اند
و عوامل و اذناب خودشان را در آنجا
"جا" زده اند!
چون چن��د روز قبل اعض��ای این
مجلس با صدور اعالمیه ای تصریح
نم��وده ان��د ک��ه ش��خص "ژوزف
استالین" دس��تور تیرباران هزاران
سرباز اس��یر لهس��تانی در منطقه
"کاتی��ن" را در س��ال  1940صادر
کرده است؟!
در حالی که اتحاد شوروی به مدت
نیم قرن مدعی بود که آلمان نازی
عامل قتل نظامیان لهس��تانی بوده
است .گرچه این عمل موجب بهبود

روابط بیندو کشور روسیه و لهستان
ش��ده ،ولی به شدت باعث دلخوری
و مالل اعضای محترم "حزب طراز
نوین ملت ایران" ش��ده اس��ت که
چنین اتهام ناجوانمردانه و نابجائی
به رفیق اس��تالین و یا همان "دائی
یوس��ف" خودمان زده ش��ده است
ضمن ای��ن که رحیمیان و "پیوند"
زب��ان نبس��ته(!) را به خاطر نش��ر
اکاذیب و «تشویش اذهان عمومی»
باید یک جوری خدمت شان رسید،
امیدواریم رفقا دس��ت به دست هم
داده و چ��اره ای برای دفع بوی گند
این قضیه بکنند ،چون صدایش که
به گوش همه مردم دنیا رس��یده و
برایش دیگر کاری نمی توان کرد!؟

پیوند و...

بوی پول بی زبان آید همی؟

در حالی که ناله و نفرین همیشگی
جناب سردبیر ما این است که" :الهی
جز جیگر بزند کس��ی که مقاله ای
حاوی بی��ش از  500کلم��ه برای
"پیوند" بفرس��تد ( و شخص ما هم
مرتباً می گوئیم چش��م ولی گوش
به حرفش نمی کنی��م و هنوز هم
جز جیگر نزده ایم!) در شماره قبل
نشریه ،مقاله ای مطول (نزدیک به
حدود  3هزار کلمه) درج ش��ده بود
که بو م��ی داد(!) و بد جوری هم بو
میداد.
حتماً سوال می کنید چه بوئی؟
عرض می کنیم بوی اسکناس های
سبز (به رنگ جنبش سبز!) ،منقش
به ت��اج مرص��ع و تمث��ال مبارک
سرکار خانم ملکه الیزابت دوم یا به
قول س��رباز گمنام امام زمان (عج)
ش��هرمان ملکه جهان(!) یعنی پول
بی زبان قربانت گردم!
{>> ادامه در صفحه}36 :
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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.
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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من هر روز یک انسامن!
گر به خانه ی من آمدی

>> Email: elahem@sympatico.ca

زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

این هم دیدگاه یک دین باور!

شهال جاهد قربانی عشق ،هوس یا توطئه؟
حسن یوسفی اشکوری
 13آذر (1389مدرسه فمینیستی):

صبح روز چهارشنبه  10آذرماه شهال
جاه�د در زندان اوین به دار آویخته
شد.
تعلق خاطر من به این مسئله از آن روست
که نام و تراژدی شهال جاهد با بخشی از
زندگی و گذشته من گره خورده است و
به همین خاطر اس��ت که این مرگ تلخ
مرا هم تحت تأثیر قرار داد.
شهال جاهد در سال  81بلند آوازه شد.
در آن زمان در زن��دان اوین بودم .طبق
گ��زارش مطبوعات ای��ن زن ،که در آن
زمان جوان و زیبا هم بود ،همس��ر جوان
ناصر محمدخانی یکی از فوتبالیست ها را
در خوابگاهش به ضربات کارد کشته بود.
شهال همسر صیغه ای محمدخانی بوده
است.
«زن صیغه ای» در ادبیات رسانه ای نظام
جمهوری اسالمی یعنی همان «معشوقه»
و غالبا مخفی که احتماال اکثریت این نوع
رواب��ط با اجرای عقد ش��رعی هم همراه
نبوده و نیست و فقط برای رعایت ظاهر
و حفظ ادبیات رس��می نظام فرمالیست
دینی است که از این عنوان استفاده می
شود.
البته در این مورد خ��اص نمی دانم که
واقعا عقد شرعی هم بوده است یا نه.
به هرح��ال در آن زمان این قتل و خبر
آن در مطبوعات منتشر شد و جنجالی
بزرگ آفری��د و افکار عموم��ی را تحت
تأثی��ر قرار داد . .هم به دلیل اصل حادثه
و هم به دلیل اق��دام به قتل فجیع یک
زن به دست یک زن دیگر که عمال هوو
او شمرده می شد و هم به دلیل شهرت
ناصرمحمدخانی.

متاسفم که مندر عصری زندگی می
کنم کهدر ایندوران مردانی هستند
هنوز استعدادِفهم حق برابر را درک
و کشف نکرده اند!
متاس�فم که من مرد هستم و برای
تغیی��ر این همه نابراب��ری ها که بر
بش��ریت مظلوم در اش��کال بسیار
پستی اعمال می شود ،کار چندانی
را ـ مگر ج��ز در دایره ی خصوصی
ام ـ ب��رای اثبات و باور به تس��اوی
حقوق انسان ها و ارج آن ،نمی توانم
بیشتر از آن موثر و کاری انجام دهم
و متاسفم که همفکرانم نیز با وجود
این همه تالش های بی شائبه شان
نمی توانند برای زدودنِ این سیستم
وحش��ی ب��ه تنهائ��ی ،کار چندان
اثربخش��ی را در کوتاه مدت ـ برای
تغییر و تبدیل این قوانین ِ قضائی ِ
آئینی ِ خونریز ،عقب مانده و کهنه
به پیش ببرند.
ترجیح می دهم بیش از این مقدمه
چینی نکنم و بروم سراغ اصل مطلب
که مث��ل یک حالت س��مج روانی
ناش��ناس بعد از کش��تن «شهالی
عاش��ق» توس��ط این قوم وحشی
حاکم که دچارش ش��ده ام و رهایم
نمی کند ،شاید آرام بگیرم.
همه ی م��ا واژه ه��ای متعددی را
که در راس��تای توضیح ویژگی حق
منحصر به مردان و مردانگی هستند
را می شناسیم از آن جمله مثال:
برابری ،برادری ،حاال چرا نه برابری،
خواهری و تا کی باید تحمل چنین
فرهنگ مردس��االری آورد و این که
انقالب فرهنگی ،علیه سنت مروج
نابرابری را کدام نس��لی با آگاهی و
شهامت بطور جدی و عملی ـ حاال

به طور کلی داستانهای جنایی – عشقی
از جذابیت خاصی هم برخوردارست و به
ویژه اینکه مطبوعات هم بازارش را گرم
نگهدارند.
در س��الهای  82 – 81مدت��ی ه��ر روز
اخبار ش��هال جاهد با عکس های ریز و
درشت او و همسرش و مصاحبه هایش
در مطبوعات چاپ و منتش��ر می ش��د.
من هم به دلیل وقتی که داش��تم و هم
به دلیل جذابیت رسانه ای و خبری آن،
پیوسته اخبار را پی می گرفتم .از آن سو
به هرح��ال خانم جاهد در اوین بود و به
شکل هم بند من و ما به حساب می آمد.
خالصه داستان این شد که شهال مدتی
پس از بازداشت به قتل اعتراف کرد و به
نظر می رس��ید از نظر حقوقی و قضایی
کار تمام ش��ده و تکلیف روشن گشته و
تراژدی به نقطه پایان خود نزدیک شده
است .اما پس از چندی خانم جاهد اتهام
را در دادگاه منک��ر ش��د و گفت با اصرار
ناصر و برای نجات او این این اتهام را قبول
کرده است .گرچه محمدخانی نه تنها از
او حمایت نکرد بلکه در دادگاه به عنوان
ش��اکی حرف زد و برای او تقاضای اشد
مجازات کرد .شهال جاهد به قصاص نفس
محکوم شد اما در رسیدگی های بعدی
حکم نقض ش��د .چند بار این رد و تأیید
اتفاق افتاد .سرانجام پس از حدود نه سال
با اذن رس��می رئیس قوه قضائیه کنونی
صبح امروز حکم اجرا شد .طبق گزارش
در این م��دت اصرارهای خود ش��هال و
خانواده اش و نیز بسیاری دیگر از جمله
مسئوالن قضایی به جایی نرسید و آنها
حاضر نشدند رضایت بدهند و انسانی را از
مرگ نجات برهانند.
هر چند ش��هال جاهد دیگر نیس��ت اما
چیزی ک��ه بر اندوه آدمی می افزاید این

است که پرونده این حادثه
به شدت مبهم و تا حدودی
اسرار آمیز است .زیرا از یک
سو طوالنی ش��دن بیش از
حد معم��ول پرونده (حدود
نه س��ال) پرس��ش برانگیز
اس��ت .در طول این سالیان
دراز چن��د بار حکم قصاص
صادر شد اما پس از چندی
با تالش وکال و رأی ش��مار
قابل توجه��ی از قضات در
س��طوح مختلف شکست و
در نهایت با حکم رئیس قوه
قضاییه وقت (هاشمی شاهرودی) متوقف
ش��د .این همه کشمکش و آرای متضاد
در یک پرونده جنایی و ظاهرا عادی بی
سابقه و حداقل کم سابقه است .ایرادهای
وارده بر پرونده که در مطبوعات منتشر
ش��ده واقعا قابل توجه بوده و تا حدودی
اطمینان آور است که شهال نمی توانسته
قاتل باشد .از س��وی دیگر اخیرا یکی از
افسران اداره آگاهی ،که به گفته خودش
در دو ماه نخس��ت مسئول تحقیق بوده
و بعدا او را به دلیل طرح برخی پرس��ش
ها و برخی مسائل از پرونده کنار گذاشته
ش��ده و اکنون در خارج کشور است ،در
مصاحب��ه با جرس گفته اس��ت که این
پرونده به گونه ای امنیتی ش��مرده می
شود چرا که پای وزارت اطالعات در یک
ارتباط شغلی خانوادگی در میان بوده و
محتمل است الله سحرخیزان به همین
دلیل به قتل رس��یده باش��د و از این رو
احتمال دارد آن زن بیگناه و شهال جاهد
هر کدام به نوعی قربانی یک توطئه شده
باشند .از آنجا که فعال نهداستان اهمیتی
دارد و نه این ادعا چندان قابل اس��تناد و
تأیید است ،نمی توان بیش از این چیزی
گفت و نوشت .به هرحال اینکه بیگناهی
در این میان قربانی بازی های سیاسی و
امنیتی شده باشد ،بیش از پیش مایه رنج
و تأسف می شود و مایه شرمساری است.

به هرح��ال این خبر از یک س��و مرا به
س��الهای کمی دور و حال و هوای زندان
اوی��ن برد و خاطرات تلخ و ش��یرین آن
دوران را در من زنده کرد و از سوی دیگر
نفس حادثه هم تکان دهنده بود ،گرفتن
ارادی جان یک انسان ،ولو مجرم و قاتل،
بسی تأسف آور است .حکم جان در برابر
جان و چش��م در برابر چشم و گوش در
براب��ر گ��وش و  . . .گرچه در نظام قبیله
ای حکمی عاقالنه ودارای توجیه منطقی
بود و شاید هم بازدارنده اما آیا این حکم
همواره عادالنه و عاقالنه و مفید اس��ت و
می تواند بازدارنده و به نفع حیات جامعه
باش��د؟ امروز گروههای مخالف اعدام در
سراسر جهان ادعا می کنند که مجازات
اع��دام تحت هر عنوانی نه تنها بازدارنده
نیس��ت بلکه خود عامل انواع فساد و از
جمله گسترش و تعمیق خشم و خشونت
و موجب تقویت احساس های ویرانگری
چون کینه و انتقام می شود .آیا به راستی
حکم قصاص ش��رعا و عق�لا نمی تواند
جانشینی داشته باش��د؟ و آیا نمی توان
مجرم را به گونه انسانی تر و خداپسندانه
تر مجازات کرد؟ به ویژه چیزی که بیشتر
موجب تأسف است ،قربانی شدن دو زن
و به طور کلی آسیب دیدن دو خانواده به
دلیل هوسرانی یک مرد است .متأسفانه
در نظ��ام دینی م��ا هر روز ب��ر آمار این
قربانیان افزوده می شود.

زن و حق مرد بارگی!

چه در فضای خصوصی و خانوادگی
و ی��ا در پهنه ی اجتماعی به دوش
خواهد کش��ید ،تا بش��ود ریشه ی
بخش بزرگی از فجایع و ناخوانائی ها
را در اجتماع انسانی امروز خشکاند و
روشی را پیش برد که در آن شاهد
چنین جنایات و کشتاردولتی تحت
عنوان درس عبرت ب��رای اصالح و
پاکس��ازی اخالق ،که ب��ی رحمانه
بیش��تر علیه زن��ان بکار م��ی رود،
یعنی هر دو پدیده ی زشت مزاحم:
مردس��االری و اع��دام را با هم برای
همیشه دفن و یا الاقل در حوزه ی
فردی و آرام آرام با همت و بردباری
آن��را مورد دقت قرار داده و س��ازش
ناپذیر همه جا برای کسب وساختن
اش تالش کرد.


زن بارگی:

و اما این واژه هم از آن واژگانیس��ت
که در فرهنگ ما فقط برای مردانی
وجود داشته و ساخته شده است :که
آنان تمایل باالئی به قول عامیانه به
(زن بازی دارند) یعنی شامل حتی
مردانی می شود که متاهل هستند
و بی ش��رمانه برای خ��ود به عنوان
مرد حق جدا در کامیابی بیش��تر از
زنان را دارند و به ویژه از زنان جوان
مثل زنان خودفروش ی��ا در روابط
پنهانی و هم بستری با زنان بیگانه و
یا حمایت دولت اسالمی از فحشای
رسمی تحت عنوان صیغه و یا از آن
هم بدتر:
دادن ح�ق تعدد زن�ان رمسی به

م�ردان هرزه و حمای��ت از مردان
عمدتا متمول زن باره ،تحت قوانین
به شدت زن ستیز اسالمی ،دشمن
پاکی و حفظ کیان عشق و مهرورزی

که این خود به تنهائی عامل اصلی
ویرانی خانواده هائی بوده و هس��ت
که بخش ذکور اینان برای خود حق
مجزای مردانه قائ��ل بوده و همین
حاال برای تکرار جنایات علیه شهال
ها ی معصوم و مظلوم آتی ،که تن
به این نابرابری جنسی نخواهند داد
در حال زمینه چینی و بر پائی آگاه و
یا ناآگاهانه ی طناب دارو یا سنگسار
آنان می باشند.

مردبارگی:

اگر چه که در فرهنگ لغت فارسی
ما چنین واژه ای را نداریم و من نیز با
هرگونه حق نا معقول و متمایز:
«زن باره و یا مردباره» این واژه ی
مس��خره ی من درآوردی خودم که
با مرام م��ن نیز منافات جدی دارد،
مخالفهستم!
اما این حق را برای خود اصولی می
دانم ک��ه از چنان مردان��ی که این
چنین فکر می کنند به پرسم :چرا
این مردان :پدران ،برادران ،شوهران،
عموها ،دائی ها و ...به زنان ،دختران،
خواهران ،دخترعمو و خاله های و...
خود ،حق مردبارگی را نمی دهند؟
غیر از این است که خودخواه و ترسو
هستند و می ترسند که زنان و...خود
را به عنوان کاال ئی که آنها صاحب
اختی��ار و مالک آنها هس��تند را از
دست بدهند؟
غیر از این است که این قوم هوسران،
زنان خود را دس��ت نخورده و فقط
برای ارضای خواسته های جنسی و
نه بیشتر خود می خواهند؟
خ��وب انص��اف بدهی��د در چنین
خانواده هائی که هیچ چیز جز روابط
همبس��تری و زنانگی زن برای این
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مردان ،نقش و اصل دیگری را بازی
نمی کند ـ چرا زنانشان باید متعهد
به این چنین مردانی بوده و مانده و
به حفظ کیان شریف خانواده ملزم
باشند ؟
و بازهم می پرسم چرا؟

اگر تعدد زنان برای مردانی چنین،
لذت بخش اس��ت ! چرا زنانش��ان
مردان هم بس��تر م��ورد نظر خود
نداشته باشند ؟ هر کسی ،ویا ادعائی
«زمینی و آسمانی»که حق داشتن
این فرهنگ حیوانی را فقط برای این
مردانِ پلی��د می داند ،نمی تواند و
ح��ق ن��دارد او ـ آن کس و هم آن
دعوای همه زن ستیز ـ که دشمن
زیبائیِ دل و انسانیتِآدمی هستند،
بیش از این فضای جامعه ی انسانی را
با ولع و آز کثیف خودمحور و قوانین
و باوره��ای ضداخالق��ی وارتجاعی
ش��ان بیاالیند ،برای من ایجاد این
مرز و حراس��ت از آن ،تنهاترین و یا
مهمترین مالکیس��ت برای ادعای
برابری طلب��ی ،آنهم برای این مورد
بخصوص که عمری دراز دارد و در
این اصل ـ بی حیائی وبی ش��رمی
حمایت رس��می حکومت دینی که
اندکی همدردی با زنان بزرگوارمان
نداش��ته و نخواهد داشت،مبارزه با
فرهنگ ارتجاع و سعیدر جایگزینی
روابط مساوی را همیشه و همه جا
صدچندان ض��روری و حیاتی می
کند.
الزم می دانم یادآور شوم:

فاجع�ه ی می�دان کاج ِ س�عادت
آب�اد را! ودالیل این همه قتل های
ناموسی را و نه مترکز بر معلول ها
را !؟

اگر ما نتوانی��م در روابط اجتماعی

برایم مداد بیاور مداد سـیاه
می خواهم روی چهـــره ام خـط بكشـم
تا به جــــرم زیباییدر قـــــفس نیفتم
یك ضربـــدر هم روی قلبـــم
تا به هوس هم نیفتم
یك مداد پاك كن بده برای محـو لـب ها
نمی خواهم كسی به هوای سرخی شان،
سیاهم كند
یكبیلـچــه،
تا تمام غرایز زنـــانه را از ریشــه در آورم
شـــخم بزنم وجودم را …
بدون اینها راحت تر به بهشـت می روم گویا!
یك تیغ بده؛ موهایم را از ته بتراشم سرم هوایی
بخورد
و بی واسطه روسری كمی بیاندیشم
نخ و سوزن هم بده ،برای زبانم
می خواهم … بدوزمش به سق…
اینگونه فریادم بی صداتر است
قیچی یادت نرود
می خواهم هر روز اندیشه هایم را سانسور كنم
پودر رختشویی هم الزم دارم
برای شستشـوی مغزی
مغزم را كه شستم  ،پهن كنم روی بند
تا آرمانهایم را باد با خود ببرد
به آنجایی كه عرب نی انداخت
می دانـی كه؟
باید واقع بین بود
صدا خفه كن هم اگر گیر آوردی بگیر
می خواهم وقتی به جرم عشق و انتخاب،
برچسب فاحشـه می زنندم
بغضم را در گلو خفه كنم
یك كپی از هویتم را هم می خواهم
برای وقتی كه خواهران و برادران دینی
به قصد ارشاد ،فحش و تحقیر تقدیمم می كنند
تو را به خدا….
اگر جاییدیدی حقــی می فروختند
برایم بخر … تا در غذا بریزم
ترجیح می دهم خودم قبل از دیگران حقم را بخورم
و سر آخر اگر پولی برایت ماند
برایم یك پالكارد بخر به شكل گردنبند
بیاویزم به گردنم…
و رویش با حروف درشت بنویسم
من یك انسانم
من هنوز یك انسـانم
من هر روز یک انسانم

جلسه اجنمن زنان

خود استقالل اصالت
وج��ود و فردی��ت را
 9:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---ب��دون جنس��یت و
به همه شما خوشامد می گوییم.
برابری ایجاد کنیم ـ
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
هرگز ق��ادر نخواهیم
بود به توانائی و حدی
از استقالل عاطفی و
عقلی برسیم که در آن ،زنی شریف اش توپ زدن و پ��ول درآوردن بود
قبل آن امکان هوسرانی بیشتر
و شیدا همچون شهالی معصوم که (و از ِ
عشق و نیاز پاک و طبیعی و انسانی را یافته بود) به باخت قماری س��اده
خود را نثار مردی کرد ،که او از این لوحانه گذاشت؟
زن عاش��ق فقط زنانگی را کشف و اما سهم قساوت قضا و بی رحمی در
خواسته بود و این زن قربانی هرزگی حکومت دینی زن س��تیز و فرصت
مردی شد که قطراتی اشک هم در طلبی کش��تار و ترور رسمی رژیم
جدائی ،س��زاوارش نبود چه رسد به مرگ ساالر اسالمی ،برای ترساندن
مب��ارزان زندگ��ی و آزادی و برابری
این مرگ فجیع!
و یا عکس آن ،مردی با ضربات کارد خواهان روابط س��الم زن و مرد به
م��ی میرد ،بخاطر رابطه ی آن مردِ هیچوجه ،بهانه و دلیلی از خاطر ما
مقتول با زن و یا دوست دختر او ،و یا فراموش نخواهد شد.
به هر دلیل!؟ من با قوانین استثنائی به نام یک انسان برابری جو ،تا روزی
حاال کار ندارم زیرا در این مورد بکارم که توان دارم ،علیه مجازات اعدام به
نمی آیند ،موضوع بسیار گسترده و هر دلیلی و تح��ت هرعنوانی اقدام
اعتراضی ،محکومیت آن و بی تردید
دردآوراست.
اگر شهال و شهال هادردوران ابتدائی در هر فرصتی خواهم نوشت.
شکلگیری ش��خصیت انسانی شان بسیاریازاینقربانیانجهلاسالمی،
امکان همه جانبه ی سالم ِآشنائی در هر کجا دنیای اسالم که باشند و
و کسب و کش��ف تجربه ی جنس تحت همین قوانین قصاص و یا حد،
مخالف خود را بطور طبیعی وبدون به مرگ محکوم شوند گناهشان این
محرومیت های متنوع جاری دینی بوده که در ایران و در عصر حکومت
ومردساالر یافته بودند آیا متصور بود خدا و س��رزمینی مش��ابه و بالزده
که او و هزاران انسان همدرد مثل او ،همسان کشور ما به دنیا آمده بودند
غافلگیر طن��اب دار و یا دچار رگبار ورنه زندگی را با فرصت تجربه های
سنگسار پاسداران بی آبرویِتبعیض تلخ و ش��یرین برای کسب ایده آل
خود،حاال حاالها داشتند !؟
شوند؟
چرا ش��هال بدین س��ادگی فرصت و رنج طاقت فرسای مندیریست که
زندگی را در چنی��ن بازی و حادثه این است...
بهنام 3 :دسامبر 2010
بی معنی ای ،آنهم به خاطر مردی
دله و هرزه ،که فقط استعداد انسانی

زمان :یکشنبه  9ژانویه
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آم�وزش
تدریسموسیقی
کارواش
فروش
النگی�ÁbMM� sO�Q� X�d
منطقهvNÖ
در�¬ UNM
واقعÊU
�N� ÈU�—uA
«�ÆX
تدریس پیانو،
ش�یرینیپزی
ارگ ،برای فروش
تئوری موسیقی و
ماشین�?g?�?Ä U�Å‰U?�d?� U
ظرفیتrK?O?�5Ê
r?K?O?� v�U?� t� ÊU?��U�� VK� “Ë— t?� “Ë— ¨“Ëd�« ÊUN� —œباU?O� —œ
کیک و شیرینی های
هارمونیکالسیک
FOR SALE
امکانات،
تمامONÖ¬ t� œdOÖÅv� rOLB� v
� s�« Æœu�Åv� UÎLz«œ X?�« Â“ô Ë œu�Åv� d?�ÅX�� vN?Ö¬ Èuو��U
VEGETABLE, FRUIT
 مبتدی تا پیشرفته
gدسر
خانگی و
با مشتری دائمی
& GROCERY STORE
سفارش
 مطابق با برنامه اکولپذیرش�U
اجاره—uA� v�d?� —œ
وسیع�‰U
پارکینک �sO
�g�Ä U�� Æœu� t��dÖ dE� —œ ÊUÖbMM� ·dB� tIOK� dOOGو�—œ Æœu
به میزان محدود
موزیکشولیک
BY OWNER
شده
داده
خانم·u
�DF?� vNÖ¬ t?� ÁbM?MO� t?�u� t� «— v?�U�“ e?O� dO� UÎLz«œ vNÖ¬ p� g�Ä ÊU�“ j�u�� sOMâL
فریده
Large space, well
(مک گیل)
تلفنتماس:
located in NDG. Great
Tel.: 514-562-5420
 تخفیف به هموطنان
ÊU�“ s�« “« gO� ËTel.:
œu�Åv
ی?� ÈdOÖÅÁ“«b�« œu�Åv� “Ë— d� U?�Åv?N?Ö¬ X�U?N?� —œ Æb?�UL?O?ÄÅv?� v�Ëe
�
514-233-3665
potentials for buyers.
ن
ایرانی  کارشناسی
انگلیسی
آموزش
ایرو �اöم�Æåœu�ÅvL� g�Ä vNÖ¬ ÊU�“ U� —uA� —œ t� v�U� —œ Æb�u�Åv� d�Åt�U
Must visit to experience
و مشاوره رایگان در
خد
its atmosphere.
بگیرید!�UGOK�� È«d� ¨b�U
متاسd�Åt��dAOÄ
محمدی �È—uA� tÇd
مجیدsO
� —œ U�ÅvNÖ¬ ŸuL�� s�«d�UM� Ë vNÖ¬ d� g
�
انتخاب و خرید ساز)
دائم
تاتوی
است Äید!
GREAT
ادبیات
و
زبان
لیسانس
محمدزاده
شهرام
آقای
514-660-0440
کامپیوترU�U?ÄÅv� Ë —«bA�،
دانشگاهbML�Ëd� ÈU�—uA� tJ�UMÇ ÆbM�Åv� tM�e� d�A
ÊازO� Ë
خدماتv?�u�e�u
کنK?� ÈU�Åt�U�d?� g�Ä
!OPPORTUNITY
انگلیسی
طراحیابرو،چشمو
لطفا با بـرادرتان
���Æb�—Åv� dE� t� ÁbMM� t
لب?Uبا«— Ê
�Åv
مهــران)�K?� h�U?�U
(آقایb?O�u?� b
سابقه�—œ ≤Ø¥ U?� ±
شیراز ،با 10سال Øµ
Address:
تاتوی دائم
خط
حسابــداری
انگلیسی
زبان
تدریس
6563 Somerled,
تهران
U?�U?�?�—« œU?�?�« Èb?O?�?� r?O?�?� d?�?�œ
توسطp
های� UGOK�� ‰U� d
شماره�� t
Åvبا�ÆbMM
�UGOK�� ·dدر �
خامن
و گــرافیک
مدرس سابق انجمن ایران
0098-021-55395999
(NDG) H4V 1T1
Êu?�U?� ÆX�« qJA� U� —uA� —œ g�Ä Ë bO
�?o?�d
نصب�Êu?�e�uKو«“
b�¬—œ
vA��òو«“
p� —œ ÈœUB��« tF�00989126360388
زبان)u� Ë v�U� ‘œdÖ d�R� dB
کانون �M
(514) 685-4777
آمریکا (
تعمیر 
�∫b�uÖÅvعیب یابی
Price: $65,000
نرم
و
افزار
سخت
هرگونه
خواندن
گرامر،
،
(مکالمه
�tرستوران
پیتزاریا
Áœd� sOOF� «— v�U�ÅX�œËb�� ULO� Ë «b
Áu?O� s�« t� vNÖ¬ g�Ä
بگیریدe�U� “Ëd�« ÊUN� —œ tâ.
تماس�¬ œu�Ë
�?s�« U� ÆX�« —uA� t?� œu?�Åv?� s?O?�Q
Contact:
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
و نوشتن) انگلیسی در
در مرکز شهر
514-488-9102
زدایی
ویروس

رسانی
شبکه

آرایشگاه پرینا
�?±≤ È«—u??� Ær??O??M?�Åv?� —U?� Ê¬ ”U?�«d
سطوح�È«d
�v�Ë b�U�� V�U� ÁbMMO� È«d� X�« sJL
آموزش?ÊU��U?�� o�ö?� Ë o�ö� t� s?�« X�« XO
مختلفL�« ،
باسابقه طوالنی و مشتری
و نصب ضدویروس بازگرداندن
فرانسه
تدریس
خــانم ها
برای
فقط
زبان
گروهی
و
خصوصی
دائمیU?�Å،
r?K?O?� ÆbMM�Å
عالی �v
بهای �—UE
¬U�ÅvNÖ
�l�Mازدست
مفروضات
b�¬—œ
داسون —�t�U
نزدیک �œu
رفتهÊU�“ Ë U?�ÅvNÖ¬ qJ?� Ë œdOÖ —«d� v?�—d� œ—u� ÈU?� t� s�«d�UM� ÆX�«:
(آرش)
 d� È«ÅÁبه
تدریس زبان فرانسه همه
DATA RECOVERY
آرایش و کوتاه کردن مو
اجـاره
انگلیسی ،ویراش و کمک
�?—U?Eدو دبیرستان
� œ—u� p�“uکالج و
Tel:
514-574-7915
Ë «b� Ë œu�Åv� vMO
�v?J
—�t�U
�ÁbMMO
�l�UM
�ÊUO
پژوهشگر�ÆœuA� ÊU��U
توسط� vÖœe
سطوح�œ V،
�u� UN�¬ g
مقاالت و�Ä
هرگونه نرم
آموزش
«� “« tJM
پایان
نگارش
افزار l�UM� Ë :در
رنگ ،مش ،هایالیت
بفروش می رسد:
akhosravi53
APT for RENT
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
دوره فوق دکترای ادبیات
نامه های دانشگاهی
 4024سنت کاترین وست
زیباسازی صورت

ا
یرونی
ب
خرید!

info@paivand.ca

بیــزنس

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

نیازمندیهای

Fatima.meghdadi@gmail.com
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تایپ فارس�ی

Õd�Ë

فــروش

دش تخادرپ2010یمات:نیشون

@gmail.com
وبسایت :شرکت و خصوصی
(مترو :اتواتر)
Tel.:Õd�Ëœ
514-303-6014
هایËشما
فیلم و عکس
Ëœتبدیل

 باقیمت پائین
میشود �q� t� q�UL
پذیرفته�—u
—œ ÆX�« åÁó�Ë
ÈœU�ò
�Õd
È«—«œ
«�Ê«d
—t�U�“Ë
�‰Ëb
روی  DVDطراحی گرافیک
Tel.: 438-764-3904
Tel.: 514-581-8923
باوقت قبلی
لطفا
�qفرم های
�œ«bتنظیم

قفل و کلیدسازی
�Æb�“«œdá
مالیاتیÂËœ Õd� q� t� ¨‰Ë« Õd� »«u� Êœd� „UÄ U� fá�:
�Ë Áœd
«��U� «— UN�d� “« vJ� «b

≥≥¥π

ربماون 1زاbabakkhalatbari@gmail.com

fromnov1

بهترینسرویس
بیزنس
برایÁó�Ë
�‰Ëb
بهترینقیمت∞±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±
استخدام ∑ ∏ π
∂ µ ¥ ≥LOCKSMITH
≤ ±
با سابقه چندین ساله
لیزینگ
شرکتالگانس
514-830-5757
خدماتکامپیوتر
فروش
«�∫vI
درسراسرمونتریالبزرگ
از یک خانم ایرانی
خصوصی و شرکت




~dO

±
≤
≥
¥
µ
موموخواهان:
درخدمت هموطنان گرامی
∂
 سرویس  24ساعته
∑Tel.: 514-999-4341
Tel.: 514-762-6774
__________
∏
4155 Verdun
(Corner Galt) π
∞±سرویس اتاوا
رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
±±
رفت :از مرکزشهر
≤±
مونتریال:
≥ 7 >> ±صبح <<
برگشت :از مرکزشهر اوتاوا
±¥
>>  5بعدازظهر <<
±µ
هرطرف 15 :دالر
 مسکونی
 تجاری
 اتومبیل
High Securtiy
Locks:
MULTI LOCK
 برترین سرویس،
 نازلترین بها

arman:toendofFeb2011>P

مسلط به زبان انگلیسی
و فرانسوی دارای
تجربه درانجام امور
دفتری دعوت به همکاری
می نماید.
لطفا روزمه خود را به

استخدام

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

514-553-4447
nov15+dec1P

شهریاربخشی

·Ëd?F?� »U�� ‡ ÊU�UO� ‡±
�?‰—Uرسمی،
دعوتنامه
ساختمان
همراه با
�?Èu?�?�«d
uOJ��M�Ëœ
لوازم�? ·u?�?K?Oترجمهمدارک
بیزنس فروش

ا
یرونی
ب
خرید!

فــروش
رستوران

در ناحیه وست
بادرآمد
برای اطالعات بیشتر با
شماره زیر تماس بگیرید:
Tel.: 514-755-8838
UPناوخا ناکشاربماون15زا

دارالترجمهرمسی

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

�Ë r�bH� Áb
به یک پیتزامیکر باتجربه
شهر��514-624-5609 r�b
اتومبیل ،در مرکز
نیازمندیم.
¬—«�b?M?Ç ‡ U?N?L?�U� g
tKO�Ë
‡
≤
514-889-3243
‡È
مونتریال ،با چندین سال
بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا ،ریاضیاتوفیزیک
Tel.:
514-909-0444
�t��d
Ë
�—b
‡
�aO
دائمی
مشتری
و
سابقه
v
مترجمرسمی،عضوجامعه
info@eleganceleasing.com
ÈUN�œdÖ
�dCلطفا�‡ v�u
برای ≥‡
مترجمان رسمی کبک و ایران،
�Âuبیشتر
اطالعات
تدریس
�v
رمسی
ترجمه
شرکتی و شخصی
مترجم رسمی دادگستری
بفرستید.
تلفن‡زیر
با شماره
تماس q�U� Ë
�ÁbOL
——UÖ“Ë
به شیوه روان و آسان
 افزایش سرعت سیستم
 Tel.: 514-482-4500سالن آرایش
 ترجمه رسمی کلیه اسناد
ترجمـــهرسمیاسناد
بگیرید:
ابتدائی،دبیرستان،
ومدارک مطابق با استانداردهای
 آموزش و نصب نرم
Ÿd��� ‡ Áb�u� sOA� t� ‡¥و �sHK
مدارک
b�e
Pieces D'auto
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
کالج و دانشگاه
افزارهای دخلواه شما
—�@
‡ �Œd
Monk
سروران
نغمه
کانادا
و
کبک
دولتی
t??Ç
Tel.: 514-655-5991
www.systemexpert.ca
متــرجم
 ترجمه رسمی مدارک
931-5404
�È“—ËUA
)q�«d� “« ‡(514
�d�¬ ·d
‡µ
رسمی و عضو
مترجم
Shahrzad1001coupes
514-294-8242
پزشکانمطابقبااستانداردهای
5753 Boul Monk
رضانوشادجمال
انجمن مترجمان کبک
X�U�� b�u�Ä
‡ —bÄ
‡ 3H2
6963 Sherbrooke W.
 PCRCو MCC
Montreal,
�QC,v
H4E
ترجمهکلیهمدارکودعوتنامهرسمی
tFK
)(NDG
رسمی
دعوتنامه
تنظیم

تدریس ریاضیات
∂‡ v?�«u?Ö VK� ‡ h�U� X�uÖ
514-889-8765
 گواهی امضاء و کپی برابر
514-575-7080
(514) 489-6901
�v?~?�U?~� t� “UL� —œ v�«uÖ ¨Êœd
اصل
و فیــزیک
ونی
 تکمیل فرمهای مهاجرت و
—«Ê
یر�‡ «b
قابلتوجهخامنها
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات
توس�طمهندس
�Áuم� tE�Uمترجم رمسی
ا
∑‡ خدا
مربوطه ...
�Êœd� dO�« ‡ »¬ vL�b� r�I
الکترونی�ک
است
1010 Sherbrooke
—œ
!
محمودایزدی
�—UM
�È«d��ULN
‡
�s��U
—U��dÖ
د
 Ëکنی
W. Suite 1800
(آرش کشوری)
&RENOVATION Renovation
Downtown Office:
�ÁœU
عضوجامعه مترجمین کبک
>> کلیه مقاطع:
جزئی و کلی
Construction
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
Tel./Fax: 514-439-8501
و ورق
¨v
College,University
‡ s?�?�d?Ö
∏‡ ‡ Áb?�e�dÖ
اسناد و مدارک با
—�?X?Bترجمه کلیه
■
West Island Office:
نصب
آشپزخانه:
نوسازی
ساختمانی
امور
های
سازمان
و
ادارات
تائید
تضمین
High-Shool
Tel./Fax: 514-624-7581
�t
 dN� U� ˛œ Êu�«dOÄ —«u�œایالتی و فدرال
کابینت و کانترتاپ،
شادی
توسط
با سابقه tutoring
Cell: 514-730-7462
استخدام
Tel.: 514-745-0318
Ë È“U??�“U??� ‡ „Ëd?Ç Ë s?O?Ç ‡π
نقاشی ،حمام ،سرامیک،
درمدارس مونترال و
کلیهامورساختمانی
Cell.: 514-246-8486
�X��b� Ë Á—UâO�Å‡ X�d
t� g
تدریس در موسسات
رنگ،
چوبی،
کفپوش
)(514
678-6451
اخوان
سوپر
با نازل ترین قیمت
کنکورتهران
زیرزمین
تکمیل
b�u�œ “« v�U�— ‡ s�ËdÄ
∞Á—U�� ‡±
پذیرفتمیشود.
>> جهت شعبات 1و 2در
*درصورتعدمرضایت
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ربماون لوا زا میرم

 UPناوخا:ربماتپس1زا

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

Pd:jan'10

UPریمااضر :ربماتپس

H&H

ستــون

فال قهوه

House

ربماتپسزاNikpour:

 2010یم هام15زا
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 15نوجزا:ینالساب شرآup

farkhondeh>>120todec'09UP

سالن آرایش

Coiffure

??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

داروخانه

997 Decarie,

(514) 336-5666
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www.paivand.ca

 سال  17شماره  24  984آذر 1389

آموزش سنتور

سینابطحایی
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

snow tires
 4تایر زمستانی
هایوندای،
SANTA FE
تقریبا نو،
بفروش می رسد:

)Tel.: (514

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

486-9994

استخدام

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

ARIANA
MOVING

تدریسخصوصیزبانانگلیسی
بهرام رحیمیان :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
نوشتنمقاالتدانشگاهی
(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com
mai-??09

شیرینی
سـرو

استخدام
CARWASH

آریانا مووینگ

اسباب کشی

وهرگونهحملونقلبار

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

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

وسیله نقلیه برای رفت و
برگشت امکانپذیر است.
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نگهداری کودکان

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

PARTICIPATE in our
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Tel.: 514-284-6607
aznov15up
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خشکشویی
Nettoyeurs
EXPRESS
www.
nettoyeursexpress.
com
Your garments fresh
and cleaned as early
!as the same day
CEL: 514-889-7392

خدمات
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شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

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

514-962-5630
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند
ساختمانی
با نازلترین قیمت
و ...هستید ،آگهی استخدام خود را در
صابر جلیل زاده
(رضا)
درخدمت شما
احمـد
صفحه پرتردد نیازمندی های پیوند
نوسازی آشپزخانه و حمام
514-585-6178
(514) 449-6930
درج کنید  .جویای دوست ،همسر،
سرامیک ،کفپوش چوبی،
هم خانه ،هم صحبت هستید؟  آیا
رنگ و نصب کابینت های
پرستارساملندان









































وسائل خانه برای فروش دارید؟ 
آشپزخانه و نصب کانترتاپ،
استخدام
سالمندان
از
مجرب
خانم





 



نقاشی ،تکمیل زیرزمین
آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به

























و کودکان شما در تمام


AKHAVAN FOOD
  با بهترین کیفیت




درد دیگران میخورد؟  آیا به سفر



روز
شبانه
مدت








































پزمجرب
شیرینی
یک
به
 و قیمت مناسب


هستید؟
همسفر
جویای
روید،
می
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پیوند را


برای 
است.
نیازمند
ایرانی
Tel.: 514-298-1393
فروش ،جایی برای اجاره،
چیزی




























































کند:
می
نگهداری
TORONTO
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حرفه و 


Tel.: 514-334-2380
514-265-0973
برای عرضه دارید؟...
هنری
مشترک شوید:


ربماون لوا زا میرم

tilMar'10P

mai-??09

تعمیرات

به یک نفر راننده برای
دلیوری پیتزا در ناحیه
السال نیازمندیم.
Tel.: 514-363-4444

ساختمانی

RENOVATION

 1ربماون زا ناوخا رهچونم

جزئی و کلی






س�فر روزانه به


تـورونتو



رستوران

شیراز
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Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-996-9692

Fax:514-313-5656
Email:
info@paivand.ca



www.paivand.ca
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هرروزه

رفت و آمد 
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425دالر :اول نوامبر



£



استخدام




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

پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.


بهای باورنکردنی

برای یک آپارتمان چهار


¥

گاه
دیده
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر

«
اتاق
دو
با
بزرگ
نیم
و
و سرویس عالی
های پیوند نیست.
خواب جداگانه ،نشمین
>> همچنین ارسال و
پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و























تمام
و
بالکن
بزرگ ،با
پستی
دریافت بسته های
مخالف با نوشته های چاپ شده است.







 






روزانه
>> دلیوری
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی
همخانه
جویای
مبله،


£
ª

(خانم و یا آقا) برای اول 


:
آقای قربان
و نوشتارهای توهین آمیز معذور است.















































نوامبر هستم .سهم اجاره ¡
ماخد -آزاد است.
ذکر
نقل نوشته ها-با
Montreal:




























استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.
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ª
)(514
887-0432
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WAITRESS

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

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































514-996-9692
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استخدام

Toronto:

چیز(برق،گرما،تلفن،آب
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زیباتر است
کوتاه
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به یک کارگر ساده برای















پرسرعت) می 
)(647
822-2529
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اینترنت
کار در رستوران یاس

§




















شود .این آپارتمان درکنار













Tel.:514-573-4477

برایمابنویسیداما...



نیازمندیم.




ایستگاه اتوبوس و نزدیک



نشریهکوچکی است ،لطفا سعی کنید 


 







• پیوند













514-483-0303
514-485-2929
مترو سنت میشل (خط
 5780 Sherbrookeنوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود .
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نوشتارهای خود را ترجیحا با 




مایکروسافت
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Tel.:
514-815-1297



































¯کنید.
ایمیل
فارسیتایپ،سپس
) Tel.: 369-3474(FISHورد
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نسخه خود را به ما فکس
FOOD
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مونتریال:
شهر
مرکز


به یک نفر خانم آشپز
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لوران،
سن
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سوپراخوان ،امانه ،تپش،
±



 2178 Ste-Catherine W.



نیازمندیم.
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ب��ا این همه ،چن��د هفته بعد آق��ای یزدی حدود ش��ش ماه پی��ش بدون ذک��ر دلیل وضعیتی نامعلوم قراردارد.
نگرانی شده است.
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سلسله بحثهای اخالقی ()11
آیا در هر مرحله استاد و
راهنما الزم است؟

بسیارى از علماى سیر و سلوك
عقی��ده دارند كه ره��روان راه
كم��ال و فضیلت باید زیر نظر
استادى كار كنند .همانگونه
كه در بحث گذشته از رسالهی
س��یر و س��لوك منس��وب به
محقق بحر العلوم و رس��الهی
ل��باللباب تقری��رات مرحوم
عالمهی طباطبایى نقل كردیم
كه فصل بیست و یكم وظایف
سالك الى الله را كار كردن زیر
نظر مربى و استاد شمردهاند،
اعم از استادان خاص الهى كه
پیشوایان معصومند و استادان
عام ك��ه بزرگان پوین��ده این
راهند.
ولى آگاهان ذى فن هش��دار
مىدهند كه ره��روان راه تقوا
و تهذیب نفس نباید به آسانى
خود را به این و آن بسپارند و تا
كسى را به قدر كافى آزمایش
نكنن��د و از صالحیت علمى و
دینى آنها آگاه نگردند ،خود را
در اختیار آنان قرار ندهند چرا
كه صدور ای��ن گونه اعمال از
مرتاضان غیرمهذب نیز امكان
پذیر است.
بعضى از آنان ل��زوم رجوع به
استاد را فقطدر ابتداى كار الزم
دانستهاند ،اما پس از پیمودن
مراحل قابل مالحظهاى دیگر
همراهى آنها را الزم نمىدانند.
ولى بهرهگیرى از استاد خاص
یعنى پیامبراكرم صلى الله علیه
و آله و پیشوایان معصوم علیهم
الس�لام در تمام مراحل الزم
است.
عالم��هی مجلس��ى در بحار
االن��وار در حدیثى از امام على
بنالحسین علیه السالم نقل
مىكند كه فرمود:
«كسى كهدانشمند و حكیمى
او را ارش��اد نكن��د ،ه�لاك
مىشود!»
(بحار ،75 ،ص .)179
در نهجالبالغه نیز آمده است:
«اى م��ردم ،چ��راغ دل را از
شعلهی گفتار واعظى با عمل،
روشن سازید!»
(نهج البالغه ،خطبهی .)90
نقش واعظ درون

از بعض��ى روای��ات اس�لامى
استفاده مىش��ود كه وجدان
بیدار ك��ه از آن به واعظ درون
تعبیر مىش��ود ،نقش مهمى
در پیمودن راه تكامل اخالقى
و تق��وا دارد ،بلكه ب��دون آن
پیمودن این راه مشكل است.
ن
در حدیث��ى از ام��ام علىب 
الحس��ین علیه الس�لام آمده
است كه فرمود:
«اى فرزن��د آدم! تو همواره در
مسیر خیر و خوبى قرار دارى
مادام كه واعظى از درون داشته
باش��ى ،و مادام كه حسابرسى
خویشتن از كارهاى اصلى تو
باشد( ».بحار ،75 ،ص .)137
در یك��ى از خطب نهجالبالغه
نیز چنین آمده است:
«آگاه باش��ید آن ك��س كه به
خویش كم��ك نكند تا واعظ و
مانع��ى از درون جان��ش براى
او فراه��م گ��ردد ،موعظ��ه و
اندرز دیگران در او اثر نخواهد
داشت!» (نهج البالغه ،خطبهی
.)90
بدیهى است در این راه انسان
بیش از هر چیز نیاز به واعظى
دارد كه در همه حال با او باشد

و از اسرار درونش با خبر گردد،
ت
و هم��واره او را تحت مراقب 
خود قرار دهد و چه عاملى جز
واعظ درون یعنى وجدان بیدار
مىتوان��د این نق��ش را عملى
كند ،و در لغزشها و خطاها در
ت به انسان هشدار
اولین فرص 
دهد و او را از سقوط در پرتگاه
انحرافات اخالقى باز دارد.
در حدیثى از امام امیرمؤمنان
علیه السالم چنین مىخوانیم:
«از خودت مراقبى بر خویشتن
قرار ده!» (غرر الحکم).
در حدیث دیگرى از همان امام
علیه السالم آمده است:
«شایسته اس��ت كه انسان بر
نفس خویش مس��لط باشد و
قل��ب خود را مراقب��ت كند و
زب��ان خویش را حفظ نماید!»
(غرر الحکم).
آمادگیهاى الزم براى
پرورش فضایل اخالقى

بىشك وضع محیط اجتماعى
زندگى انسان ،اثر فوقالعادهاى
در روحیات و اعم��ال او دارد؛
چرا كه انسان بسیارى از صفات
خود را از محیط كسب مىكند.
محیطهاى پاك غالبا افراد پاك
پرورش مىدهند .درست است
كه انس��ان مىتواند در محیط
ناپ��اك ،پاك زندگ��ى كند و در
محیط پاك ،سیر ناپاكى را طى
كند و به تعبیر دیگر ،ش��رایط
محیط عل��ت تامه در خوبى و
بدى افراد نیس��ت ،ولى تاثیر
آن را ب��ه عنوان یك عامل مهم
زمینهساز ،نمىتوان انكار كرد.
س��رزمین پاكیزه (و شیرین)
گیاه��ش به فرمان پ��روردگار
مىروی��د .اما س��رزمینهاى
بد طین��ت (و ش��وره زار) جز
گی��اه ناچیز و ب��ىارزش از آن
نمىروید .این گونه آیات (خود)
را براى آنها كه ش��كرگزارند،
بیان مىكنیم (سورهی اعراب،
آیه.)58
كس��انى كه فرشتگان (قبض
ارواح) روح آنه��ا را گرفتند در
حالى كه به خویش��تن ستم
كرده بودند ،به آنها گفتند:
«شما در چه حالى بودید؟ (و
چرا با این كه مسلمان بودید،
در صف كفار جاى داشتید؟!)»
گفتند« :ما در سرزمین خود،
تحتفشارومستضعفبودیم».
آنها [فرشتگان] گفتند« :مگر
سرزمین خدا ،پهناور نبود كه
مهاجرت كنید؟!» آنها (عذرى
نداشتند ،و) جایگاهشان دوزخ
اس��ت و س��رانجام بدى دارند
(سوره نساء ،آیه.)97
در نخستین آیه ،تاثیر محیط
در اعم��ال و افعال انس��ان به
صورت لطیفى بیان شده است.
بعض��ى گفتهاند منظ��ور این
اس��ت ك��ه آب زالل همچون
قطرات باران بر سرزمین دلها
فرو مىری��زد .دلهاى پاك آن
را مىپذی��رد و گلهاى زیباى
معرفت و میوههاى لذتبخش
تقوا و طاع��ت از آن مىروید،
در حالى كه دله��اى ناپاك و
آلوده واكنش مناس��بى نشان
نمىدهند .پس اگر مىبینیم
عك��سالعمل هم��ه در برابر
دع��وت پیامب��ر و تعلیم��ات
اسالم یكس��ان نیست ،این به
خاطر نق��ص در فاعلیت فاعل
نمىباش��د ،بلكه اش��كال در
قابلیت قابل اس��ت .دیگر این
ك��ه ،هدف از بی��ان این مثال
این است كه همیشه نیكیها
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و خوبیها را از محل مناسبش
طلب كنید ،چ��را كه تالش و
كوششدر محلهاى نامناسب
چیزى جز ه��در دادن نیروها
محسوبنمىشود.
احتمال س��ومى كه در تفسیر
این آی��ه وجود دارد و مىتواند
براى بحث ما مورد اس��تفاده
قرار گیرد ،این است كه :در این
مثال انسانها به گیاهان تشبیه
ش��دهاند و محیط زندگى آنها
به زمینهاى ش��ور و شیرین.
در یك محیط آل��وده ،پرورش
انس��انهاى پاك مشكل است،
هر چند تعلیمات قوى و مؤثر
باش��د ،همانگونه كه قطرات
حیاتبخ��ش ب��اران هرگز در
شورهزار ،س��نبل نمىرویاند.
به همی��ن دلیل ،براى تهذیب
نفوس و تحكیم اخالق صالح
باید به اصالح محیط اهمیت
فراوان داد.
در دومی��ن آی��ه ،به كس��انى
كه ایم��ان آوردهاند و هجرت
نكردهان��د ،هش��دار مىدهد و
مىگوید عذر آنها در پیش��گاه
خداون��د پذیرفت��ه نیس��ت.
مضمون آیه چنین است:
«كس��انى كه فرشتگان قبض
ارواح ،روح آنه��ا را گرفتند در
حالى كه به خود س��تم كرده
بودند ،به آنها گفتند ش��ما در
چه حالى بودید (و چرا با اینكه
مسلمان بودید ،در صف كفار
جاى داش��تید) .آنها در پاسخ
گفتند:
ما در زمین خود تحت فش��ار
بودیم .فرش��تگان گفتند مگر
سرزمین خداوند پهناور نبود؟
چ��را هج��رت نكردی��د؟ آنها
(عذرى نداش��تند و به عذاب
الهىگرفتارشدند)جایگاهشان
جهنم و س��رانجام بدى دارند.
اصوال مس��الهی هجرت كه از
اساسىترین مسایل در اسالم
است تا آنجا كه تاریخ اسالم بر
پایه آن بنیاد شده ،فلسفههایى
دارد كه یكى از مهمترین آنها
فرار از محیط آلوده و نجات از
تاثیرات سوء آن است.
هجرت ،بر خالف آنچه بعضى
مىپندارن��د ،مخص��وص آغاز
اس�لام نبوده بلكه در هر عصر
و زمان��ى جارى اس��ت كه اگر
مسلمانان در محیطهاى آلوده
به ش��رك و كفر و فساد باشند
و عقاید یا اخالق آنها به خطر
بیفتد ،بای��د از آنجا مهاجرت
كنند.در حدیثى از پیامبر اكرم
صلى الله علیه و آله مىخوانیم:
«كس��ى كه براى حفظ آیین
خود از سرزمینى به سرزمین
دیگ��ر  -اگر چه به اندازهی یك
وجب فاصله داش��ته باش��د -
مهاجرت كند ،مستحق بهشت
مىگردد و همنش��ین محمد
صلى الله علیه و آله و ابراهیم
علیه السالم (دو پیامبر بزرگ
مهاجر)خواهدبود!(نورالثقلین،
جلد اول ،ص .)541
كوتاه س��خن این ك��ه ،در هر
عصر و زمان ،محیطدر ساختن
شخصیتواخالقانسانهامؤثر
بوده اس��ت و پاكى و یا ناپاكى
محیط ،عامل تعیینكنندهاى
محس��وب مىش��ود .هر چند
مس��اله ،جنبهی جبرى ندارد.
بنابراین ،براى پاكسازى اخالق
و پرورش ملكات فاضله ،یكى
از مهمتری��ن ام��ورى كه باید
مورد توجه قرار گیرد ،مسالهی
پاكسازى محیط است.

ابن اب��ی الحدید در وصف امام حس��ین
(علیه السالم) این گونه میگوید« :سرور
امتناع کنندگان ،که به مردم جوانمردی
را تعلیم داد و برگزیدن مرگ زیر سایهی
شمشیرها بر پس��تی را به آنان آموخت،
حسین بن علی بن ابیطالب است .به او و
یارانش ،امان و سالمت عرضه شد ،اما او
از ذلت روی گرداند و حذر نمود از این که
اگر ابن زیاد او را نکش��د ،بر دامان او گرد
پستی بنشیند .پس مرگ را بر آن برگزید
( »...ش��رح نهج البالغه ،ابن ابی الحدید،
جلد  ،3ص .)249
«تو ای روح آرام یافته! به سوی پروردگارت
بازگرد در حالی که هم تو از او خشنودی
و هم او از تو خشنود است .پس در سلک
بندگانم درآی و در بهش��تم وارد ش��و!»
(سورهی فجر ،آیات .)27 -30
 ...ح��ال دیگر امام س��ید الش��هدا (علیه
السالم) کسی را ندارد .اصحاب که کشته
ش��دهاند و بنی هاش��م نیز که به میدان
رفتهاند و شربت شهادت نوشیدهاند .باید
به چن��د جا نگاه کنیم و باید چند توجه
داشته باشیم :یکی به امام حسین (علیه
السالم) که کجاست و چه میکند؛ و یکی
به خیمهگاه که او به آنجا میرود و میآید
(و خاندان او در آنجا قرار دارند)؛ و یکی به
سمت میدان.
این نگاهها باید پی در پی باش��د؛ چرا که
حاال دیگر وقتی است که کار سخت شده
است ...
اول به خود او نگاه کردم ،دیدم :بر اس��ب
نشسته است ،لشکر دور او را احاطه کرده،
نزدیکش آمدهاند.
ی��ک نگاه دیگ��ر ک��ردم ،او را بر اس��ب

نمیبینم .از اسب فرود آمده .میدانی که
چرا بهترین خاکها تربت اوست؟ زیرا که
بر این خاک ،فردی سجدهای نموده است
که از ابتدای عالم ت��ا انقراض آن چنین
سجدهای نشده و نخواهد شد .سجدهای
که بر آن خاکهای گرم نمود ،با پیشانی
نب��ود ،بلکه بر طرف راس��ت صورت بود.
آن سجده چه هنگام بود؟ آن هنگام بود
که راوی گفت :چ��ون که آن جراحتها
از ضرب تیر و شمش��یر به حسین (علیه
السالم) رسید ،صالح بن وهب نیزهای بر
پهلوی مبارک او زد .پس به ناگاه حسین
از باالی اسب با گوشهی راست صورت ،بر
زمین افتاد در حالی که میفرمود :بس��م
الله و بالله و علی مله رسول الله.
باز هم نگاه کردم ،دیدم چشمم جایی را
نمیبیند ،هوا تیره و تار شده است  ...امان
از این لحظه ،امان!

سلسه بحثهای اعتقادی ()9
صفاتسلبیه

در ی��ک جمل��ه میتوان گف��ت منظور
از صفات س��لبیه این اس��ت که خداوند
از هرگون��ه عی��ب و نقصی و ع��وارض و
صفات ممکنات پاک و منزه اس��ت ،ولی
قس��متهای مهمی از این صفات مورد
بررس��ی ق��رار گرفته ،از جمل��ه اینکه او
مرکب نیست ،جس��م ندارد ،قابل رویت
نمیباش��د ،مکان و زمان و محل و جهت
برای او نیس��ت ،از هر گونه نیاز و احتیاج
مبرا اس��ت ،هرگز ذات او محل حوادث و
عوارض و تغییر و دگرگونی نمیباش��د و
صفات خداوند عین ذات اوست و زاید بر
ذاتش نیست.
امی��ر المومنین علی��ه الس�لام در آغاز
خطبهایمیفرماید:
هیچ چیزی او را به خود مشغول نمیدارد
و گذش��ت زم��ان در او دگرگونی ایجاد
نمیکند ،هیچ مکانی او را در بر نمیگیرد
و هیچ زبانی را یارای توصیفش نیس��ت
(نهج البالغه ،خطبهی .)178
در حدی��ث دیگری از ام��ام صادق علیه
السالم آمده است که فرمود:
خداوند توصیف به زمان و مکان و حرکت
و انتقال و سکون نمیشود ،بلکه او خالق
زمان و مکان و حرکت و سکون و انتقال
است ،خداوند بس��یار برتر است از آنچه
ظالمان و ستمگران در حق او میگویند
(بحار ،جلد  ،3ص .)309
توضیحصفاتسلبی

خداون��د مرکب نیس��ت یعن��ی اجزای
ترکیب��ی ندارد ،زیرا ه��ر مرکبی محتاج
اجزای خویش است .در حالی که خداوند
احتی��اج به هی��چ چیز ن��دارد .در بحث
یگانگی ،خداوند کمال مطلق است و هیچ
ح��د و مرزی در او راه ندارد .آنچه موجب
محدودی��ت و یا نیاز اس��ت ،مخصوص
ممکنات است و خداوند از آنها منزه است.
چرا دیدن خداوند محل است؟

زیرا الزمهی دیده ش��دن اموری است که
هیچیک از آنها در م��ورد خداوند امکان
پذیر نیست ،یعنی اگر بخواهد دیده شود
باید جسمداشته باشد ،مکانداشته باشد،
جهت داشته باشد ،دارای اجزا باشد ،زیرا
هر جس��می دارای اجزا و عوارضی مانند
رنگ و حجم و ابعاد است.
به عالوه همهی اجس��ام در حال تغییر و
دگرگونی بوده و احتیاج به مکان دارند و

تمام اینها از ویژگیهای ممکنات است و
موجب نیاز و احتیاج بوده و خداوند از آنها
منزه است.
در نتیجه خداوند متعال نه جسم است و
نه دیده میش��ود (گروهی از اهل تسنن
میگوین��د خداوند روز قیامت تجس��م
پیدا کرده و دیده میشود .در این زمینه
مطالبی از آنها نقل شده که مضحک است
و یا هیچ منطقی سازگار نیست).
از امام رضا علیه الس�لام نقل ش��ده که
فرمودند:
کسی که گمان کند ،خداوند متعال جسم
اس��ت از ما نیست و ما در دنیا و آخرت از
او بیزاریم (توحید صدوق ،باب  ،6ح .)20
بدون مکان و در همهی مکانها

مش��رق و مغرب از آن خدا است و به هر
سو رو کنید خدا آنجاست خداوند بی نیاز
و داناست (بقره.)115 ،
او با شماست هر جا که باشید و خداوند به
آنچه انجام میدهید ،بصیر است (حدید،
.)4
امام جعف��ر ع فرمودند :به درس��تی که
خداوند متعال همیشه وجود داشت بدون
زمان و مکانی و االن نیز همانگونه است،
هیچ مکانی از او خالی نیس��ت و در عین
حال هیچ مکانی را اشغال نمیکند و در
هیچ مکانی حلول نکرده اس��ت (توحید
صدوق ،باب  ،28حدیث .)12
ش��خصی از علی علیه الس�لام پرس��ید
پروردگار ما قبل از آن که آسمان و زمین
را بیافرین��د ،کجا بود؟! حضرت فرمودند:
کجا ،س��وال از مکان است .خداوند وجود
داشت و هیچ مکانی وجود نداشت (توحید
صدوق ،باب  ،28حدیث .)4
خداوندکجاست

در کتاب ارشاد و احتجاج آمده است که
یکی از دانشمندان یهود نزد یکی از خلفا
آمد و گفت تو جانشین پیغمبری؟
گفت آری .پرسید خداوند کجاست؟ آیا
در آسمان یا در زمین است؟ خلیفه گفت
در آس��مان بر عرش ق��رار دارد .یهودی
گف��ت بنابراین زمین از او خالی اس��ت.
خلیفه گفت از من دور ش��و و اال تو را به
قتل میرسانم .یهودی با تعجب برگشت
و اس�لام را مس��خره میکرد .علی علیه
الس�لام با خبر ش��د و به او فرمود من از
سوال تو و از جوابی که شنیدی با خبرم.
ولی ما میگویی��م خداوند متعال ،مکان
را آفرید ،بنابر این ممکن نیست خودش
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هنوز دو نگاه باقی مانده است ،اگر چه هوا
تیره است ،اما آن دو چیز نورانی هستند
و در میان تاریکی دیده میش��وند ،یک
نگاه به سمت آسمان است که چیزی از
آسمان به سمت زمین میآید و یک چیز
از زمین به سمت آسمان باال میرود.
نگاه ک��ردم ،نوری را دیدم ،دیدم پیغمبر
اک��رم (صل��ی الله علیه و آله و س��لم) از
آسمان میآید ،گرد آلود ،با حالی متغیر،
عمامه از سر برداشته ...
اما نگاه دوم ،دیدم چیزی به طرف آسمان
باال رفت ،اما زیاد از زمین دور نشد ،بلکه
به قدر یک نیزه بیشتر از زمین دور نشده
است .چون نظر کردم ،دیدم سری بر سر
نیزه است .آری ،سر حسین (علیه السالم)
است بر باالی نیزه ...

مکانی داشته باشد و برتر از آن است که
مکان��ی ،او را در خود ج��ای دهد ...آیا در
یکی از کتابهای خود ندیدهای که روزی
موس��ی بن عمران علیه السالم نشسته
بود ،فرش��تهای از ش��رق آم��د .حضرت
موسی فرمود از کجا آمدهای؟ گفت از نزد
پروردگار .س��پس فرشتهای از غرب آمد.
فرمود:
تو از کجا آمدهای؟ گفت از نزد پروردگار.
فرش��تهای دیگر از آمد .فرمود :تو از کجا
آمدهای؟ گفت از آس��مان هفت��م از نزد
پ��روردگار .در اینج��ا فرمود منزه اس��ت
کس��ی که هیچ مکانی از او خالی نیست
و هیچ مکان��ی به او نزدیکت��ر از مکان
دیگر نمیباشد .یهودی گفت :من گواهی
میدهم که حق مبین همین است و تو از
همه شایستهتر به مقام خالفت پیامبرت
هستی (پیام قرآن ،جلد  ،4ص .)274
چرا هنگام دعا دست به سوی آمسان بر
میداریم؟

هشام بن حکم میگوید :کافری خدمت
امام صادق علیه الس�لام آمد و از تفسیر
آی��هی «الرحمن علی العرش اس��توی»
س��وال کرد .ام��ام علیه الس�لام ضمن
توضیحی فرمودن��د :خداوند متعال نیاز
به هیچ مکان��ی و هیچ مخلوق��ی ندارد
که هنگام دعا دس��ت به س��وی آسمان
بلند کنید یا به س��وی زمین فرود آورید.
حضرت فرم��ود :این موض��وع در علم و
احاطه و قدرت خدا یکس��ان است ،ولی
خداوند متعال دوس��تان و بندگان خود
را دس��تور داده که دستهای خود را به
سوی آسمان به طرف عرش بردارند ،زیرا
معدن رزق آنجاس��ت .ما آنچه را قرآن و
اخبار رس��ول خدا صلی الله علیه و آله و
سلم اثبات کرده است ،تثبیت میکنیم.
آنجا که فرمود :دستهای خود را به سوی
خداوند متعال بردارید و این سخنی است
که تمام امت بر آن اتفاق نظر دارند (بحار،
ج  ،3ص .)330
علی علیه السالم فرمود :هنگامی که یکی
از شما نمازش را تمام میکند ،دست به
سوی آسمان بردارد و مشغول دعا شود.
مردی گفت مگر خداوند همه جا نیست؟
فرمود آری .پرسید پس چرا بندگاندست
به سوی آسمان بر میدارند؟ فرمود آیا (در
قرآن) نخواندهای (در آسمان رزق شماست
و آنچه به شما وعده داده میشود) .پس از
کجا انسان روزی را بطلبد جز از محلش؟!
محل رزق و وعدهی الهی ،آس��مان است
(بحار ،ج  ،90ص .)308
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ایران :سرکوب بهائیان...
نامۀ جامعه جهانی بهائی خطاب به آیت اهلل الریجانی ریاست محترم
ق ّوۀ قضائ ّیه جمهوری اسالمی ایران
 16آذر 1389

محمدصادق الریجانی
آیتاهلل ّ
ریاست محترمق ّوۀقضائ ّیه جمهوری
اسالمی ایران
ت اهلل الریجانی،
جناب آی 
بدون ش��ک آن مق��ام محت��رم از
ِ
استیناف خانمها فریبا
محاکمه و نتیجۀ
کمالآب��ادی و مهوش ثاب��ت و آقایان
الدین
بهروز تو ّکلی ،وحید تیزفهم ،جمال ّ
خانجانی ،سعید رضائی و عفیف نعیمی
— هفت نفری که تا قبل از بازداش��ت،
عضو هیئت یاران و مس��ئول تمشیت
ام��ور روحانی و اجتماعی جامعۀ بهائی
ایران بودند — مستحضرید.
زندگی این هفت نفر نمونهای از زندگی
ن��ه فقط بهائی��ان بلکه زن��ان و مردان
ش��ریف و نجیب ایران��ی از هر صنف و
طبقه اس��ت .آنها فرزندان راستین این
مرز و بوم هس��تند که کوشیدهاند ایّام
حیاتشان را صرف خدمت به سرزمین
خود نمایند.زادگاهشان در سراسر خاک
پاک ایرانزمین ،از پایتخت کشور گرفته
تا اردستان ،مش��هد ،ارومیه ،سنگسر،
سنشان بین سی و هفت
آبادان و یزد و ّ
تا هفتاد و هفت س��ال است .بعضی از
آنان پدران و مادرانی سالخورده دارند
و همگی صاحب فرزندانی در س��نین
مختلف میباشند که کوچکترین آنها
در هنگام بازداش��ت پدر فقط نهس��اله
بود .کار و حرفۀ آنان ش��امل مش��اغل
متن ّوع و مفیدی است مانند روانشناس
تربیتی ،مدیر مدرسه ،مددکار اجتماعی،
مؤس��س ا ّولی��ن کارخانۀ
عینکس��ازّ ،
اتوماتیک آجرسازی در ایران ،مهندس
نساجی .همۀ
کشاورزی ،و مدیر کارخانۀ ّ
توجه
آنها در عین اش��تغال به کسب و ّ
روزمره ،خدمات
به وظایف خانوادگ��ی ّ
داوطلبانۀ ارزندهای به مردم س��رزمین
خود نمودهاند از جمله پیشبرد تساوی
حقوق زن و مرد ،ترویج سوادآموزی در
بین اهالی ایران و فراهم ساختن امکانات
آم��وزش برای ه��زاران جوان بهائی که
از زمان انقالب اس�لامی ت��ا به حال از
حق تحصیالت عالیه در دانش��گاهها و
ّ
مؤسس��ات آموزش عالی کشور محروم
ّ
بودهاند.
ازآنجاییکهبهدرستکاریخوداطمینان
داشتند و کوچکترین دلیل و مدرکی
ه��م در اثبات اتّهامات وارده بر ایش��ان
وجود ندارد ،امید این مظلومان آن بود
که روند قضایی ایران آنان را تبرئه نماید.
متأسفانه این امید تا به حال تحقّق
ا ّما ّ
نیافته و با آنان به روشی ظالمانه و مغایر
موازین قانون و معیارهای عدل و انصاف
رفتار ش��ده است .به شهادت تاریخ ،هر
گاه ش��هروندان بیگناه به دادگاههای
نمایشی کشیدهشوند در حقیقت نظام
قضای��ی و کارگزاران قانون��ی مربوطه
هس��تند که در پیش��گاه وجدان مردم
محاکمه میشوند .پروندۀ این هفت نفر
اعم از ایرانی و
که از ابتدا انظار جهانیان ّ
غیر ایرانی را با شگفتی روزافزون به خود
جلب نموده ،در هر مرحله از مراحل با
چنانقانونشکنیهای فاحشی همراه
بوده که عدالتخواهی دس��تگاهی را
مدعی حراست ارزشهای اسالمی
که ّ
میباشد زیر سؤال برده است.
بیعدالتی آش��کار در ص��دور حکم ده
سال زندان برای این شهروندان مطیع
و قانونم��دار ،ما را بر آن داش��ت تا در
مق��ام نمایندگان یکصد و هش��تاد و
ش��ش جامعۀ ملّی بهائی در س��ازمان
ملل متّحد از ش��ما تقاضا کنیم که به
جبران ای��ن قصور خطی��ر بپردازید و
عدالت��ی را که از آن محروم گش��تهاند
حق آنان مج��ری دارید .این تقاضا
در ّ
تنها از جانب همکیشان آنها در سراسر
عالم نیس��ت بلکه سازمان ملل متّحد،
دولتها ،نمایندگان پارلمانهای جهان،
خیر و
ّ
مؤسس��ات و جوامع مدنی ،افراد ّ
انساندوست و متف ّکرین اجتماعی نیز
با ما همرأی و همصدا هستند و آزادی

فوری آن مظلومان را خواهانند.
ماموری��ن وزارت ّاطالع��ات جمهوری
توس��ل ب��ه ش��یوههای
اس�لامی ب��ا ّ
ناشایس��تهای که حتّی با قوانین فعلی
ای��ران نیز مغای��ر اس��ت — از قبیل
ت غیر قانون��ی ،محروم نمودن
بازداش�� 
بازداشت شدگان از دسترسی قانونی به
وکیل و همچنین بازجویی و رفتار دور
از موازی��ن رایج مدنی بهمنظور مجبور
کردن متّهمین به اعترافات بیاس��اس
— نهای��ت س��عی را به عم��ل آوردند
که جرمی برای آنان بتراش��ند .با وجود
این ،دادس��تان سرانجام نتوانست سند
معتبری بر اثبات ا ّدعای خود بیابد .در
عوض آنچه بر مال شد نقشههای شوم
بعضی از مس��ئولین و انگیزههای غیر
انس��انی و رفتار ظالمانۀ بازجویان بود.
آنچه بر همگان نمودار گش��ت آمادگی
اولی��ای امور برای پایمال نمودن همان
موازین عدالتی اس��ت که ب��ه نیابت از
ط��رف ملّت ایران به حفظ و رعایت آن
ّ
موظفند.
نفس محاکمه آنچنان از اصل بیطرفی
که الزمۀ آیین دادرس��ی اس��ت عاری
بود ک��ه در واقع محکم��ه به َمضحکه
بدل گشت .متّهمین با اطمینان کامل
به بیگناهی خود و با اعتقاد محکم به
برکناری از هر گونه پنهانکاری تقاضای
محاکم��ۀ علنی کرده بودند .پرس��ش
هر ش��خص کنجکاو این است که چرا
قض��ات ،دادگاه را "آزاد و علنی" اعالن
نمودند ولی تقاضای ناظران عالقهمند
از جمله هیئتهایدیپلماتیک پذیرفته
نشد؟ دلیل سختگیری برای شرکت
نزدیکان متّهمیندر جلساتدادگاه چه
بود؟چرا خبرنگاران از ورود به جلسات
دادگاه منع گردیدند ا ّم��ا فیلمبرداران
دولتی ف ّعاالنه حضور داش��تند؟ دلیل
حض��ور رعبآمی��ز ماموری��ن وزارت
ّاطالعات در جلس��ات دادگاه چه بود؟
بر چه اساسی اجازه داده شد که دیانت
متّهمین در رای صادره از طرف قضات،
"فرقۀ ضالّه" ذکر ش��ود؟ آیا نفس این
عمل نشانۀ روش��نی بر این نیست که
دادگاه اص��ل بیطرفی را رعایت نکرده
اس��ت؟ تنها نتیجهگی��ری ممکن این
متاسفانه تحت
است که مسئولین امور ّ
تعصبات کور مذهب��ی و نفرت
تاثی��ر ّ
نسبت به جامعۀ بهائی و عقاید بهائیان
عمل نمودهاند .چگونه میتوان بر اساس
ظلم و انکار سیستماتیک حقوق اساسی
گروه��ی از مردم ،جامعهای بر اس��اس
عدال��ت بنا نمود؟ مالحظه فرمایید که
رفتار دولت ایران با ش��هروندان خود تا
حد با ا ّدعاها و اظهارات دولتمردان
چه ّ
آن کش��ور در میادین بینالمللی مغایر
است.
مورخ 21
دادگاه اس��تیناف طبق حکم ّ
ش��هریور  1389رأی مربوط به جرایم
جاسوسی ،همدستی با دولت اسرائیل
س��ری به اتباع خارجی
و دادن اس��ناد ّ
امنیت ملّی
به منظور به خطر انداختن ّ
را رد کرد .دادگاه بدوی نیز متّهمین را
از جرم خدش��هدار کردن نام جمهوری
اسالمی ایران در صحنۀ بینالمللی و از
مفسد فی االرض بودن تبرئه کرده بود.
بدی��ن ترتیب آنچه از محتویات پرونده
الیتهای این هفت
باقیمانده ب��ود ف ّع ّ
نفر در زمینۀ تمش��یت امور روحانی و
اجتماعی جامعۀ بهائ��ی ایران بود .ولی
قضات محترم که خالی بودن پرونده از
هر نوع اتّهام واقعی علیه مصالح ایران و
ایرانیان را به چشم یقین مشاهده کرده
بودند تحت فش��ار مسئولین مجبور به
صدور حکمی شدید برای این بیگناهان
بودن��د .بنا ب��ر این با زمینهس��ازی ،در
واقع معتق��دات مذهبی و خدمات این
نفوس به جامع��ۀ بهائی را — خدمات
بیشائبهای که موجب امتنان هموطنان
بهائی آن��ان بود — واژگ��ون جلوهگر
ساخته و غیر قانونی قلمداد کرده ،آنان
را صرفاً به علّت بهائی بودن به ده سال
زندان محکوم نمودند و اعتراض شدید

نه تنها متّهمین و اعضای خانوادههای
آنها و جامعۀ جهانی بهائی ،بلکه دیگر
ط��رفداران عدالت در ایران و سراس��ر
جهان را موجب شدند.
متّهم نمودن نمایندگان جامعۀ بهائی به
انجام اقدامات غیر قانونی ،در حالی که
مساعیشان در راه ادارۀ امور جامعه در
طی بیست سال گذشته با ّاطالع کامل
ّ
مسئولیندولت جمهوری اسالمی انجام
میگرفته ،امری کام ً
ال بیاساس ،دور از
انصاف و غیر قابل توجیه است .جامعۀ
مورخ
جهانی بهائی در نامۀ سرگش��ادۀ ّ
 14اس��فند  1387خود به دادس��تان
ّ
کل جمهوری اس�لامی ،بط�لان این
اتّهام را به تفصیل بیان داش��ته است و
توجه حضرت عالی را به آن نامه
اکنون ّ
جلب مینمایی��م .مطالعۀ بیغرضانه و
بیطرفانۀ آن روش��ن میسازد که هیچ
موجهی وجود ندارد که بر اساس
دلیل ّ
آن جمه��وری اس�لامی بتواند بهائیان
ایران ،از جمله این هفت نفر ،را خطری
برای نظ��م عمومی و منافع جمعی آن
سرزمین بداند.
در اثب��ات اتّهام مربوط ب��ه اقدام علیه
امنیت ملّی و مش��ارکت این هفت نفر
ّ
در اعم��ال خرابکارانه و یا این ا ّدعا که
آنها به جریانسازی علیه رژیم اشتغال
داش��تهاند کوچکترین مدرکی وجود
ن��دارد و البتّه متّهمین نیز آن را مؤ ّکدًا
رد نمودهاند .ذکر این اتّهامات با سابقۀ
درخش��ان بهائیان ای��ران و جهان که
خدمت به وطن و نوع انس��ان را جزئی
جداییناپذی��ر از تع ّهدات اخالقی خود
میدانند ابداً موافق و س��ازگار نیست و
همچنین با این تعلی��م بهائی که "در
مملکت هر دولتی ساکن شوند باید به
امان��ت و صدق و صفا با آن دولت رفتار
نمایند" توافق ندارد .این نحوۀ دادرسی
و این اتّهامات نش��انۀ تج��اوز به حریم
وجدان و آزادی عقیدۀ شهروندان ایران
میباشد و کام ً
ال مخالف اصل چهاردهم
قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران
است که میگوید" :به حکم آیه شریفه
"ال ینهاکم الله عن ّ
الذین لم یقاتلوکم
الدی��ن و ل م یخرجوک م من دیارک م
فی ّ
یحب
تبروهم و تقسطوا الیهم ّ
انّ الله ّ
ان ّ
المقس��طین" دولت جمهوری اسالمی
ایران و مسلمانان ّ
موظفند نسبت به افراد
غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و
عدل اس�لامی عمل نماین��د و حقوق
انسانی آنان را رعایت کنند"....
این هف��ت نفر که هر نوع نقض حقوق
بنیادین بشری و هتک حرمت انسانی
تحمل نمودهاند اکنون س��ال س�� ّوم
را ّ
اس��ت ک��ه در بند ب��ه س��ر میبرند و
مسجونیتش��ان هنوز ه��م در کمال
ّ
گس��تاخی بازداش��ت "موّقت" نامیده
همت بلند ،خوی
میش��ود .مش��اهدۀ ّ
خوش و کردار نیکشان در تضا ّد با رفتار
ن و در قبال همۀ
خش��ن س��رکوبگرا 
تحمل کردهاند ،گواه
س��ختیهایی که ّ
دیگری بر سعۀ صدر و خلوص ّنیت آنان
است و مردم ش��ریف ایران حال بر آن
شهادت میدهند .اخبار واصله حاکی از
آن است که همبندانشان رفتار و کردار
آنان را تحسین و تمجید میکنند و در
آنه��ا نور امید و منبع تس��لّی و آرامش
میبینند ،از حکمتشان کسب توان و
نی��رو مینمایند و آنان را نماد پاکدلی
و آزادگی که از ویژگیهای مردم ایران
است میشمرند.
حض��رت آیت الله ،کوش��ش در جهت
سرکوبی این صفات اخالقی و خصایص
روحانی چ��ه دردی را درمان میکند و
تمسک به کدام
این ظلم و ستم نشانۀ ّ
یک از اصول متعالی اس��ت که حضرت
محم��د (ص) تروی��ج آن را از فرایض
ّ
دین مبین اس�لام میش��مرند؟ زندان
گوهردش��ت بدون ش��ک افراد بیگناه
دیگری به غیر از این هفت نفر را در بر
دارد .چرا اجازه میدهید که یک انسان
تحمل محیط کثیف ،متعفّن،
مجبور به ّ
ممل ّو از حش��رات و آلوده ب��ه امراض و
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فاقد تسهیالت کافی
ب��رای نظاف��ت و
بهداشت آن زندان
باش��د؟ این چنین
محی��ط خش��ن و
موهنی حتّیدرخور
خطر نا کتر ی��ن
مجرمین نیس��ت.
آی��ا در نظ��ر دولت
ای��ران تحمی��ل
چنین ش��رایطی بر
ش��هروندان خود با
رحم��ت و عدال��ت
اسالمی توافق دارد؟
چرا ب��ه احتیاجات
ش��دید بهداشتی و
درمان��ی زندانی��ان
توجهی نمیشود؟
ّ
اگر لطمۀ جدیدی به
سالمت این هفت نفر
مسئولیت آن را بر
وارد شود چه کسی
ّ
عهده خواهد داشت؟چرا این معصومان
به غذای مناسب دسترسی کافی ندارند
و سلّولشان آنقدر تنگ است که نه تنها
خواب برایشان دشوار گشته بلکه قادر
نیس��تند به آسانی به ادای نماز و دیگر
عبادات روزانۀ خ��ود بپردازند؟ چرا ق ّوۀ
حق
قضائیه بیرحمانه آنان را حتّی از ّ
ّ
اس��تفاده از ّ
مرخصی اضطراری محروم
کرده اس��ت؟ آیا این تضییقات هدفی
روحی��ۀ این هفت نفر
ب��ه جز تضعیف ّ
و دیگ��ر بهائیان ای��ران دارد؟ مالحظه
فرمایید که چگونه بهائیان ایران پیوسته
مجبورند از رسانههای وابسته به دولت
خود نسبت به عقاید خویش توهینات
ناروا بشنوند و شاهد تحریف و تخدیش
تاری��خ دینش��ان باش��ند ،تحریکات
گوناگونی را که با پش��تیبانی بعضی از
مسئولین امور در کوچه و بازار و از فراز
منابر برای ایجاد نفرت نس��بت به آنان
تحمل نمایند ،به زندان
انجام میشود ّ
محرومیت از
غیر قانونی تن در دهند،
ّ
تحصیالت عال��ی و محدودیّت در امرار
مع��اش را بپذیرن��د ،در مدارس دولتی
فحش و ناسزا بشنوند ،امالکشان ویران
ش��ود و قبرستانهایشان با پشتیبانی
مامورین زیر و رو گردد .دستآورد این
ّ
خط مش��ی تا به حال چه بوده است؟
تضییقات ش��دیدۀ وارده بر بهائیان در
چن��د دهۀ اخیر آن��ان را در نظر مردم
ای��ران سرمش��ق پایبندی ب��ه اصول
معنوی و مظهر مقاومت سازنده در برابر

ظل م ساخته و همچنین موجب افزایش
چش��مگیر عالقۀ م��ردم ایرانزمین به
آشنایی با حقایق آیین بهائی شده است.
ی م��اه  ،1388بیت العدل اعظم،
در د 
مرجع عالی بهائی��ان جهان ،در پیامی
خطاب به بهائیان ایران به این مس��ئله
اشاره نمودند که هر گاه صاحبان قدرت
ب��ا دسیس��هبازی بر علیه ش��هروندان
بیگناه عمل نمایند ،در نهایت موجب
بیاعتب��اری خ��ود میش��وند .جامعۀ
م��ورخ 14
جهانی بهائ��ی نیز در نامۀ ّ
اس��فند  1387خطاب به دادستان ّ
کل
جمهوری اس�لامی ایران اظهار داشت
که تصمیمات سیستم قضایی ایران در
مورد بهائیان پیامدهایی فراتر از جامعۀ
بهائی آن کشور دارد و به مسئلۀ آزادی
وجدان همۀ افراد ملّت تعمیم مییابد.
ِ
امید از ذکر این مطالب آن بود که قضات
محترمدادگاه به خاطر حفظ احترام این
مرز و ب��وم ،در قض��اوت جانب عدالت
گیرند.
بهائیاندر کشور شما "دیگران" نیستند
بلکه جزئی جداییناپذیر از ملّت ایران
هس��تند .بیعدالتیهای وارده بر آنان
بازتابی از مظالم دهش��تناکی است که
ملّ��ت ایران را از هر طرف احاطه نموده
اس��ت .رعایت حقوق بهائی��ان اکنون
میتواند نمایانگر آمادگی ش��ما برای
رعایت حقوق همۀ ش��هروندان باش��د.
جبران بیعدالتیهای وارده بر بهائیان
پرتو امیدی در قلوب همگان نسبت به
تع ّهد شما به گسترش عدالت به کلّ ّیۀ
س��اکنان آن سرزمین خواهد دمید .بنا
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بر این درخواست ما از طرف این هفت
نفر در حقیقت درخواستی برای رعایت
حقوق تمام ایرانیان است.
مقدس
با قلبی ممل ّو از عشق به کشور ّ
ای��ران و با آرزوی ش��کوه و عظمت آن
سرزمین ،از آن جناب در مقام ریاست
قضائیه تقاضا میکنیم که اعضای
ق ّوۀ
ّ
سابق هیئت یاران را آزاد نمایید و دیگر
بهائیانی را نیز که در سراس��ر کشور در
بندند — از جمله خانمها هاله روحی
و رها ثابت و آقای ساس��ان تقوا ،س��ه
جوان بهائی که صرفاً به جرم کمکهای
انساندوس��تانه در جهت سوادآموزی
به ک��ودکان مناط��ق فق��رزده ،اکنون
مس��جونیت خود را در
چهارمین سال
ّ
شیراز میگذرانند — آزاد کنید.حقوق
کامل شهروندی تمام بهائیان را محترم
ش��مرید تا بتوانن��د آرزوی قلبی خود
را ب��رای خدمت در راه پیش��برد وطن
عزیزش��ان دوش ب��ه دوش هممیهنان
حق و این
خویش تحقّق بخش��ند .این ّ
آزادی در اصل همان اس��ت که شما به
درستی برای مسلمانانی که به صورت
اقلّ ّیت در سایر کشورها به سر میبرند
طلب مینمایید .بهائیان نیزدرخواستی
بیش از این از شما ندارند.
با احترام،
جامعۀبیناملللیبهائی
رونوشت:سفیرمحترمجمهوری
اسالمی ایران در سازمان متّحد

شـه
شه
ا
ادت ساالر ید ن
بنام خداوند بخشنده مهربان

الگوی آزادگی و آزاد مردی حسین (ع)
بر شما عاشقان و پیروان راهش تسلیت باد

به همین مناسبت مجلس بزرگداشت و عزاداری آن سرو یگانه

 از روز دوشنبه برابر با  06دسامبر 2010
به مدت  12شب ،از ساعت  07: 00لغایت  10 : 00شب
در مركز اسالمی ایرانیان مونتریال
 به صرف شام برگزار خواهد شد.
حضور شما عزیزان روشن نگه داشتن چراغ راه آزادی
و احیاء شعائر مقدس ایزدی است.
سخنران :حجة األسالم و المسلمین

شی
ل
سی
ب
خ ـصا ح وهی

با آرزوی توفیق برای شما
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
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دیدگاه...
تاریخچه حزب توده  -الاقل آجنا که به رهبرانش مربوط
می شود  -انباشته از توطئه ،خیانت و نیرنگ است

پاسخی بر دیدگاه آقای ابوجعفر خدیر
(پیوند:شماره یکم دسامبر)
حسینصمیمی(مونترال)

گرامی هموطن عزیز ،آقای ابوجعفر
خدیر در مقاله ای بس��یار احساسی
که مطمئنا ریشه در عمق پایبندی
های عقیدتی ایشان به مبارزات ضد
امپریالیستی بخصوص نوع غربی آن
دارد ،در مقاله ای در آخرین شماره
پیوند به بهانه س��المرگ نورالدین
کیانوری«( ،پدر کیا») ،آخرین دبیر
اول کمیته مرکزی حزب توده ایران
و نوه ش��یخ فضل الله نوری ،آخوند
مرتجع و آرش��تیکت «مشروعیت
برعلیه مشروطیت»،دوران بپاخیزی
ملی در اس��تقرار حکومت مردمی
و س��کوالر در آغاز قرن بیس��تم در
ایران ،به ستایش این چهره سیاسی
پرداخته و علیرغم اینکه بیش از دو
سوم مطلب در کوبیدن و پرخاش به
رضاشاه و محمدرضا شاه پهلوی بوده،
تا اصل مطلب یعنی دکتر کیانوری،
او را بعنوان «یکی از درخشان ترین
و تاثیرگذارترین چهره های سیاسی
ایران در قرن بیستم» برشمرده اند.

قض��اوت تاری��خ بگون��ه مغرضانه،
جانبدارانه یا عادالن��ه ناگزیر اتفاق
خواهد افتاد.
در زمینه تاریخ سیاسی یک کشور،
که مجموعه افراد و چهره هائی است
که نقش آفرینان حرکات سیاس��ی
ب��وده اند که برآیند آن سرنوش��ت
مملکت را رقم زده است ،هر یک از
ما میتوانیم به دلیل پایبندی های
عقیدتی خود به دور از انصاف و برای
رضایت خاطر خویش از چهره های
سیاس��ی مورد عالقه مان قهرمان
سیاسیبسازیم.
اما باید متوجه باشیم زمانی که این
افکار را در مجموعه وس��ایل ارتباط
جمعی مط��رح می نمائی��م آنگاه
باید قبول کنیم تا سایرین نیز ُمهر
سکوت برداشته و چه بسا از قهرمان

ما چهره ای پلید و ناخوشایند ارائه
دهند و یا اینکه از قهرمان س��ازی
آرام آرام ما جلوگیری کنند.
سوال در این اس��ت که آیا جناب
خدی��ر در پ��ی آن هس��تند تا با
یادآوری خاطرات خود در تکمیل
تاریخ شفاهی صد ساله اخیر ایران
بکوشند یا عقده هایدرونی خویش
را ،که دالیل آن برای نگارنده ناآشنا
اس��ت ،در زمینه تنف��ر و انزجار از
شاهان پهلوی خالی نمایند.
چنانچ��ه هدف دوم در بین اس��ت
حداقل انصاف حک��م می کند که
بنحوی در مقاله خ��ود خواننده را
آگاه کنند که آنها نیز صرفا از آندید
به نوشتار بنگرند و واقعا نیازی هم
نیست تا اسم و رسم دیگری را برای
رسیدن به آن هدف استفاده نمود.
اما اگر هدف نخستین مد نظر ایشان
اس��ت حداقل انتظار آن اس��ت که
جانب انصاف گرفته شود.
باور کنید هیچگون��ه عالقه ای در
دفاع از پادشاهان پهلوی را ندارم چرا
که خودم نیز در پاره ای موارد منتقد
ایشان می باشم و شکی ندارم که در
پایان کار و پس از سبک و سنگین
نمودن تم��ام جوانب تاریخ قضاوت
عادالنه مثبتی نسبت به آنها انجام
خواهد داد؛ که مطمئنا هنوز جوان
است و زمانش نرسیده.
ام��ا از هموطن عزی��زم آقای خدیر
میپرسم:
شمائی که تمام شواهد دیکتاتوری،
قلدری ،زورگوئی ،ستم شاهی ،فساد
و ...در رابط��ه ب��ا این پادش��اهان را
یادآور شده اید نتوانستید حتی یک
مورد از خدمات و یا اقداماتی را که
در طول  50سال سلطنت آنها اتفاق
افتاده و ایران را از چیزی ش��بیه به
«افغانستان»در پایاندوران قاجاریه
به چیزی شبیه آنچه دیروز و امروز
شاهد آن بوده ایم تبدیل کرده اند،
بیابید و متذکر گردید؟

و آیا ش��ما حاضرید با همان آگاهی
از انحطاط ،فساد ،سقوط ،زورگوئی،
پایمالی آزادی ،کش��تارهای دسته
جمعی و ...اتحاد جماهیر ش��وروی
زادگاه تفکر مارکسیس��م لنینیسم
و سپس استالینیس��م (کعبه آمال
و خاس��تگاه نهائ��ی رهب��ران توده
ای ای��ران و طالی��ه داران حرکتی
که خواسته اش رس��اندن ایران به
جایگاهی ش��بیه «اتح��اد جماهیر
سوسیالیستی شوروی» و برقراری
حکومت پرولتایای کارگری بود) نیز
سخن بگوئید و منصفانه چهره ای
از شوروی را که پس از فرو ریختن
پرده های آهنینش در س��ال های
 80میالدی برای دنیا نمایانگر شد
را نشان دهید؟
شکدارم که پایبندی های عقیدتی
و وس��واس تفکر ضدامپریالیسی و
ضد آمریکائی چنین اج��ازه ای به
شمادهد.
م��ن به هی��چ عن��وان منک��ر این
نیس��تم و نبوده ام که حرکت های
سوسیالیس��تی و جنب��ش انقالبی
بلشویکیدردوران جنگ اول جهانی
در ش��وروی و فروریزی امپراطوری
امپریالیستی روسیه تزاری و نزدیکی
ایران به این کانون انقالبی و شرایط
زمانی آنروز کشور و اشتیاق شدید
آرمانخواهان و ترقی خواهان ایرانی
برای برق��راری حکومت س��کوالر
مردمی و دموکراتیک در تاثیر افکار

چ��پ گرایانه در ایران بی تاثیر بوده
است.
تفکرات مارکسیستی و جنبه های
آرمانخواهی آندر ایجاد شرایط بهتر
برای مردم همواره پایه فکری تمام
سوسیال دموکرات ها در جهان بوده
و خواهد بود و چپ در واقع وجدان
جوامع آگاه است.

مشکل من با ش�ما در آن است که
حاضر نیستید بپذیرید پس از رسیدن
چ�پ به قدرت ،فس�اد ناش�ی از
دستیابی به قدرت نه تنها کمتر بلکه
به مراتب بیش�تر از جوامع سرمایه
داری غربی بوده و بخوبی کارنامه
احتاد جماهیر شوروی ساقط شده
شاهد این ادعای من است.

مش��کل من در آنجا است که وقتی
فرقه دموکرات آذربایجان زیر فشار
حزب کمونیست آذربایجان شوروی
تن به برنامه جدائی قسمتی از وطن
م��ی دهد رهب��ران توده ب��ه دلیل
سرس��پردگی و نه ب��ه دلیل اعتقاد
ایدئولوژیک با این حرکت هم س��و
میش��وند و پس از شکست تنها راه
گریز را حمله به شاه می دانند.
این رهبران حاضر نیستند اقرار کنند
حربی که بیش از  50درصد جوانان
تحصیل کرده و خواستار دموکراسی
در آن دوران طرف��داران آن بودن��د
چگون��ه پس از وقای��ع آذربایجان و
کردس��تان از اطراف حزب پراکنده
شدند.
مش��کل من در آن اس��ت که شما
حاضر نیس��تید اقرار کنی��د که در
حرکت دکت��ر محمد مص��دق در
ایجاد حکوم��ت مردم��ی در ایران
و پس از بازگش��ت او به سیاست و
هواداری سوس��یال دموکرات هائی
مکـی و بقائی و س��ایر اصالح
چون ّ
طلبان در مبارزاتش با انگلیسی ها
و ملی س��ازی صنع��ت نفت ،چون
اربابان کرملین و سیاس��ت هایشان
ایج��اب می کرد تا با مصدق مبارزه
گردد ،چگونه حزب توده او و یارانش
را عوام��ل امپریالیس��ت و نوک��ران
دربار خواند و در نهایت با همکاری
روحانیان و طبقه مذهبی وس��ایل
سقوط او را فراهم آورد.
مش��کل من در آن است که پس از
رانده ش��دن حزب ت��وده از صحنه
سیاسی ،این حزب با چه حربه هائی
در درون س��اختار ارتش ،س��اواک،

توفان در فنجان...

PAYVAND: Vol. 17  No.984  DEC. 15, 2010

کا گ ب و حزب توده به انگلیسی ها
داد و آنها از طرق پاکستان در اختیار
حکومت فعلی ایران قرار دادند باعث
ش��د که چه کسانی تیرباران شوند،
چه کس��انی آواره شوند و در نهایت
باعث ش��د که آخوندها بعد از آنکه
بدست توده ای ها تمام مخالفین را
شناسائی و نابود کردند ترتیب نهایی
حزب توده را بدهند.
متاسفانه ش��ما در مقاله تان به ده
سال زندان دکتر کیانوری اشاره می
کنید ولی به پیش درآمدهای ناشی
به آن اشاره ای نمی نمائید.
ایرج هاش��می زاده در مجموعه ای
بن��ام "حزب توده ای�ران به روایت
حزب توده ایران" در بیش از هفتاد
صفح��ه فقط ب��ا انتش��ار تیترها و
خالصه هائی از مقاالت روزنامه مردم
در طول انقالب و چند سال آغازین
حکومت اسالمی در ایران نشان داده
است که این حزب چگونه در مسیر

ادارات دولتی نفوذ نموده و همه چیز
بصورت مخفیانه به دس��تور KGB
اجرا میشد ولی وقتی رفیق برژنف،
محمدرضا شاه پهلوی را در آغوش
می گرفت تا چند صد میلیون دالر
اسلحه به او بفروشد و پولی به جیب
کرملین ریخته شود «مردم» ارگان
رس��می حزب توده به تائید و به به
گوئی می پرداخت.
مش��کل من در آن است که وقتی
تانک های ارتش س��رخ در خیابان
های بوداپست و پراگ آزادیخواهان
ضد کمونیست را زیر چرخ های خود
له می کرد یک نفر از رهبران ترقی
خواه و تاثیرگذار توده لب به اعتراض
نگش��ود و ای��ن در زمان��ی بود که
«ژرژ مارشه» رهبر حزب کمونیست
«مس��تقل» فرانسه و رهبران حزب
کمونیست «مستقل»ایتالیاکرملین
را به ب��اد انتقاد گرفتند و به همین
دلیلدر گردهمائی بعدی نیز حضور
نیافتند برای آنکه آنها مستقل بودند اربابان کرملینی خ�ود در حمایت
و رهب��ران توده ای ایران وابس��ته و از خمینی و انقالبی��ون پرداخت و
کارگزار.
علیرغم سقوط شوروی سابق نتیجه
جن�اب خدی�ر ،زمان�ی ک�ه همان حرکت ها نفوذ شدید روسها
«انتخاب» از انسان گرفته شود در س��اختار سیاسی امروز ایران نیز
و اجازه «مالکیت فردی» سلب شده باشد.
گردد همه چیز به آخر می رسد .دفتر سیاس��ی و ش��خصیت فردی
م��ی دانی��د چ��را جوامع��ی چون دکتر نورالدی��ن کیانوری در محک
اسکاندیناویموفقهستند؟!
تاریخ به قضاوت گذارده خواهد شد
برای آنک��ه ارزش مالکیت فردی و و شکی نیس��ت حکمی منصفانه و
اجازه رش��د س��رمایه بطور معقول عادالن��ه در موردش ص��ادر خواهد
ب��ه افراد داده ش��ده و آن��گاه ارزش شد؛ امیدوارم عمر من و شما کفایت
ه��ای معنوی را ب��ا آن تلفیق کرده دهد تا شاهد آن باشیم اما خودمان
و سیستم های سوسیال دموکرات را گول نزنی��م حزب توده و رهبران
موفقی ایجاد ش��ده اس��ت .فقط از آن بخصوص شخص کیانوری رای
شما خواهش می کنم این را مقایسه مردم را دریافت کرده اند کافی است
کنید با آپارتمان سازی های دولتی از درون پایبن��دی ه��ای عقیدتی
شوروی سابق و نحوه تقسیم آن بین خود خارج گردیم و با سایرین گپی
«پرولتاریا»؟!
دوستانه بزنیم نتیجه ای نه چندان
و آخری�ن صحن�ه حرکت های دلپسند را شاهد خواهیم بود.
سیاس�ی حزب توده به رهبری ام��ا کالم آخر ،من هم با ش��ما در
«پدر کیان�وری» ب�ه ق�دری در «تاثیرگ��ذاری» کیانوری بر جامعه
ذهن ها تازه اس�ت ک�ه همه از ای��ران و در صحنه سیاس��ی چند
آن باخبرند ،بله همکاری آنها با دهه اخیر هم نظرم ولیکن درس��ت
انقالب اسالمی به امید رسیدن در جهت کامال مخالف ش��ما و او را
ب�ه قدرت ب�ا اس�تفاده از اهرم ف��ردی می دانم که تم��ام زندگانی
خمینی و انقالبی که رهبری می سیاس��ی اش در مس��یر خدمت به
نمود.
بیگانه و اجرای خواس��ت های آنها
پناهندگی افسر اطالعاتی شوری به و آن هم فقط به دلیل «رسیدن به
نام کوزینچسکی به غرب و اطالعاتی قدرت» و ریاست و آقائی بوده است
که او در رابطه با سازمان جاسوسی که آن هم هیچ گاه تحقق نپذیرفت.

>> ادامه از صفحه30 :

از حضرت سردبیر محترم مان سوال
می کنیم که آیا این مقاله را نذری و
به قول علما اسالم "فی سبیل الله"
چاپ فرموده اند؟ که در این صورت
اجرش��ان با مرح��وم "پی یر الیوت
ترودو" رحمت الله علیه ،و اگر بابت
آن مایه ای رسیده یا خواهد رسید
سهم این حقیر را هم کنار بگذارند!!
ـــــــــــــــــــ
به مناس��بت و مبارک��ی و میمنت
همسایگی مقالتیدو تن از شخصیت
های برجسته شهرمان مدینه منوره
مونتریال در ش��ماره قبل «نش��ریه
پیوند»
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آم�وزش
ش�یرینیپزی

کیک و شیرینی های
خانگی
و دسر

پذیرش سفارش
به میزان محدود
خانم فریده
Tel.:

514-562-5420

از میان نامه های رسیده

توضیح درباره یک متثال خیلی
مبارک!

تمث��ال مب��ارک حض��رت حجت
المس��لمین واالستالین و مع النین
ح��اج آق��ا ش��یخ ابو عل��ی جصغر
خدیمدیدامت برکاته

توضیحضروری:

شخصیت هائی مش��ابه عالیجنابی
که تمث��ال مبارکش��ان را در اینجا
می بینید ،فقط می تواند محصول
جوامعی باش��د که آسید علی آقای
روضه خوان رهب��ر معظم ،دکتر(!)
محمودآق��ا حلب��ی س��از رئی��س
جمهوری محبوب ،آیت الله العظمی
نورالدینکیانوری (یکی ازنامدارترین
ستارگاندرخشان آسمان سیاست)،
خسرو خان سردبیر میهن دوست و
فرهیخته نشریه کامیونیتی ،علی آقا
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تحلیل گر و مقاله نویس سیاس��ی
برجسته ،مستقل و بیطرف،دکتر(!)
س��عید س��کوئی مدی��ر و صاحب
تلویزیون ماهواره ای فارس��ی زبان
مب��ارز خ��ارج کش��ور ،و پیرگدای
خراسانی طنز نویس اش باشد!
کوزه محتوی خیاط!

در ش��ماره قب��ل پیون��د ،مطلبی
نوشتیم تحت عنوان "حق میخ" در
گالیه ای ظریف از جناب سردبیرمان
به خاطر درج مکرر مطالبی متفرقه
و گوناگ��ون از دیگران در صفحه ما
و این "بچه مشهدی" نکته سنج و
زب��ل و تا حدودی بد جنس و ناقال!
در جا و در همان شماره جواب ما را
با نوعی لج و لجبازی و دهن کجی
داد به این شکل که این بار بیش از
نصف صفحه ما را به مطالب دیگران
اختصاصداد!
اما در این عمل شیطنت آمیز یک

رقم اعشار هم اشتباه کرده بود بدین
صورت که دو قطعه شعر زیبا و ناب
از آقای هادی خرس��ندی را زینت
بخش صفحه ما کرده بود تا ش��اید
به زعم خودش تیپائی هم به ما زده
باش��د ،که باید خدمت شان عرض
کنیم ک��ه درج مطلب از اس��تادی
مانند خرسندیدر کنار مطلب طلبه
ای مثل ما نه تنها ایرادی ندارد بلکه
بر خالف تصور شما برای ما موجب
افتخار و مباهات هم محس��وب می
شود به عقیده ما ،هادی و کارهایش
در مقابل اراجیف س��ید ابراهیم در
این رشته ،مثل گالبی تازه و رسیده
و شیرین نطنز است در مقابل زردآلو
عنک پالسیده!؟
ام�ا جانب انص�اف را از دس�ت
ندهیم ،الزم م��ی دانیم این را هم
ب��ه عرض ش��ما خوانن��دگان عزیز
برس��انیم که در پیوند رسم بر این
است که جناب سردبیر پس از اتمام
کار صفحه بندی ،نوشته هر یک از
همکاران نشریه را جهت تائید برایش
می فرستد و فقط پس از به اصطالح
پروف مطلب توس��ط صاحب قلم،
آن را به دس��ت چاپخانه می سپارد
بنابراین همه آنچه به نظر شما می
رسد قب ً
ال توسط نویسنده بازبینی و
تائید شده است!
شا د و آزا د و سربلند باشید
پیرگدایخراسانی
به تاریخ سه شنبه چهاردهم
دسامبرالمبارک سال  2010ولفری
دربدری
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باقرزاده :از کجا شروع شد...

بازار امالک...
ک یسم
هـم
م
ن
ی
م
ر سوسال و الدیرب ه بارک

آمار خرید و فروش امالک کالن شهر مونترال در ماه نوامبر *۲۰۱۰
امیر سام

بنا به آمار سیستم
 MLSس��ازمان
مش��اورین امالک
مونت��رال ب��زرگ،
معامالت امالک در
جزیره مونترال با تع��داد  ۱۳۷۰در
ماه نوامب��ر  ،۲۰۱۰رکورد جدیدی
از خود بر جای گذاش��ت که معادل
 ۱درصد افزایش نس��بت به نوامبر
 ۲۰۰۹بود.
با این وج��ود ،تع��داد معامالت در
کالن شهر مونترال  ۵درصد نسبت
به نوامبر  ۲۰۰۹کاهش داش��ت ،اما
در عین حال آمار ها نش��ان دهنده
۲درصد افزای��ش در تعداد خرید و
فروش امالک از ابتدای سال تا آخر
نوامبر در کالن شهر مونترال نسبت
به مدت مشابه سال قبل میباشند.
طب��ق نظر خان��م ،Dian Menard
معاون رئیس هیئت مدیره سازمان
مش��اورین امالک مونت��رال بزرگ،
ماه نوامبر ب��رای بازار امالک ماه پر
رونقی بود ،با توجه به این نکته که
در هفت ماه اخیر ش��اهد کاهش
خرید و فروش امالک در س��طح
کالن شهر مونترال بودهایم ،این
کاه��ش در ماه نوامبر ناچیز بوده
است ،حتی منطقه الوال  ۳درصد
افزایش در تعداد معامالت داشت
و جزیره مونترال بهترین رکورد
خرید و فروش در ماههای نوامبر
را به ثبت رسانید.
آپارتماندر کالن شهر مونترالدر
ی بود که از
ماه گذشته تنها ملک 
خود افزایش در تعداد معامالت به
جای گذاشت.
ثبت  ۹۸۳تعداد فروشدر این ماه
به نوبه خود یک رکورد محسوب
میشود که حتی  ۳درصد بیشتر
از رک��ورد ف��روش آپارتم��ان در
نوامبر  ۲۰۰۹بود.
تقریبا در تمام مناطق کالن شهر
مونترال افزایشدر تعداد معامالت
این نوع ملک به ثبت رسید غیر از

 South Shoreکه  ۹درصد کاهش
در خرید و فروش آپارتمانها از خود
نشان داد.
در جزیره مونترال ،الوال و North
 Shoreتعداد فروش آپارتمانها به
ترتیب  ۲۳ ،۴و  ۱۵درصد نسبت
به نوامبر  ۲۰۰۹افزایش داشتند.
هر چند که ای��ن افزایش در تعداد
معامالت آپارتمان ه��ا به اندازهای
نبود ک��ه کاهش تع��داد معامالت
ام�لاک مس��کونی ت��ک واح��دی
-۷( Single familyدرصد) و امالک
چندواح��دی -۱۳( Plexدرصد) را
در کالن شهر مونترال جبران کند.
از لح��اظ جغرافیاییNorth shore ،
ب��ا  ۱۰درصد و  South shoreبا ۱۴
ی در
درص��د کاهش ،عام�لان اصل 
کاهش تعداد معام�لات امالک در
کالن ش��هر مونت��رال در ماه نوامبر
 ۲۰۱۰بودند.
ای��ن کاه��ش ب��رای – soulange
۳ ،Vaudreuilدرصد گزارش شد.
از لحاظ قیمت  ،هر سه نوع امالک

افزایشی حدود  ۷درصد در میانگین
قیمت نس��بت ب��ه نوامب��ر ۲۰۰۹
داشتند .در منطقه مونترال ،قیمت
میانگینامالکمسکونیتکواحدی
 Single familyب��ه  ۲۶۰۷۵۰دالر،
آپارتمان به  ۲۱۸۰۰۰دالر و امالک
چند واحدی  Plexبه  ۳۸۵۰۰۰دالر
رسید.
این افزایش قیمت برای عالقه مندان
به س��رمایه گذاری در امالک خبر
ی میباشد چرا که نشان دهنده
خوب 
ثبات و اطمینان در سرمایه گذاری
در این امر میباشد .از این گذشته،
مدت زمان متوسط فروش امالکدر
ماه نوامب��ر کاهش یافت که به نوبه
مسرت
خود برای فروشند گان خبر ّ
بخشیمیباشد.
در ماه نوامبر امسال نسبت به سال
گذش��ته  ۷درصد افزایش در تعداد
امالک در معرض فروش داش��تیم
که این افزایش به خریداران قدرت
انتخاب بیش��تری در هنگام خرید
میدهد.
 ۱۳دسامبر ۲۰۱۰
* بر گرفته شده از سایت سازمان
مشاورین امالک مونترال بزرگ

“ MLS® Residential Statistics
Montréal Metropolitan Area
November 2010 versus November 2009
Variation
Active listings
22,598
+7%
New listings
5,498
+8%
Total sales
3,214
-5%
Single-family
1,826
-7%
Condominiums
983
+3%
Plexes (2 to 5
399
-13%
)dwellings
Volume of sales
$981,347,26 +3%
7
Median price
Single-family
$260,750
+7%
Condominiums
$218,000
+7%
Plexes (2 to 5
$385,000
+7%
)dwellings
Source: Greater Montreal Real Estate Board by
Centris

بس
ـم
ل
ه تعا ی

aliasgharmohamadi@hotmail.
com

علی اصغر محمدی

Tel.:514-891-7029
ستایش می کنم پروردگار را سالم و
صلوات "محمد مصطفی" را
روایت اس��ت روزی حضرت رسول
اکرم (ص) به همراه علی بن ابوطالب
(ع) در جمع مردم دور خانه خدا را طواف میکردند،
امیر مومنان از رس��ول حق پرس��ید :یا رسول الله
گمان می کنید خداوند زیارت و طواف همگی این
بندگان را مورد قبول درگاهش قرار خواهد داد؟
رس��ول خدا پاسخ داد ای علی از میان دو انگشت
دستم نگاه کن خواهی دید! همسر فاطمه (س) از
میان دو انگشت رسول حق نگاهی انداخت ،کسی
را جز دو نفر نیافت!
گمان می کنید آن دو نفر که بودند؟!
برادر "خ یگانه" در نامه ات نوش��ته بودید که بنده
با ماموران س��فارت جمهوری اس�لامی ایران در
تماس و رفت و آم��د بوده ام" .بله" این حقیر نیز
همانند همه ایرانیانی که برای کارهای پاسپورتی،
شناسنامه ای ،ازدواج و طالق و کارهای دنیوی می
روند می رفتم باز هم اگر کاری دنیوی پیش بیاید
می روم ،فکر می کنید گناه است؟
البته این حقیر نیز مثل شما و بعضی ها فکر می
کردم همه ماموران برای خدا کار می کنند ،بعد ها
فهمیدم عده ای ماموردولتی هستند و برایدولتها
کار می کنند و از آن دولت ها حقوق دریافت می
کنند و هر آنچه آنها دستور می دهند آن را عمل
می کنند ،زیرا آنها فرمانبرداردولتها می باشند.
عده ای ماموران وزارت اطالعاتدولتها می باشند و
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برایدولتشان "خبرچینی" می کنند.
جمع��ی دیگر از ماموران هم دنیا را می خواهند و
هم آخرت را ،اینانند که دو عالم را از دست دهند.
و جمعی دیگر از این ماموران ،به گفته قرآن مجید
"انگش��ت شمار" می باش��ند و پیروی از سیستم
شیطانی دولت ها نکنند .بندگان را برادر و خواهر
خود میدانند،در برابر ظلم حکم جهاددارند
خون برادر و خواهر خود را به ناحق نریزند،
از هیچ قدرتی جز "خالق" نمی ترسند همه
کارشان "فی سبیل اللهی" می باشد.
این ماموران هستند که برای پروردگارشان
خالص می باشند .به جرات میگویم که من
حقیر جز آن انگشت شمارها نیستم .امید
دارم و تالش نیز می کنم به آن برس��م ،اما
جز آن دس��ته از نیکان و پاکان و اس��توار
ایمانان نمی باشم ،من یک گناه دیده و گناه
کرده ای بیش نیستم.
نوش��ته بودی از این حقیر می ترسی ،من کسی
نیستم از من می ترسی!
من پشه ای بیش نیس��تم؛ از آن بترس که همه
قدرتمندان در برابرش به زانو کشیده خواهند شد،
از آن بترس که همه ثروتمندان در برابرش فقیر و
ناچیز می باشند ،و از آن بترس که همه ستمکاران
و جانیان و مزدوران را در آتش خشم دوزخ هالک
نماید.
پس ای ب��رادر «خ–یگانه» دنیا را از دیدگاه قران
نگاه کن دلت باز می شود.
پیامبر اکرم را با این زمینی ها برابر ندان 29 .آوریل
 2011روز ازدواج ویلیام نوه  Queenالیزابت ملکه
انگلستان و جهان می باشد.
از اخبار تلویزیون  B.B.Cشنیدم مبلغ صد میلیون
دالر برای پوش��ش امنیتی این عروسی سلطنتی
هزینهدر نظر گرفته شده.
قضاوت کنید و خدا رادر نظر بگیرید و ببینید ظلم
دیگر تا چه حد ،نابرابری و نابرادری تا کجا ،اگر آن
غذائی که ویلیام در طول روز می خورد ،یا Queen
خودم��ان نوش جان می کند ،من حقیر در طول
روز بخورم ،بعد از "هش��ت ساعت" هنگام رفتن
ب��ه توالت فکر می کنید ویلیام و یا ملکه خودمان
"جواهر" پس می دهند؟ و این حقیر !!Shit

اول انق�لاب فعالی��ت میکردهاند -
دورانی که روزنامه فروشان نوجوان
به اعدام گرفتار میشدند و مخالفت
با قانون بدوی و وحش��یانه قصاص
حکم ارتداد و مهدورال��دم بودن از
سوی آیت الله خمینی را به دنبال
میآورد.
ای��ن ن��وع از برخورد به گذش��ته و
بازخوانی سیاسی تاریخ البته مختص
اصالحطلبان نیس��ت و در فرهنگ
سیاسی ما شیوع دارد.
کافی اس��ت از س��ال  ۶۸به عقب
برویم و شروع سیاست سرکوب در
جمهوری اس�لامی را به روایتهای
مختلفبخوانیم.
مجاهدین خلق که از خرداد س��ال
 ۱۳۶۰م��ورد س��رکوب نظامیافته
جمهوریاسالمیقرارگرفتند(پیش
از آن ،تنها موارد پراکنده از سرکوب
آناندیده میشد) از این نقطه به بعد
نظام حاکم را ضد مردمی خواندند.
برخ��ی از س��ازمانهای چپ مانند
حزب توده و فدایی��ان اکثریت که
تا یکی دو س��ال پس از آن با رژیم
حاکم مماش��ات میکردند پس از
این که خود نیز به صورت مشابهی
گرفتار ش��دند حاضر شدند رژیم را
محکومکنند.
این س��ازمانها همراه با بسیاری از
گروههای دیگر مش��کل چندانی با
اعدامهای بیرویه سران رژیم شاه یا
متهمان کودتای نوژه نداشتند و حتا
آنها را تأیید میکردند و خواهان
اعدامه��ای «انقالبی» بیش��تری
میشدند.
بسیاری از این نیروها البته پس از
گذشت زمان ،اشتباهات پیشین
خ��ود را پذیرفتهان��د و ام��روز از
سیاستهای خوددر سالهای اول
پس از انقالب دفاع نمیکنند .ولی
هنوز برخورد سیاس��ی به تاریخ و
حقوق بشر در فرهنگ سیاسی ما
به چش��م میخورد .برای مثال در

>> ادامه از صفحه5 :

بسیاری از پیکارهای ضد جمهوری
اسالمی که بر مبنای کارنامه حقوق
بشری آن صورت میگیرد از جنایات
یا اعدامها یا قتل عامهای «دهه »۶۰
سخن میرود.
در ای��ن که در ده��ه  ۶۰جنایات و
اعدامها و قتل عامهای گسترده و بی
نظیری صورت گرفته اس��ت حرفی
نیست.
ولی چرا سال  ۱۳۶۰مبدأ این وقایع
بشمارمیآید؟
آیا پی�ش از آن اع�دام و جنایتی
صورت نگرفته بود؟

و آیا اعدام بی��ش از یک صد متهم
کودت��ای نوژه که صرفا به اس��تناد
یک جمل��ه خمینی به ریش��هری
که «حکم آنان قتل اس��ت» صورت
گرفت ،مصداق یک قتل عام سیاسی
بدون رعایت موازین حقوقی و قانونی
نبوده است؟
در این ص��ورت آیا درس��تتر این
نیس��ت که در دورهبن��دی جنایات
جمهوری اسالمی به جای دهه ۶۰
از دهه اول انقالب سخن بگوییم که
از تیربارانهای پش��ت بام مدرس��ه
رفاه در بهمن  ۵۷تا قتل عام وسیع
تابس��تان و پاییز س��ال  ۶۷را در بر
میگیرد و یک دوره ده ساله کامل
را شکل میدهد؟
پذیرش این که اشکال کار جمهوری
اس�لامی نه از خرداد  ۱۳۶۰یا پس
از مرگ خمینی و یا هر زمان دیگر،
و بلکه دقیقا از روز اول استقرار این
نظام ش��روع شده ،به دالیلی که در
باال به آنها اش��اره شد کار سادهای
نیست.
بس��یاری از نیروهای سیاسی ما به
گذش��ته خود تا حد زیادی برخورد
انتق��ادی کردهان��د (از فعاالن چپ
گرفته تا کسانی مانند آقای تاجزاده)،
و این خود مایه تحسین است .ولی
غالب این نیروها هنوز نتوانس��تهاند
بپذیرند که پروژه جمهوری اسالمی

امیرسام

1. http://www.kaleme.
com/1389/03/24/klm-22713
2. http://www.iran-emrooz.net/
image1/qalamsabz1.pdf

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

روز غدیر خم (روز آزمایش حق و باطل ،روز انتخاب
عادلترین ،مظلومترین ،ش��جاع ترین و دانشمند
ترین و کامل ترین انس��ان ها ،امیر مومنان جهان
علی «ع») تنه��ا ترین عید های امت پیامبر اکرم
(ص) می باش��د .هر گاه مقاله ای می خوانید  ،آن
را نیک بفهمید ،زیرا خوانندگان آن بس��یار و فهم
کنندگانشاندک.
بسمهتعالی
مقدم��ه :این حقی��ر علی اصغر
محمدی با ع��رض پوزش از آن
«دسته و گروه» خوانندگانی که
مقاالت بنده را در ذهنیات شان
گمان باطل می کنند.
چن��د روز پی��ش از برادرم��ان،
حض��رت حج��ت االس�لام و
المسلمین ،شیخ صالح سیبویه
تلفنی داشتم که گله مند بود از
اینکه بعضی از آقایان و دوستان
به ایشان زنگ زده و گفته اند که
آقا ،علی اصغر در روزنامه شهر،
پیوند ،برای کاروان هایی که به
حج رفته اند ش��عری گفته که
یعنی حج شان «دکان» است!
ب��رادر صال��ح ،اج��ازه ندهی��د
اش��خاصی نسنجیده و ندانسته
گمان غلط خودشان را به شما
منتقل کنند .ب��ه علت همین
گم��ان زنی های نادرس��ت می
باش��د که در پایان مقاله نوشته
ب��ودم :ه��رگاه مقال��ه ای می
خوانید آن را نیک بفهمید ،زیرا
خوانن��دگان آن بس��یار و فهم
کنندگانشاندک.
هیچ مقام و ش��خصیتی نیست
و وجود ندارد که رفتن به خانه
کعبه را دکان بداند .زیارت خانه
کعب��ه امر پ��روردگار «در قرآن
کریم» می باش��د برای همگی

از پایه ضد دموکراتیک و واپس��گرا
ب��وده ،و بای��د آن را نفی میکردند
(کاری که شاپور بختیار و معدودی از
روشنفکران مانند مصطفی رحیمی
کردند).
و امروز هم پس از س��ی و دو س��ال
ک��ه از آن روزها میگذرد ،با تجربه
سی و دو س��ال حاکمیت خشونت
و س��رکوب و جهل و خرافات ،هنوز
بسیاری در برابر پذیرش این واقعیت
و اش��تباه تاریخ��ی خ��ود مقاومت
میکنند.
جامع��ه م��ا ک��ه دوران مخ��وف و
وحش��تناکی را در سه دهه گذشته
پش��ت سر گذاشته اس��ت به نوعی
«بیداری ملی» نیاز دارد ،و بدون آن
نمیتوان به برون رفت از این دوران
و پشت سر گذاشتن آن چندان امید
بست.
ت��ا هنگامی ک��ه مخالفان حکومت
نتوانند پروژه جمهوری اس�لامی را
از اساس نفی کنند ،و بلکه هر یک
مقطع خاصی از حیات این نظام را
مبنای «انحراف» آن بشناسند ،این
بیداری ملی به دس��ت نخواهد آمد.
باید پذیرفت که مردم ایران در سال
 ۱۳۵۷یک اشتباه تاریخی بزرگ را
مرتکب شدند (آری ،مردم میتوانند
به صورت جمع نیز اش��تباه کنند)
و همه کس��انی که م��ردم را به این
س��و راندند در این حرکت مسئول
بودهان��د .باید به این نکته نیز توجه
کرد که پذیرش این اشتباه به معنای
این نیست که مخالفت با رژیم شاه
اشتباه بوده است .استبداد سلطنتی
بای��د میرف��ت  -ولی نه ب��ه بهای
حمایت از حرکتی که تحت رهبری
روحانیت انحصارطلب قرار داشت و
میرفت تا استبداد آخوندی را جای
آن بنشاند.

Cell.: 514-702-2309

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

بن��دگان همه با ه��م برابر و فرقش��ان از زمین تا
آسمان .کشور انگلستان که اقتصادش رو به نابودی
نزدیک می باشد و عده ای بسیاردر گرسنگی و فقر
به سر می برند این چنین جاهالنه عمل می کنند
و ب��رای جان نوه ملکه جهان صد ها میلیون دالر
از جیب دولتهائی که زیر س��لطه دولت انگلستان
می باشند همچو (عربستان سعودی کافر) و دیگر
کشورهای "اس�لامی نما" به حس��اب خانواده
سلطنت واریز می کنند ،و همیندولت های ظلم
از مردم کشورشان باج و خراج می گیرند تا بر آنها
بتوانند خدائی کنند.
این حقیر خش��ن عروس��ی نوه ملکه انگلستان
و جه��ان را به هم��ه مردم انگلس��تان و جهان
مخصوصاً مردم زبان بسته کانادا می گویم :به پای
هم پیر شوید!
می گویند قرار است بیشترین سران کشورهای
جهان برای عرض تبریک و دست بوسی اربابشان
در این ازدواج "رویائی" شرکت کنند.
چن��دی پی��ش از رادیوهای بیگانگان ش��نیدم
برادرمان دکتر احمدی نژاد نیز برای دیدار رهبر
حزب الله و برای حفظ جانش مبلغ هنگفتی از
خزانه مردم مسلمان ایران برای نشان دادن قدرت
نظام بهدولت گوساله پرست اسرائیل و غرب ،وارد
بورس جهان کرد.
احمدی نژادی که تا دیروز با وانت سرباز در میان
مردم زحمتکش با لباسی ساده بیرون می آمد،
امروز این چنین شاهانه میان مردم با هزار و یک
بادی گارد در بین مردم لبنان ظاهر می شود
م��ی گویند دکتر احمدی نزاد ت��ا دیروز عقیده
داش��ت نگهدارنده خداوند می باشد او شعار می
داد از حقوق بینوایان و مسکینان در برابر ظالمان
دفاع خواهد کرد ،و شعار های دیگر...
(نمی دانم چه شد که اینطوری شد!) زمانی که
رس��ول اکرم "به امر خداون��د" از مکه به مدینه
هجرت می کردند ،با وجودی که می دانس��تند
ع��ده ای "جانی" و "مش��رک" قص��د جانش را
کرده بودند ،این چنین هزینه سنگین که دکتر
عزیزمان ب��رای حفظ جانش از بیت المال خرج
ک��رده بودند ،خرج نکردند ،و جان آن حضرت را
جز "خالق" عالم کسی حفظ نکرد.
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با سپاس از شما خوانندگان بینا
از طرف علی اصغر محمدی و جمعی از مسلمانان
و پیروان راه حق
 22-11 -2010مونتریال
مومنان با هم برادرند و جانشان برابر است و
در برابر دشمنان خدا متحد و یکپارچه اند .از
سخنان پیامبر اسالم رسول اکرم (ص)

مس��لمانان در سراس��ر جهان،
آنهایی که توان مالی برای رفتن
به آن مکان مقدس را دارند .اما
می شنویم و می بینیم و میدانم
دولت های اس�لامی جهان این
امر الهی را مبدل به تجارت کرده
اند .ه��دف خداوند از این رفتن
مس��لمانان به خانه کعبه ،صرفا
بخاطر یکدل شدن مسلماناندر
سراسر جهان می باشد.
آیا همه کش��ورهای اس�لامی
جهان با هم یکدل می باشند؟
حض��رت ابراهیم (ع) آن بتخانه
کعب��ه را زی��ر و رو کرد و به امر
پروردگار نو س��ازی ک��رد و آن
خان��ه کعبه را به یکتاپرس��تی
سفارش کرد.
آیا همه کش��ورهای اس�لامی
یکتاپرس��تی می کنن��د؟ یا به
خاطر «ث��روت و ق��درت» (در
این چن��د روزه دنیا) دش��من
خون��ی یکدیگر نمی باش��ند؟
آیا گم��ان می کنید خداوند آن
دولت عربستان سعودی «کافر»
را یکتا پرس��ت به حس��اب می
آورد؟ دولتی که خودش «نوکر»
انگلس��تان و آمریکا می باش��د.
دولت فاسد «آل سعود» از این
ام��ر الهی (رفتن مس��لمانان به
حج) سوء اس��تفاده می کند و
درآمد هنگفتی که از این مراسم

حج بدست می آورد را با دولت
های جنایتکار غرب در راه حرام
صرف می کنند.
یاران حسین زنده به آنند
که آرام نگیرند
آرامش ش��ان راه حسین است
(«شهادت»)
ماه محرم ،ماه خون و شهادت،
ماه جنگ و باطل ،ماه ش��هادت
حسین ابن علی (ع) بر همگی
شیعیان جهان تسلیت گفته و
امید اس��ت یاران «حقیقی» آن
حضرت در ادامه راهش استوار و
پایه دار باقی مانند.
«اگر دی��ن ندارید ،ب��ره و برده
دولت ها نباشید»
سرزمین کربال در روز رستاخیر
چ��ون س��تاره مرواری��دی می
درخش��د و ندا می دهد که من
زمین مقدس خدایم از سخنان
امام سجاد (ع)
در ضمن سالگرد مرحوم حسین
علی منتظری را در این ماه عزیز
محرم به همه ایرانیان «ش��یعه
مسلمان» تسلیت می گویم.
«اول محرم»  5دسامبر 2010
از طرف عل��ی اصغر محمدی و
جمعی از مس��لمانان و پیروان
راه حق
آغاز س��ال نو هجری قمری بر
همگان مبارک باد
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Immigration

Quebec

Immigration:

Certified Canadian
Immigration Consultants
are now recognized by the
Province of Quebec:
Now, all immigration
consultants must comply
with the rules for practice
in Quebec and will be held
accountable. These new
regulations will curb the
bad practices of fraudulent
immigration consultants.
It will also make an
important difference in the
lives of vulnerable people
who might be the actions
of bad people, "concluded
Kathleen Weil Minister of
Quebec Immigration.
The government of
Quebec recently proposed
regulations (February
2010) to better control
who may provide
provincial immigration
services to immigrants.
Specifically, under the
proposed regulations, only
Quebec-licensed lawyers,
notaries and immigration
consultants will be entitled
to represent clients in
Quebec immigration
matters.
Note that the Quebec and
Canadian governments
have a long-established
agreement that gives
Quebec the authority to
regulate immigration to
the province, as it applies
to both temporary and
permanent applications.
As a result, immigration
professionals, including
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Finacial Management

Montreal is a city that thrives on winter, and its
celebration of Christmas.
But let us not forget that December also holds the
longest night and the shortest day of the year, this
year Winter Solstice (Shabe Yalda) occurs December
21, 2010 at 11:38pm in the Northern Hemisphere and
the summer Solstice in the Southern Hemisphere.
On December 21, 2010 all places above an altitude of
66.5 degrees North are in complete darkness for 24
hours, while locations below a latitude of 66.5 degrees
south receive 24 hours of daylight.
I am sure glad that I am not in the darkness for 24
hours, I cannot imagine what that would be like, but the
good news is that after December 21, the nights start
getting shorter and the days longer.
Christmas is around the corner once again...
not too long ago we were enjoying summer, and all the
activities that come with the warm weather, we had our
first major snowfall, we are definitely having a White
Christmas, the spirit of Christmas is in the air, wherever
we go, in shopping malls, supermarkets, down our
neighbourhood streets, or downtown Montreal, we
cannot avoid the fact that Christmas is near, as the days
get closer to Christmas Eve the stores are jammed with
Christmas shoppers, Holiday Music ring in our ears, we
are running around trying to find the perfect gift for our
loved ones....
lawyers from other
jurisdictions or countries
who are not licensed in
Quebec, will no longer be
able to represent clients
in Quebec immigration
matters, such as temporary
foreign work permits
and permanent residence
applications.
Under the new
regulation, immigration
consultants in Quebec
must meet the following
requirements:
 Be a member in good
standing with the Canadian
Society of Immigration
Consultants (CSIC)
 Pass an examination on
the rules regarding Quebec
immigration
 Demonstrate knowledge
of French appropriate to
the exercise of activities
 Not have committed any

Federal
Skilled Workers
Federal Skilled Workers
Applications received toward the overall cap:
Applications received toward the overall cap:
4,780 of 20,000 as of December 6, 2010
4,780 of 20,000 as of December 6, 2010
Applications
received per eligible occupation:
Applications received per eligible occupation:
Eligible Occupation
(by National Occupational
Classification [NOC] code)

1389  آذر24  984  شماره 17 سال
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offense under the Quebec
Immigration Act and
Regulations
 Not have breached
her or his obligations
as an immigration
consultant in the three
years preceding the
application.

Number of
Complete
Applications
Received*
246

0631 Restaurant and Food Service Managers
0811 Primary Production Managers (except
45
Agriculture)
1122 Professional Occupations in Business Services to
1,000
Management
(Cap reached)**
1233 Insurance Adjusters and Claims Examiners
76
2121 Biologists and Related Scientists
277
2151 Architects
271
3111 Specialist Physicians
216
3112 General Practitioners and Family Physicians
259
3113 Dentists
312
3131 Pharmacists
433
3142 Physiotherapists
96
3152 Registered Nurses
807
3215 Medical Radiation Technologists
18
3222 Dental Hygienists and Dental Therapists
7
3233 Licensed Practical Nurses
27
4151 Psychologists
60
4152 Social Workers
174
6241 Chefs
34
6242 Cooks
73
7215 Contractors and Supervisors, Carpentry Trades
46
7216 Contractors and Supervisors, Mechanic Trades
103
7241 Electricians (except Industrial and Power System)
53
7242 Industrial Electricians
57
7251 Plumbers
16
7265 Welders and Related Machine Operators
14
7312 Heavy-Duty Equipment Mechanics
20
7371 Crane Operators
1
7372 Drillers and Blasters – Surface Mining, Quarrying
6
and Construction
8222 Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service
33

*The number of complete
Federal Skilled Worker
applications received
as of December 6, is
approximate.
The above information
concerning Fedeal Skilled
Workers is an update
from the Citizenship &
Immigration Canada
Website.
----Merry Christmas
everyone, stay safe,
keep healthy and make
sure laughter is in your
everyday life.
___________
Maria Cottone
Certified Canadian
Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Planning to buy your first home?
A Home Buyer's Plan the perfect plan!

In last month’s
year of withdrawal.
column we
At this time 1/15
discussed saving
of your borrowed
early for retirement
amount must be paid
by making periodic
back per year.
payments to your
So if you take out
RRSP account.
$15,000 from your
This month we are
RRSP account in
going to discuss
2008 you don’t have
how putting money
to pay anything back
ZAND
in your RRSP
until 2010.
account not only
In 2010 you will
helps you retire sooner
start making a $1,000
and more comfortably, but
yearly payment to your
it will also help you save
own RRSP account in order
money when buying your
to bring your RRSP back
first home.
to the level it was before
You might be thinking
you purchased your home
how can putting money
(or higher if you are also
into an account for
making additional RRSP
retirement help me buy a
contributions).
house today?
What’s the catch?
well, remember in the
 In terms of penalties,
last issue we said that
if you don’t repay 1/15 of
whatever you take out of
the borrowed amount per
your RRSP account will be year, you’ll have to add the
taxed at your marginal rate
amount as income. So if
for that year? Well, there
you don’t pay your $1,000
is a few ways that you can
due in 2011, you will have
take money out of your
to add that to your income
RRSP account without
and pay taxes on it at your
being taxed!
marginal rate.
In fact taking out money
 You MUST be a first
to buy your first home is
time home buyer and a
one of those exceptions.
resident of Canada at the
However like everything
time of withdrawal.
else in life there are certain  You MUST purchase
conditions that need to be
or build the home before
met for you to be able to
October 1, after the year of
take advantage of this great withdrawal.
feature.
So if you withdraw your
money in July 2011, you
What is the Home
have until October 1st,
Buyer Plan?
2011 to build or purchase
The RRSP Home Buyers
your home
plan is a program that
 RRSP contributions
allows first time home
of up to 90 days before
buyers to withdraw up to
$25,000 (as of 2009 federal the withdrawal date can
be used towards the HBP.
budget) from their RRSP
This basically means that
towards their first home
you can first decide to buy
TAX FREE.
home and then contribute
How does it work?
As mentioned above, if you to your RRSPs in order to
are a first time home buyer, take advantage of the HBP.
you can withdraw up to
$25,000 out of your RRSP
tax free!
If you are purchasing the
home with a spouse, you
can both withdraw $25,000
EACH from your accounts.
In terms of repayment, you
have up to 15 years to pay
back your RRSP starting
the second year after the

Why would I do this?

This is one of the only
ways to withdraw from
your RRSP tax free and a
great way to get yourself
into the real estate market.
Some may argue that
you’re missing out on
growth in your RRSP while
the money is borrowed.
However, I believe that if

تبدیل سیستم های

ویـدیوئی

you get a good price
for your first home,
the appreciation of
the home will be
higher then what you
would have earned in
your RRSP.
You must also
consider the fact that
since you are taking
the funds from your
RRSP instead of
borrowing it you
are also going to
save interest that would
be due on the equivalent
amount. Just to show you
how much you will save
let’s take a look at an
example:
Your marginal tax rate is
35%, and current mortgage
rates are at 6%. Let’s
assume that you take
$10,000 and invest it in
your RRSP account. At
the end of the year you are
going to get a refundable
tax credit of $3500, now
instead of borrowing
an additional 10,000 on
your mortgage in order to
purchase your first home
you take the $10,000
out and put it as a down
payment for the purchase.
Now 10,000$ borrowed
at a rate of 6% on a 25
year mortgage adds up to
a total of $25,000 (interest
and capital). So by simply
using your RRSP to finance
the purchase you can
potentially save $15,000;
interest on the loan and
another $3,500 tax credit
received!
Now doesn’t that sound
like a great way to save
some money on the
purchase of your first home
and also build your RRSPs
for the future? For more
information on the Home
Buys Plan, please visit the
Canadian revenue agencies
website.
_______________
Dariush Hozhabr Zandi,
MBA, CSC, CGA
(Candidate) Business and
Accounting Consultant
Darius.Zandi@
Zandconsulting.com

تپـشدیجیتــال
www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
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)موزیک،فیلم،½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس
½
سایت
وب
تهیه
و
طراحی
½
½
مجمو
)... فالیر،½انجام کارهای گرافیکی (پوستر
½
عه ای
ن
فیس ا
ز
ل
ب
ا
ایرانی
های
کتاب
جدیدترین
فروش
½
½
س
با خطا
ش
ی
ه
ای
 درمنزلیامحلکارشما:½ تعمیرکامپیوترشما
½
زیبا در
تپش

6162 Sherbrooke w.
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Tel.: 514-223-3336
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سـپ
اس

گروه فرهنگی  SUSAMEDIAفرارسیدن میالد حضرت مسیح و سال نو میالدی را پیشاپیش
به تمامی هموطنان و خصوصا ارامنه كشورمان تبریك عرض می كند.

كمپانی  SUSAMEDIAدر طی  10سال گذشته همواره تالش نموده است كه با برگزاری كنسرت هایی
در شان جامعه فخیم ایرانی ساكن مونترال ،لحظات خوب و به یادماندنی را برای شما عزیزان ایجاد نماید و
در این راه از راهنمایی های شما به منظور رفع نواقص و كمبود هایی موجود استفاده نموده است.
لذا بدین وسیله مراتب تشكر و قدردانی خود را از تمامی شما هموطنان و فارسی زبانان عزیز اعالم می
داریم ،چراكه امروز این افتخار را داریم كه پس از برگزاری

كنسرت بزرگ داریوش در شهر مونترال،

تماس هایی از شما عزیزان دریافت كنیم كه از نحوه برگزاری كنسرت كمال رضایت را داشته اید.

39

این افتخار به آس��انی برای كاركنان كمپانی  SUSAMEDIAبدس��ت نیامده و تالش بی وقفه ای را می
طلبیده است؛ لذا تمامی سعی خود را در جهت حفظ این اطمینان خواهیم نمود و امیدواریم كه باز هم
بتوانیمدر

كنسرت امید در تاریخ  2ژانویه 2011

لحظات زیبایی را برای تمامی شما عزیزان بیافرینیم.
در انتها الزم به ذكر است كه این كمپانی هیچ گونه مسولیتی در قبال دیگر برنامه های ایرانی كه در شهر
مونترال برگزار می شود ،نداشته و ندارد و كامال به صورت مستقل و با حمایت هموطنان اداره می گردد.
ذكر این نكته از این لحاظ حائز اهمیت است كه در چند هفته اخیر ایمیل هایی در زمینه عدم رضایت از
یکی از برنامه هایی که اخیرا در مونتریال برگزار شده دریافت كرده ایم ،كه الزم میدانیم به این نكته اشاره
كنیم که  SUSAMEDIAهیچ دخالتی در برگزاری این برنامه نداشته است.
به امید آنكه هیچ گاه ما را از حمایت های خود محروم نفرمایید.
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