شــریف

گـروه پـاسیفیـک
ßÅ¹Å£ˆç†f£¨†Í˜®Ž

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

_________________
990  شماره،17 سال
1389  دی24

_______

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

I.C.P.Z }£®ÁŽ
Inc. ç›£`` ` `¿† ä… Zd£œ£˜ }£®ÁŽ ç›£¿† gZ gfZ v£`º¥œZxZ®`
 تبدیل ارزها بصورت عمده،■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس
x£›g ã ®†y£`` ` †Â˜ fd Ô¼“®… z ,£fÂ²˜ ® £ z
 با نرخ بهتر، بدون کارمزد،برای شرکت ها و موسسات
علیfdخامن
توسط:مهاجرتی
}fZ™ä £›®،)محمدی(بهبهانی
Ý ®‘ gZ \®‰£Á› fÂ›Z
äÅšzZç³³ª†
yfz£`` `²امور
›- ■ کلیه
مهاجرت
مشاورین
عضو رمسی
\®‰£Á› fÂ›Z áÅ˜z ä¾ÅÂ…
úÅ¿¼†
\£›¬‹کانادایی
w£¨œZ z اجنمن
d¯›f£˜xz¬…

موسسه مالی

Sharif
990
_____

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

مرا یا
مونتریال:ـسمدبود
www.ic-pacific.com
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 سالن های:کبک
پرازدحام اورژانس
و نگرانی عمومی

...اولین بارش دل انگیز برف تهران
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عباس م
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 منI.P.M.
 راهInc.
ِده2178بهSte-Catherine
کسی راW. وقتی که:\ اصالح طلبی£Åš£›وفیz}عرfZ¬…£±Š

jgfZ z ç £¤ g ä…
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

yf£¥5ç•Z®
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Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á…£… ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
®œ
(514) 846-0221 äÀ ¯zb
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•

دولت وحدت ملی
حتریم های تازه آمریکا علیه
شیرین عبادی خواهان پیگیری پرونده نسرین
سقوطMONTREAL
لبنان
 ®خطوط کشتیرانی ایرانZxZ® Z کرد
‚¬À £¿œ
VANCOUVER
9 : صTORONTO
عالی حقوق بشر شد
ستوده از طرف کمیسر

کشفی تازه در باره
IranAir
طاسی در مردان
دلیل
General Sales Agent

27>> :ص

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

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

gfÂ†if£ˆ

Zd£`œ£˜ ®``Z® fd
£¼` ®›ò z

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

1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca

www.pars.ca

14 : ص

GESTION FINANCIERES EXACTE

ç¿†£‹ xÂ £¿ 2011  ژانویه30 یکشنبه
Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G

Tel.: (514) 486-5547

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

®´‹خضر
}f£¨`` † Í˜®Ž
gfZv£`º¥œZ
dZ®`صرافی
` ` `Á…
Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ

go habs go!

6:ص

Fax
Res.

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

ninousgivargiznia@hotmail.com

زنانبرهنه
وآزادیبیان
(514) 694-4291
(514) 696-5169

غذایی در جهان شکسته شد
رکورد
Cell مواد
(514)بهای
816-4080

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

حسین باقرزاده

çœ£`›
...پزشکی
¯ Zz
ã¼±› wZz

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

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

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

،پلیبوی

 استبداد و دیگر، خدای من! هجو:جنجال مدیری
£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ...قضایاOffice:
(514) 694-0840

x£Å¥¿gz®Å`•

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

£ßœ£… gZ }f£¨† wZz ‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†
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Ninous Givargiznia, BSc.

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
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„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†
Business Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž

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

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

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

yf£¥5ç•Z®
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کاری در کاناداI.P.M.
 سال سابقه18
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5Star
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لیسانس در رشته مدیریت مالی
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ÍÅœZ®™

NEW address:

نشانی
جدید

Pointe-claire, Qc, H9R 4S2
Montreal, Qc., H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

6520 St-Jacques
Tel.: (514)
485-6000
مشاورت های مالی
 انواع
}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
5774 Sherbrooke استفاده
W.
Tel.: (514)
آموزش
 483-5370
www.parscargo.ca
b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492

MontrealDe
Quebec
H3G 1S6
1998
1006,
La Montagne,
Suite 201, Montréal,جتاری
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:
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

IranAir

ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

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

مریم خالقی
Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

ne W.
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£²›
z®
`¥¥•Z

حمل و نقل پارس ماریتایم

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z® ستاره
fd 10065DEصرافی
،درمتام نقاط دنیا
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.

gfÂ†if£ˆ

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

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415
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1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

ç¿†£‹ xÂ £¿

مشاور امالک در مونتریال

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

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

transport
préparation en sus

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

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
کانون
دائمی
2J1 عضو
N. Vancouver, BC,
V7M
مهندسیننفت
Tel.: (604) 982-0909
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

South shore و

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

Ninous Givargiznia, BSc.

TORONTO

(ç¿ffZ¬…
Tel.: (5

حسابداری
های
سیستمorder
 ازfz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…
ç Zd£œ£˜
z ç £¼ ®›ò
Money

حمیدصدیقکاغذچی

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

\£Åš£›

À PARTIR DE

24 595 $

groupe
SuttonClodem
Lasalle,
South Inc.
Shore,
„
,k£ªŽZ
ç†£Åš£›
ä›£œf£Á’Z
âÅ¶À†
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

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

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

 امیرسامAMIR SAM

CENTURY 21 Max-Immo
Office: (514) 990-4666 X594
ù£¿Ž
®›ò fdSuite 202
boul,}£¼
St-Jean,
Tel.: (514) 486-5547 620Tel.:
1-866-486-5547,
Fax:
(514) 484-1657
Res.:
(514) 696-5169
Pointe
QC,Zf H9R
3K2
ã¼±›
wZzMontreal,
äÅÁ†Claire,x£½
ç…£ gfZ
5253, Boul.
Decarie,
Suite
250,
Qc
H3W
3C3
(Metro:
Snowdon)
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

 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.

!

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

D.M.D.

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

TRADING

Inc.

!

Cell.: (514) 816-4080

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£`›
zTel.:
\£›¬‹
éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
(514) 731-1443
¯
Zzz \Zfd£`}£X Ô z®
xZ® Z ä… \ZdfZz
ã¼±› wZz
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
:CDN

}gfZ x£`` ` ` ¿Åˆ ã`` ` ` Å›Æ† z LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
3 £… fd ç™¬À £¿œ ‚¬œfZd
\Zfd£ ®›Z fd çœêÂ‘ }ZXvZ®¥œÂ›
äº…£fd£…ä¤·Žz ç…d

xZ® Z ä… gfZ v£fZ

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

x£Å¥¿gz®Å`•

fhemmatiyan@sutton.com
courtier
immobilier agrée www.sutton.com

9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com

:نائینی
دکتر شریف
®´‹ }f£¨`
`دندانپزشک
† Í˜®Ž
جراح

}gfZ\£›¬‹¯˜®›_______________________________

Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
gzf b®œ ã ®¥Á… ãÅ¿´† £… z

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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EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی


IMMIGRATION LAW
- Permanent or temporary
residence applications:
- Business & Investment class;
- Family sponsorship class;
- Skilled-worker class;
- Refugees;
- Work visa;
- Student visa;
- Citizenship.

FAMILY LAW
- Divorce proceedings:
- Joint divorce applications;
- Partition of family patrimony;
- Partition of matrimonial regime;
- Amicable agreements
and settlements out of Court.
- Child support;
- Child support for dependent adults;
- Child custody, exclusive custody,
visitation rights;
- Exercise of parental authority;
- Travel authorizations;
- Visitation rights for grand-parents;
- Recognition of filiation.

LITIGATION
- Personal Injury;
- Commercial;
- Employment;
- Representation before the Rental Board tribunal;
- Collection of unpaid rent;
- Execution of judgments;
- Appeals of judgments.

CONTRACT LAW
CORPORATE & COMMERCIAL LAW
LABOUR LAW

مهساابراهیمنژاد

:خدمات عبارتند از

مهاجرت

از طریق برنامه های مهاجرت فدرال و کبک

در خدمت هموطنان گرامی

 سرمایه گذاری
 کارآفرینی
 تخصصی
 درخواست اقامت برای همسر و خانواده
 پناهندگی
 جواز تحصیلی و کاری
 تنظیم دعوتنامه
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت

خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 تغییر نام

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

:برای اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه نمایید
www.NEJADLAW.ca
و با ما تماس بگیرید

دعاوی

 مدنی
 کاری
 تجاری
 خانواده

Montreal Office

294 Square St-Louis, 2e étage
Montréal QC H2X 1A4

Tel: (514) 849-9696
Fax: (514) 849-5429

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
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ن س ف نشس
ـت
م...
من هم مانند بسیاری از ماردان اریا ی رد وگ رزند
ـفرح پهلوی

								

ح
کس
م
خا ـترم را هب ردیای خزر بسپارید ات با ـهرموجی که هب ـسا ل ی رـسد

				

بوهس ای زنم رب خاک اریان ...

شاهپورعلـیر ضا پهلو ی

___________________________________________________________
د و ستدا را ن ا ریا ن ز مین رب ان مه یا د بو د ی رب ا ی د ر گذ شت جا نگد ا ز

ـشا هپو ر علـیر ضا پهلو ی

جم
و تما می جو ا ان ن کشته شد ه د ر د و را ن حکو مت خو ن و و حشت هو ر ی اسال می رب گز ا ر می کنند .

شر کت اریان یاران با ـهرگو هن باور و اندیشه ای را ،بد ون ـهرگوهن ربداشت سیاسی گرامی می داریم.
م هـم
اریان ما سرزمین زبرگی است با باوراهی مذهبی و سیاسی گوان گون که همه رد یک ورد
و آن پاید اری ،استقالل و آزادی ا ری ان است .

ر ائیم

زمان یکشنبه  16ژانویه 2011

از ساعت  3تا  5بعدازظهر
مکان :هتل کوئین الیزابت
)900 Rene Levesque Blvd. W. (Montreal
Hotel Queen Elizabeth
Reception Hall, Hochelaga 4
Tel.: 514-861-3511
تلفن اطالعات:

Info: 514-772-7424

گروه برگزارکننده یادبود

3
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این یکشنبه  30ژانویه را در تقویم خود یادداشت کنید!

ایران :تداوم حتریم ها...
حتریم های تازه آمریکا علیه خطوط کشتیرانی ایران

دول��ت آمریکا بیش از  ۲۰ش��رکت
'پوششی' را به اتهام ارتباط با خطوط
کش��تیرانی و س��ازمان صنایع هوا
فضای ایران تحریم کرده است.
وزارت خزانه داری ایاالت متحده با
صدور بیانیه ای اعالم کرده اس��ت
که نام  ۲۰شرکت خصوصی که در
هنگ کنگ به ثبت رس��یده اند را
به فهرست تحریم های خود اضافه
کرده است.
چهار شرکت حمل و نقلدریایی که
در جزیره مان به ثبت رسیده اند نیز
از سوی آمریکا تحریم شده اند.
جزی��ره م��ان یک��ی از جزایر نیمه
خودمختار در دریای ایرلند است که

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

آمریکا در اواخر ماه دسامبر گذشته
نام چند شرکت دولتی دیگر ایران از
جمل��ه نفت و گاز پارس را به خاطر
آنچه کمک به برنامه اتمی و موشکی
آن کشور خواند به فهرست تحریم
ها افزوده است.
ش��رکت نفت و گاز پارس ،شرکت
بیم��ه معلم به خاط��ر عرضه بیمه
دریای��ی ب��ه خط��وط کش��تیرانی
جمهوری اسالمی ایران ،بانک انصار
و بانک مهر ب��ه خاطر ارائه خدمات
مالی به سپاه پاسداران" ،بنیاد تعاون
سپاه" که یک شرکت خدمات مالی
است که کار س��رمایه گذاری های
سپاه پاس��داران را انجام می دهد و
ش��رکت "الینر ترانسپورت کیش"
ب��رای ارائه حمایت مال��ی از جمله
حمل س�لاح ب��رای ح��زب الله به
نمایندگی از سوی دولت ایران تحت
تحریم قرار گرفتند.
همچنین ن��ام پرویز فتاح از اعضای
س��پاه و وزیر نیروی سابق محمود
احمدی نژاد نیز در فهرست تحریم
ها قرار گرفت.
تحریم های تازه این شرکت ها را از
دسترسی به نظام مالی آمریکا منع
و هرگونه دارایی آنه��ا در آمریکا را
مسدود می کند.

بین بریتانیا و ایرلند واقع شده است.
این جزی��ره دارای پارلمان و دولت
محلی مستقل است ،اما از بسیاری
جهات از جمله سیاس��ت خارجی
وابسته بهدولت بریتانیاست.
ایاالت متح��ده همچنی��ن "گروه
صنایع ش��هید احم��د کاظمی" و
"صنایع شهید بابایی" که می گوید
به س��ازمان صنایع هوا فضای ایران
وابسته اند را تحریم کرده است.
مقام های آمریکایی اعالم کرده اند
که برخورد با تالش ایران برای دور
زدن تحریم ها از طریق ایجاد شرکت
های صوری و پوشش��ی هدف اقدام
روز پنجشنبه  13ژانویه آنهاست.
دول��ت ایران هنوز ب��ه این تصمیم
خزانه داری ایاالت متحده واکنشی
نشان نداده است.
خطوط کش��تیرانی ایران در س��ال
 ۲۰۰۸ب��ه دلی��ل آنچ��ه آمری��کا
دست داش��تن در حمل سالحهای
غیرقانونی خواند ،تحریم شد.
س��ازمان صنایع هوا فضا نیز پیشتر
توسط ایاالت متحده به اتهام ارتباط
با برنامه موشکی ایران تحریم شده
بود.
ایران تحریم های آمریکا و ش��ورای
امنیت س��ازمان ملل متح��د را بی
فای��ده می داند و می گوید که خط
مشی سیاسی یا اتمی این کشور را
تغییر نمیدهد.

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

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

یکشنبه

اولین منایش 2011
امشب شب مهتابه
منایش کمدی – موزیکال

نمایش��ی است عاشقانه که هرکس
خود را قهرمان این قصه می داند،
امش��ب ش��ب مهتابه یک نمایش
معمولینیست،
آنچنان غافلگیر می شوید که پس

 30ژانویه 2011
از چند دقیق��ه بعد از نمایش ،خود
عضوی از نمایش می ش��وید ،پیرها
ی��اد جوانی های خ��ود می افتند و
جوان ه��ا درحال وهوای امرور خود
قرار می گیرند

اردوان مفید:

از چهره های شناخته شدهدرعرصه
نمایش و نمایش نویسی ،کارگردانی
و بازیگری با نیم قرن تجربه نمایش.

احد آغاسی:

Minoo Eslami

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

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

فرزام:

با ویلن خود در صحنه جادوه ایجاد
می کند >> ...صفحه23 :

کاترین اشتون ،مس��وول سیاست
خارج��ی اتحادیه اروپ��ا می گوید
اعضای گروه  ۵+۱در دیدار آتی خود
با ایران درباره برنامه اتمی این کشور
گفت و گو خواهند کرد.
خانم اش��تون پس از دیدار با وزیر
ام��ور خارجه ترکیه در اس��تانبول
گفت" :به وض��وح می گویم که ما
عازم (اس��تانبول) هستیم تا درباره
موضوع هس��ته ای مذاکره کنیم و
این کاری است که خواهیم کرد".
او افزود" :هدف از این دیدار جستجو
برای یافتن راه های عملی و معتبر
برای حرکت به جلو است".
مذاکره کنندگان هسته ای ایران و
گروه  ۵+۱روزهای  ۲۱و  ۲۲ژانویه

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

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

جواهری
نیک آذین

خرید و فروش طالجات،
جواهرات و انجام کلیه
تعمیرات،
فروش صنایع دستی ایران

514-959-2700
2087 GUY
Metro: GUY

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











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

تهمنتمفید

کوچک تری��ن فرد خان��واده مفید
(پسر بهمن مفید) با اجرای رپ های
طنزگونه از جوانان می گوید.

در استانبول دیدار می کنند.
علی اکبر صالحی ،سرپرست وزارت
امورخارجه ایران پیش��تر گفته بود
ک��ه اگر طرف مقابل بخواهد درباره
پرونده هس��ته ای صحب��ت کند،
کش��ورش مذاکرات را به رسمیت
نخواهد ش��ناخت .خانم اشتون که
نماینده عال��ی اتحادیه اروپا در امور
رواب��ط خارجی و سیاس��تگذاری
امنیتی است ،به استانبول سفر کرده
تا مقدمات مذاکرات را فراهم کند.
او با اشاره به مذاکرات انجام شده در
ژنو گفت" :برگزاری دور جدید گفت
و گوها پس از دیدار دو ماه پیش در
ژنو بیانگر این نکته است که هر دو
طرف رویکرد سازنده ای دارند".

www.masoudnasr.com

مسعود نصر

از کارهای کوچه و بازار پدر (مرحوم
آغاسی) می خواند.

اشتون :در استانبول درباره برنامه امتی
ایران مذاکره می کنیم

www.nouraie.com

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

PAYVAND: Vol. 17  No.990  JAN. 15, 2011

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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خبر...
دولت وحدت ملی لبنان سقوط کرد

استعفای  ۱۱وزیر حزب الله لبنان
و متحدانش منجر به فروپاشی
دولت وحدت ملی لبنان ش��ده
است.
سقوط دولت زمانی اتفاق افتاد
که س��عد حریری ،نخست وزیر
لبنان،در واشنگتن سرگرمدیدار
با باراک اوباما ،رئیس جمهوری
آمریکا ،بود.
آقای حریری آمریکا را به مقصد
لبن��ان ت��رک کرده اس��ت .دفتر
او اعالم کرده اس��ت ک��ه وی در
راه بازگش��ت به لبنان در پاریس
توقف و با نیکوال سرکوزی ،رئیس
جمهوری فرانس��ه ،دیدار خواهد
کرد.
سعد حریری قرار است بالفاصله
پس از بازگشت با میشل سلیمان،
رئیس جمهور لبنان،دیدار کند.
یک مقام لبنانی ب��ه خبرگزاری
رویترز گفته است که آقای حریری
به جز آقای اوباما ،با مقامات قطر و
فرانسه در این باره تلفنی گفت و
گو داشته است.
واکنشآمریکا

رئیس جمه��وری آمریکا خروج
حزب الل��ه و متحدانش از کابینه
را نش��انه ترس آنان و اقدامی در
جه��ت مختل ک��ردن کار دولت
لبناندانسته است.
او و سعد حریری روز چهارشنبه
با صدور بیانیه ای بر اس��تقالل و
حاکمیت ملی لبن��ان تاکید و از
اقدام حزب الله انتقاد کردند.
آنه��ا گفتند" :اقدام ح��زب الله و
متحدان��ش برای س��قوط دولت
لبنان فقط هراس آنها و عزمشان
بر مختل کردن تواناییدولت برای
انجام وظایفش و پیش��برد آرمان
های مردم را نشان می دهد".
کناره گیری وزرا

جبران باسیل ،وزیر انرژی لبنان

از "جریان مل��ی آزاد" به رهبری
میش��ل عون ،خبر کناره گیری
ده وزیر حزب الل��ه و متحدانش
را اعالم کرد.این اقدام دراعتراض
به دادگاه بین المللی رسیدگی به
پرونده ترور رفیق حریری نخست
وزیر س��ابق لبنان صورت گرفته
است.
پیشتر محمد جواد خلیفه ،وزیر
بهداش��ت لبن��ان از جنبش امل
ک��ه هم پیمان ح��زب الله لبنان
اس��ت ،گفته بود ک��ه در صورت
کناره گیری یازده وزیر حزب الله
و متحدانش ،دولت لبنان سقوط
خواهد کرد.
کابینه لبنان دارای سی وزیر است
ک��ه ده نفر از آن��ان را نمایندگان
حزب الله و دیگر گروه های حامی
آن تشکیل میدهند.
وزیر یازدهم که اس��تعفا داده ،از
وزرایی اس��ت که توس��ط میشل
س��لیمان ،رئیس جمه��ور لبنان
منصوب شده بود.
"دادگاهجنجالی"

دادگاه بی��ن المللی بع��د از ترور
رفیق حریری برای یافتن عامالن
قتل او از سوی سازمان ملل متحد
تشکیل شد.
پس از بدست آمدن نشانه هایی
حاکی از آنکه این دادگاه به زودی
افرادی از ح��زب الله را به عنوان
متهم و مظنون احضار می کند،

سیدحس��ن نصرالل��ه ،دبی��رکل
حزب الله از مقام ها و مردم این
کشور خواست که با این دادگاه
همکاری نکنند و تهدید کرد که
در صورت متهم ش��دن اعضای
حزب الله سکوت نخواهد کرد.
تالش های عربس��تان و سوریه
برای رس��یدن به توافقی در این
زمینه به جایی نرس��ید و سعد
حریری ،نخس��ت وزی��ر لبنان،
درخواست حزب الله لبنان برای
تشکیل نشست فوق العاده دولت
را رد کرد.
ب��ا افزای��ش تنش ه��ا در لبنان،
احتم��ال دارد که درگیری هایی
میان ش��یعیان و س��نی ها روی
دهد.
مقام های سازمان ملل متحد بارها
گفته اند که دادگاه بین المللی به
کار خود ادامه خواهد داد.
رفی��ق حری��ری ،در حادثه بمب
گذاری چه��ارده فوریه  ۲۰۰۵در
بیروت کشته شد.
بعد از کش��ته شدن وی ،انگشت
اتهام متوجه س��وریه و نیروهای
طرف��دار این کش��ور ش��د و در
اثر فش��ارهای جامع��ه جهانی و
تظاه��رات گس��ترده لبنانی ها،
نیروهای سوریه بعد از  ۲۹سال از
لبنان خارج شدند.
سعد حریری خود بارها ،سوریه را
به دس��ت داشتن در قتل پدرش
مته��م کرده و نس��بت به تالش
های سوریه برای برخوردار شدن
از "نفوذ گذشته" در لبنان هشدار
داده بود.
ولی او اخیرا در مصاحبه با روزنامه
الشرق االوسط ،چاپ لندن ،متهم
کردن سوریه به دست داشتن در
ترور پدرش ،رفیق حریری ،را یک
اشتباه خواند.

کلبهعموجمال
کیـــترینگ
جمـــال
انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

ش هــر
نبه و
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ن
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ناه
ـ
ـ
ـ
ـار:
آبگوش
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ر
دن

غذا آماده
take
برای out

________________
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 .....................................................................
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ارقام جدید اعالم شده توسط سازمان ملل
متحد نش��ان می دهد که بهای جهانی
مواد غذاییدر ماهدسامبر به باالترین حد
خود رسیده است.
بنا به شاخص بهای مواد غذایی سازمان
خوار و بار جهانی (فائو) ،افزایش ش��دید
بهای ش��کر ،غالت ،نفت و گوشت باعث
ش��د که میانگین هزینه مواد غذایی در
سراسر جهان به باالترین حد خود برسد.
قبل از این ،باالترین ش��اخص بهای مواد
غذایی سازمان ملل مربوط به سال ۲۰۰۸
بود .در این سال ،افزایش شدید بهای مواد
غذایی باعث بروز ش��ورش های گسترده
در شماری از کشورهای جهان شد.
افزایش بهای م��واد غذایی یک بار دیگر
برای افراد کم درآمد خطر آفرین ش��ده
است .تا کنون وضعیت به بدی وضعیت
بحرانی س��ال  ۲۰۰۸که به شورش های
گسترده انجامید ،نرسیده است.
بهای م��واد غذای��ی پای��ه ،مانند غالت
باالس��ت؛ اما نه به اندازه سال  .۲۰۰۸بر
اساس آماری که منتشر شده ،بیشترین
افزایش بها را ش��کر و ان��واع روغن های
نباتیداشته اند.
ب��ا این حال ،یکی از مقام های س��ازمان
خوار و بار جهانی هش��دار داده است که
اگر افزای��ش بهای مواد غذای��ی پایه به
همین منوال ادامه یابد ممکن است برای
کش��ورهای کم درآم��د غیرقابل تحمل
شود.
بهاینفت

در همین حال ،سازمان بین المللی انرژی
سازمان ملل ( ،)IEAهشدارداده است که
با توجه به به��ای کنونی نفت این خطر
وجود دارد که بحران مالی  ۲۰۰۸باردیگر
تکرار شود.
فاتح بیرول ،عالی رتبه ترین کارش��ناس
اقتصادی سازمان بین المللی انرژی ،به بی
بی سی گفت با توجه به این که قیمت هر
بشکه نفت خام به نود دالر رسیده است،
جهان تا رس��یدن به شرایط سال ۲۰۰۸
(که به گفته او ش��رایطی فاجعه بار بود)،

فاصله چندانی ندارد.
سازمان بین المللی انرژی می گوید بهای
باالی نفت ،وضعیت اقتصادی سال ۲۰۱۱
را با خطر مواجه کرده است.
ب��ه گفت��ه ای��ن س��ازمان ،واردات نفت
برای کش��ورهای عضو سازمان همکاری
اقتصادی و توس��عه ،در سال گذشته به
 ۷۹۰میلیارد دالر رسید.
سازمان بین المللی انرژی می گوید این
رق��م پنج دهم درص��د از تولید ناخالص
داخلی این کشورهاست.
کارشناس ارش��د اقتصادی این سازمان
گفت نف��ت کاالی واردات��ی اصلی تمام
کشورهای در حال توسعه است.
او در گفتگ��و با بی بی س��ی توضیح داد
که بهای نفت نقش تعیین کننده ای در
هزینه های ش��خصی افراد و هزینه های
عمومی کشورهادارد.
فات��ح بیرول گفت" :اگر بهای نفت باالتر
رود روی همه چیز از تراز تجاری تا هزینه
خانواره��ا تاثیر م��ی گذارد".آقای بیرول
افزود که این شرایط روی بودجه خانوارها
فش��ار می آورد و باعث ت��ورم اقتصادی
بیشتر می شود.
سازمان بین المللی انرژی (،)IEAدردهه
 ۱۹۷۰به عنوان ناظر انرژی در کشورهای
غربی تاسیس ش��د تا با نفوذ رو به رشد
سازمان اوپک مقابله کند.
اوایل هفته جاری بهای نفت خام سبک
به باالترین حد خود در  ۲۷ماه گذش��ته
رس��ید اما اکنون به بشکه ای  ۸۸دالر و
 ۹۸سنت بازگشته است .بهای نفت خام
سبک برنت در حال حاضر  ۹۲دالر و ۸۳
سنت است.
کشورهای عضو س��ازمان اوپک از بهای
اخی��ر نفت نگ��ران نبوده ان��د و به نظر
نمی رس��د که در صدد تغییر بهای نفت
صادراتی خود باشند.
در حال��ی که به��ای باالی نف��ت ،پول
بیش��تری را به کش��ورهای صادرکننده
س��رازیر کرده است ،دشوار شدن شرایط
زندگی برای مشتریان نفت ممکن است
باعث خشم گسترده آنها شود.

•
•
•
•
•

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
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بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
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پروین اعتصامی در مدرسهی آمریکایی تهران تحصیل کرده و با فرهنگ
و اوضاع اجتماعی اروپا و آمریکا آشناس��ت ،وقتی در  17دی  1314خبر
کشف حجاب و آزادی زنان را میشنود ،آن را از سر اعتقاد تأیید میکند
و بدین مناسبت قصیدهای در  26بیت با عنوان «گنج عفت» میسراید و
اقدام «رضاشاه» را در سه بیت پایان آن می ستاید:

زن در ایران ،پیش از این گویی که ایرانی نبود
پیشهاش جز تیرهروزی و پریشــانی نبود
ت میگذشت
زندگی ومــرگش اندر کنج عزل 
زن چه بود آن روزها ،گــر زان که زندانی نبود
کس چو زن ،انــدر سیاهی قرنها منـــزل نکرد
کس چو زن ،در معبــد سالوس قــربانی نبود
در عدالتخانـــهی انصاف ،زن شاهــد نداشت
دردبستان فضیلت ،زندبستــــانی نبود
دادخواهیهــــای زن میمانــد عمری بیجواب
آشکارا بـــود این بیداد ،پنهــــــانی نبود
بس کسان را جامه و چوب شبانی بود ،لیک
در نهـــا ِد جمله گــرگی بود ،چـوپانی نبود
فـــراخ زنــــدگی
از بــــرای زن به میدان
ِ
سرنوشت و قسمتی ،جز تنگ میدانی نبود
نـــــوردانش را زچشم زن نهـــان میداشتند
این نـــدانستن ز پستی و گرانجـــــانی نبود
زن کجــا بافنــده میشـد بینخ ودوک هنــر
خـــرمن و حاصل نبـــود آنجا که دهقانی نبود
میوههاید ّکـــهیدانش فراوان بـــود  ،لیک
بهــــر زن هـــرگز نصیبی زین فـــراوانی نبود
در قفس میآرمید و در قفس میداد جان
در گلستان ،نام از این مـــــرغ گلستانی نبود
بهــــر زن ،تقلید تیه(*) فتنه و چـــاه بالست
زیرک آن زن کاو رهش این راه ظلمانی نبود
آب و رنـــگ از علم میبایست شــــرط برتری
زمــــرد یاره و لعل بـــدخشانی نبود
بـــــــا
ّ
جلوهیصدپرنیان  ،چونیک قبایساده نیست
عزت از شایستگی بود ،از هوســـــرانی نبود
ارزش پوشنده ،کفش و جامـــه را ارزنده کرد
قــــدر و پستی ،با گـــرانی و بـــه ارزانی نبود
ســــادگی و پاکی و پرهیز ،یک یک گــوهرند
گــــوهر تابنــده ،تنهـــــا گوهـــر کانی نبود
از زر و زیور چه سود آنجا که نادان است زن
پــوش عیب نادانی نبود
زیور و زر ،پــــرده
ِ
عیبها را جامهی پرهیز پوشاندهست و بس
جامـــــهی عجب و هـــوا ،بهتر ز عریانی نبود
زن سبکساری نبیند تا گـرانسنگ است و پاک
پـــــاک را آسیبی از آلـــوده دامــــانی نبود
زن چو گنجور استو عفت،گنج و حرصوآز،دزد
وای اگــــــر آگـــــه از آیین نگهبـــانی نبود
اهـــرمن بر سفرهی تقو ی نمیشد میهمـــان
زان که میدانست کان جا ،جای مهمانی نبود
پا بـــــه راه راست بایـــد داشت ،کاندر راه کج
تـــــوشهای و رهنمـودی ،جــــز پشیمانی نبود
چشم و دل ر ا پـــرده میبایست ،امـا از عفاف
چـادرپــوسیــده،بنیادمسلمـانینبود
خسروا،دست تــــوانای تـــو ،آسان کــرد کار
ورنـــــهدر این کـــار سخت امیــد آسانی نبود
شهنمیشد گردر این گمگشته کشتیناخدای
ســاحلی پیــــدا از ایندریــای طوفانی نبود
بایـــد این انـــوار را پروین بـــه چشم عقلدید
مهــــــر رخشان را نشایــــد گفت نــورانی نبود

ایران:اصالحطلبیو...
 4ژانویه 2011

آقای خامتی این پیام حاکمیت
را در نیافته که دیگر جایی برای
«اصالحات» باقی منانده است؛ و
وقتی کسی را به دِ ه راه منیدهند،
سراغ خانه کدخدا را گرفنت از چه
روحیه و فرهنگی حکایت میکند؟..

hbzadeh@btinternet.com

آق��ای خاتم��ی ش��رکت
اصالحطلب��ان در انتخاب��ات
س��ال آینده مجلس شورای
اس�لامی را به سه امر مش��روط کرده است:
«آزادی زندانيان سياس��ی و ايجاد فضای آزاد
برای اح��زاب ،پايبندی مس��ئوالن به قانون
اساس��ی ،و برگزاری انتخابات آزاد و س��الم».
آقای خاتمی البته مشخص نکرده است که با
چه معیار عینی قرار است تحقق این شرطها
سنجیده شود .این سه شرط آن قدر نامشخص
و مبهم است که همواره حاکمیت (هر جناح
و گروهی که بر س��ر کار بوده) ادعا داشته که
آنها را محقق کرده است .عالوه بر این ،معلوم
نیست آقای خاتمی در پاسخ به دعوت کدام
مقام حاکم در جمهوری اسالمی برای شرکت
اصالحطلب��ان هوادار خ��ود در انتخابات این
شروط را پیش کشیده ،و تضمین تحقق این
شروط را از چه مقام یا مقاماتی خواسته است.
آیا هنوز آقای خاتمی این پیام حاکمیت را در
نیافته است که دیگر جایی برای «اصالحات»
در جمهوری اس�لامی خامنهای باقی نمانده
است؟ و وقتی کس��ی را به دِه راه نمیدهند،
س��راغ خانه کدخدا را گرفتن از چه روحیه و
فرهنگی حکایت میکند؟
اصالحطلب��ی در نظ��ام جمهوری اس�لامی
همواره از یک بیماری خوشبینی سادهلوحانه
یا خوشخیالی رنج برده است .نشانه بارز این
بیم��اری در خود اعتقاد ب��ه اصالحطلبی به
عنوان راهکار تح��والت دموکراتیک در ایران
جمهوری اس�لامی بوده است .به رغم دالیل
و ش��واهد فراوانی که نش��ان میداد تحوالت
دموکراتیک در ایران بدون تغییرات ساختاری
امکان پذیر نیست ،اصالحطلبان همواره ادعا
کردهاند که میتوان از طریق قانون اساس��ی
همین نظام تغییرات دموکراتی��ک را در آن
سازمان داد و ایران را به سوی یک دموکراسی
واقعی هدایت کرد .ولی یک بررس��ی ساده از

سیروسی
با سپاس حییآبادی:سپاس

بیکران و تشکر از ه
مه دوستان و یارانی
که در
و این سال های حضور
در پیوند ،با حمایت
تش
ویقهای خود حامی
بیدریغ من و کارهایم
بوده
اند ،در این مجال اع
برخی امور شخصی تا الم می دارم به علت
مدت ک
وتاهی از حضورتان
اش
غیبت خواهم د ت.
سال
نوی میالدی خوش و
فردفرد شما ع سرشار بهروزی برای
زیزان آرزومندم.
به امید
دیدار

هرچه زو
دتر با کارهای بهرت

سیروس یحیی آبادی

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

موک��ول کرده و بلکه بس��یاری از عناصر ضد
دموکراتیک نظ��ام (از جمل��ه «والیت امر و
امامت امت») را تغییرناپذیردانسته است.

قانون اساسی جمهوری اسالمی و به خصوص
اص��ل  ۱۷۷آن نش��ان میدهد که تا چه حد
این ادعا بیپایه اس��ت .تغییرات اصالحی در
این نظام تنها از طریق اصل  ۱۷۷عملی است
و ای��ن اصل نه فقط هرگونه تغییر را به تأیید
ولی فقیه (گره اصلی دموکراسی در این نظام)

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

ولی دامنه خوشخیالی اصالحطلبان تنها در
اعتقاد به این نظریه بنیادین خالصه نمیشود.
نشانه بارز دیگر آن را میتوان در امید بستن
به رخنه در س��اختار قدرت از طریق صندوق
رأی و پیشب��رد پ��روژه اصالحات دانس��ت.
اصالحطلبان بارها استدالل کردهاند که باید از
طریق شرکت در انتخابات تا آنجا که ممکن
است ارگانهای قدرت را در دست گرفت و با
«فشار از پایین و چانهزنی از باال» خواستهای
اصالحطلبان را به حاکمیت تحمیل کرد.
{>> ادامه در صفحه}29 :

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

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.: 514-371-7700

	•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

وقتی که کسی را به ِده
راه منیدهند…

حسین باقرزاده

* :تیه شهبانوی فرهیخته مصر باستاندرتقریبا  1400سال پیش از میالد

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

Tel: 514-384-5632

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

www.parscargo.ca

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

www.centrecsai.org
ORGANISME
COMMUNAUT
EN
AIDE AUX NOUVEAUX A
با بیش از  60سال سابقه 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
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جهان:خبر...
سیل در برزیل حدود ۴۰۰کشته بر جای گذاشت

مقام��ات برزیل می گویند در حالی
که عملیات تجسس و امداد رسانی
برای نجات سیل زدگان ادامه دارد،
شمار قربانیان ناشی از جاری شدن
سیل و رانش زمین در جنوب شرقی
این کش��ور حدود  ۴۰۰نفر رسیده
است.
بن��ا به گزارش رس��انه های برزیلی
تعداد کش��ته ش��دگان در شهر نوا
فریبورگو به  ۱۵۵نفر ،ترسوپولیس
به  ۱۴۶نفر و پتروپولیس به  ۳۴نفر
رسیده است.
امدادگران اکنون با استفاده از هلی
کوپتر در نواحی شمالی ریودوژانیرو
ب��ه تجس��س ب��رای پی��دا کردن
بازماندگانمشغولند.
ایالت ریو دو ژانیرو در جنوب شرق
برزیل واقع است.
زندگی هزاران نفر از مردم برزیل در
سال های اخیر با جاری شدن سیل
های شدید مختل شده است.

زده کرده است.
ش��اهدان م��ی گویند گ��روه های
امدادرسان با استفاده از ماشین آالت
سنگین ،ابزار کشاورزی مانند بیل و
حتی دس��ت های خالی خود برای
حفر و کنار زدن گل و الی و نجات
مردم استفاده می کنند.
آنتونی��و وناچی��و ۵۳ ،س��اله ،ب��ه
خبرگزاری رویترز گفته اس��ت که
در خیابانی محل زندگی اش ،جسد
ش��ش نفر را دیده اس��ت .این مرد
گفت که خانه اش زیر گل فرو رفته
اما هنوز پا بر جاست.
خیابان های اصلیدر اثر رانش زمین
و جاری شدن سیل بسته شده اند و
وضعیت بد ترافیک اوضاع را وخیم
تر کرده است.
مانوئ��ل کاندیدو ،یکی از س��اکنان
ناحیه سیل زده ،شهر پتروپلیس را
به "دریای گل" تشبیه کرد.

صبح پنجشنبه ( ۱۳ژانویه) با آغاز
عملیات امداد رسانی ،بارش شدید
باران مجددا شروع شد و انتظار می
رود در طول روز ادامه داشته باشد.
وزارت دفاع غیر نظامی برزیل هنوز
ش��مار قربانیان را تایی��د نکرده اما
مقامات می گوین��د انتظار می رود
که تنها در شهر ترسوپولیس اجساد
صدها نفردیگر پیدا شود.
با وجود تعداد زیاد مفقود ش��دگان،
انتظ��ار می رود که ش��مار قربانیان
ناش��ی از جاری شدن سیل باز هم
افزایش یابد .همچنین نگرانی هایی
در مورد ابتال به بیماری های ناشی از
آشامیدن آب آلوده وجود دارد.
بیش از  ۸۰۰نفر امدادگر به عملیات
تجس��س و کمک ب��ه بازماندگان
مشغولند.
نیروی هوایی برزیل با اس��تفاده از
هلی کوپتر های خود اقدام به انتقال
تجهیزات و پرسنل به مناطق سیل

سیل مهیب در شهر دومیلیونی استرالیا

شهر دومیلیونی بریزبین در استرالیا
در معرض سیلی مهیب قرار گرفته
است .در مرکز این شهر ،آب از ارتفاع
چراغهای راهنمایی هم باالتر رفته و
جری��ان برق برای  ۷۰ه��زار خانوار
قطع شده است.
طغیان آب رودخان هدر بریزبین مرکز
ایالت کوئينزلند در استرالیا ،ابعادی
دراماتیک به خود گرفته است.
حجم عظیمی از آب گلآلود ،مرکز
این ش��هر دو میلیونی را فراگرفته
است .ساکنان مناطق تحت خطر ،به
نواحیمرتفعترگریختهاند.
رفت و آمد با قایق

 ۳۰هزار قطعه ملک دیگر خسارت
وارد شده است.
در بریزبیندو مرکز امداد برای انتقال
مردم به نقاط امن دائر شده است.
ب��ه گفتهی کمبل نیومن ش��هردار
بریسبین ،در روزهای آینده حدود
 ۶۵۰۰تن در ای��ن مراکز پناه داده
خواهند شد .میدان ورزشی شهر که
غالبا در آن مسابقات راگبی برگزار
میشود ،به ارتفاع چند متر زیر آب
رفته است.
مقامات ش��هر برق برخی مناطق را
قطع کردهاند .اکنون حدود  ۷۰هزار
خانوار فاقد برق هس��تند .فرماندار
ایالت کوئینزلند گفت که این اقدامی
ایمنی است ،زیرا آب و برق ترکیب
خطرناکی است.

زندگی اقتصادی فلج و مرکز خرید
ش��هر عمال به ش��هر ارواح تبدیل
شده اس��ت .بس��یاری از خیابانها
زیر آب رفتهاند .مردم ش��هر تنها با کیلومترهاراهبندان
کمک قایق در شهر تردد میکنند .روز  ۱۱ژانویه فرار مردم
به گفتهی کمبل نیومن ،ش��هردار از ش��هر باع��ث ایجاد
بریزبین ،حدود  ۲۰هزار خانه به زیر کیلومترها راهبندان در
آب رفتهاند.
بزرگراهه��ای خروجی
آب رودخان��ه بریزبی��ن پ��س از ش��د و به ه��رج و مرج
بارندگیه��ای مصیبتب��ار اخیر ،با انجامی��د .ش��هردار
س��رعتی مرگبار جری��ان دارد و در بریسبی��ن از کس��انی
بسیاری نقاط از بستر رودخانه بیرون ک��ه خانههایش��ان در
زده است .رسانهها گزارش دادند که مناطق خطرناک نیست
نخستین قربانی این حادثه ،کودک درخواست کرددر منزل
چهار سالهای است که از قایق نجات بمانند.
به درون آب پرتاب شده است.
وی گفت فقط کسانی
جری��ان خروش��ان آب ،قایقه��ای بای��د س��ر کار بیاین��د
موتوری و بادبانی و نیز خودرودهایی ک��ه حضورش��ان برای
را که در کنار رودخانه پارک کردهاند زندگی م��ردم ضروری
همراه میبرد.
است ،مانند فروشندگان
بریزبی��ن س��ومین ش��هر ب��زرگ فروش��گاههای م��واد
استرالیاست و مقامات این کشور بیم غذایی و کارکنان پمپ
آندارند که این شهر با بدترین سیل بنزینها.
صد سال اخیر روبرو شود.
در شهر ایپسویچ واقعدر
ح��دود  ۹ه��زار قطع��ه مل��ک که  ۳۰کیلومتری بریزبین
حدود  ۱۰درصد مس��احت شهر را ب��ا بی��ش از  ۱۵ه��زار
دربرمیگیرد ،ب��ه زیر آب رفته و به سکنه ،سوپرمارکتی تا

دو متر زیر آب رفته است .همچنین
دو پمپ بنزین نیز زیر آب رفتند.
مقامات ش��هر بیم آن دارند که این
امر باعث نشت بنزین شود .یکی از
نمایندگان این ش��هر گفت که در
آنجا هرج و م��رج کامل وجود دارد.
به گفتهی وی آب هر ساعت باالتر
میآید.
در این ش��هر ح��دود  ۱۱۰۰تن به
مراکز امدادی مراجعه کردهاند .شمار
قربانیان س��یل در شهر توومبا واقع
در غرب بریسبین به  ۱۲نفر رسید.
اف��زون بر آن  ۵۱تن نیز مفقوداالثر
شدهاند.

جلسات مشارکت

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

مدرسهدهخدا
2445340

Jolicoeur

6201 rue Laurendeau, Montréal

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

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soir
www.centrecsai.org

www.dehkhodaschool.com

4976 Notre Dame W.
(514) 952-2165

(514) 220-1559

>>
)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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آژانس مسافرتی

ایران :حقوق بشر...
شیرین عبادی خواهان پیگیری پرونده نسرین ستوده از طرف کمیسر
عالی حقوق بشر شد

ش��یرین عبادی ،فعال حقوق بشر
و برنده جایزه صلح نوبل با نوش��تن
نامه ای به ناوی پیالی ،کمیسر عالی
حقوق بشر س��ازمان ملل خواهان
پیگیری پرونده نسرین ستوده شد.
خانم عبادیدر این نامه نوشته است:
"در روزهائی که نمایندگان ش��ما با
آقای محمد ج��واد الریجانی درباره
وضعیت حقوق بش��ر ایران مذاکره
می کردند ،یکی از سرشناس��ترین
مدافعین حقوق بشر ایران در سلول
انف��رادی و مح��روم از کلیه حقوق
قانونی خود بود".
ش��یرین عبادی خطاب ب��ه خانم
پیالی نوشته است:
"نتیجه مذاک��رات با مقامات دولت
ایران بر سر اجرای حقوق بشر ،منجر
به صدور حکم سنگینی برای خانم
ستوده ش��د و حتی ماموران دولتی
آقای رضا خندان ،همسر وی و خانم
نسرین غنوی وکیل وی را به عنوان
مته��م به دادس��رای انقالب احضار
کردند".
خان��م عبادی در گف��ت و گو با بی
بی سی فارس��ی درباره علت ارسال
این نامه گف��ت" :پس از آن که من
و ع��ده ای از فعاال حق��وق زنان در
برابر مقر سازمان ملل در ژنو تحصن
کردیم ،از طرف خانم پیالی ،نامه ای
به من داه ش��د ک��ه در آن خواهان
پایان تحصن شدند و قول دادند که
این مسئله را شخصا پی گیری می
کنند".
به گفته خانم عبادی ،پس از صدور
حکم محکومیت نس��رین ستوده،
خانم پیالی طب��ق وظایف قانونی
خود باید پرونده خانم ستوده را پی
گیری کند و از دولت ایران خواهان
پاسخگوئیباشد.
نسرین ستوده ،وکیل دادگستری و
مدافع حقوق بشر روز یکشنبه (۱۹
دی) به اتهام اقدام علیه امنیت ملی،

تبانی و تبلیغ علیه جمهوری اسالمی
و عضویت در کانون مدافعان حقوق
بشر به  ۱۱سال حبس تعزیری۲۰ ،
سال محرومیت از وکالت و  ۲۰سال
ممنوعیت خروج از کش��ور محکوم
شده است.
رضا خندان ،شوهر خانم ستوده که
خود نیز به دادگاه احضار شده پس
از اعالم حکم در مصاحبه با بی بی
سی فارسی گفته بود که اتهام های
همس��رش اقدام علیه امنیت ملی،
تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت
در کانون مدافعان حقوق بشر بوده
است.
او رای دادگاه را "س��قف مجازات��ی
که برای این اتهام ها تعیین شده"
اعالم کرد و گفت که "بازجوها بارها
گفت��ه بودند که اج��ازه نمی دهند
حکم زندان همسرم کمتر ازده سال
باشد.".
شیرین عبادی در نامه خود به خانم
پیالی ،با اشاره به پیشنهاد بازجویان
به خانم س��توده مبنی ب��ر اعتراف
تلویزیونی و درخواست عفو نوشته
است:
"وقتی خانم س��توده تن به چنین
کاری نم��ی ده��د ،او را در س��لول
انف��رادی و مح��روم از کلیه حقوق
قانونی خود نگه داشتند و برخالف
قان��ون تاکنون حتی ی��ک بار هم

نتوانسته است با فرزندان سه ساله و
 ۱۱ساله خود مالقات کند".
خانم عبادی واکنش خانم س��توده
به این وضعیت را س��ه بار اعتصاب
غذا عن��وان کرده که "تا حد مرگ"
پیشرفته است و ماموران امنیتی و
قضائی ایران هم "با خش��م پرونده
جدیدی برای وی تشکیل می دهند
که اته��ام آن ع��دم رعایت حجاب
رسمی" در س��خنرانی در در ایتالیا
است.
محکومیت سنگین نسرین ستوده،
تاکنون واکنش های زیادی از جمله
اعتراض سازمان عفو بین الملل را به
دنبال داشته است.
دول��ت آمریکا ه��م ب��ا ناعادالنه و
س��نگین توصیف ک��ردن مجازات
حبس و ممنوعیت فعالیت حرفه ای
برای او ،خواه��ان آزادی فوری وی
شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا دوش��نبه
( ۲۰دی) ب��ا صدور بیانیه ای اعالم
کرد" :ایاالت متحده حکم ناعادالنه
و سنگین در ایران علیه فعال حقوق
بشر و وکیل برجسته ،نسرین ستوده،
را قویا محکوم م��ی کند و خواهان
آزادی فوری اوست".
خان�م س�توده از  ۱۳ش�هریور
 ۱۳۸۹به اتهام اقدام علیه امنیت
ملی در بازداشت است.
ای��ن وکی��ل دادگس��تری ،وکالت
تعدادی از پرونده های سیاس��ی و
حقوق بشری از جمله وکالت شیرین
عبادی ،عیسی س��حرخیز ،کیوان
صمیمی ،محمدصدی��ق کبودوند،
عاطفه نبوی ،خدیجه مقدم ،خانواده
احمد نجاتی کارگر ،از کشته شدگان
پس از انتخابات و آرش رحمانی پور،
از اعضای انجمن پادش��اهی ایران را
که در س��ال  ۸۸اعدام شد ،بر عهده
داشته است.
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کانادا...
ترافیک تورنتو در بین بدترین های دنیا

ایرانتو :س��اکنین بزرگترین
شهر کانادا از حجم سنگین
ترافیک و راه بندان های وقت
گیر در بس��یاری از معابر آن
رنج می برد.
مجله "مک لینز" با انتش��ار
مقاله ای اعالم کرد رانندگان
تورنتوی��ی به طور متوس��ط
روزانه  80دقیقه را در پشت
فرمان های خود سپری می
کنند و در طول سال دست
کم  32روز با ترافیک سنگین
و حلزونی شهردست و پنجه
نرم می کنند.
ایندرحالیست که بر مبنای گزارش
اداره آمار متوس��ط زمان سفرهای
درون ش��هری برای مردم در سطح
کش��ور از  54دقیقه در سال 1992
به  63دقیقه در سال  2005افزایش
یافته است.
بج��ز مونترآل ک��ه تقریبا وضعیت
مش��ابه تورنتو را دارا اس��ت ،مدت
زمان مذکور برای شهر کلگری 66
و ونکوور  67دقیقه است.
"آن��دره کوین" از س��ر دبیران این
مجله در این رابطه می گوید:
"ما با مشکل بس��یار جدی مواجه
هس��تیم و ه��ر روز وضعی��ت مان
سخت تر می شود".
وی م��ی افزاید" :رانندگان بیش��تر
گرفت��ار راه بندان ه��ای پی در پی
بزرگ��راه ها هس��تند .بط��وری که
حرکت خودروها در چنین معابری
حت��ی از خیاب��ان های ع��ادی هم

کندتر است".
اخیرا مجمع تج��اری تورنتو اقدام
به مقایس��ه میزان زمان سفرهای
درون ش��هری بین  19شهر بزرگ
آمریکایی و اروپایی کرده و به نتیجه
اسف باری دست یافته است:

رتبه آخر برای این تورنتو !

حت��ی بدت��ر از ش��هرهایی مث��ل
نیویورک لس انجلس و لندن.
در عین حال س��ایر شهرهای کانادا
نسبتا وضعیت بهتریداشته اند.
هلیفاکس دهم کلگری س��یزدهم
ونکوور چهاردهم و مونترآل هجدهم
بوده اند.
تع��داد خودروهای ثبت ش��ده در
تورنت��و از  16.6میلیون در س��ال
 1992ب��ه  21.4میلیون در س��ال
 2006رسیده است.
علاوه بر این زمان راه بندان ها
از هنگام صبحگاه شروع شده و
حتی تا زمان ناهار نیز ادامه می

یابد.
این گزارش می افزاید امروزه
تورنتوی��ی ها ب��رای مقاصد
بیش��تری از خودرو استفاده
می کنن��د و به همین دلیل
حجم سفرهای روزانه شهری
در تورنتوی بزرگ و همیلتون
از س��ال  1986بی��ش از
56درصد رشد داشته است.
برخ��ی معتقدن��د دریافت
عوارض در برخی بزرگراه ها
می تواند حج��م ترافیک را
کاهش دهد ،اما پولی کردن
مسیرهایی که مردم به تردد در آنها
عادت کرده اند بسیار دشوار است.
هم اکنون از بین بزرگراه های داخل
ش��هری تورنتو تنها بزرگ��راه 407
مشمول پرداخت عوارض است.
اما گفته می شود در کشوری مثل
سنگاپور اخذ عوارض از بسیاری از
بزرگراه ها مانع رشد ترافیک در آنها
گردیده است.
کارشناسان می گویند چنین اقدامی
م��ی تواند در توس��عه حمل و نقل
عمومی و همچنین کاهش هزینه
های بیمه خودرو موثر باشد.
به اعتقاد آنها اگر دریافت عوارض از
هر بزرگراه متناسب با میزان ترافیک
و راه بندان آن باشد ،به مرور از حجم
خودرو در معابر شلوغ کاسته شده
و مردم خود بخود به سمت بزرگراه
های��ی روی می آورند ک��ه توانایی
جذب ترافیک بیشتر را دارند.

حساسیت های جدید دولت نسبت به مهاجرت
از طریق ازدواج همجنسگرایان
ایرانت��و :دول��ت کان��ادا قص��د دارد
تقاضاهای اسپانسر ش��دن برای زوج
های همجنسگرا را از طریق سفارتخانه
های خ��ود در خارج تح��ت کنترل
درآورد.
ب��ه گزارش آژان��س  QMIبر همین
اساسدیپلمات های کاناداییدردفاتر
ص��دور ویزا در خارج از کش��ور باید
مطمئن شوند که ازدواج زوج متقاضی
که در س��فارتخانه ها و کنس��ولگری
کشورهای مختلف به ثبت می رسد،
مراحل قانونی خود را طی کرده باشد.
به دلی��ل غیرقانون��ی ب��ودن ازدواج
همجنس��گرایان در اکثر کشورهای
جه��ان اینگون��ه زوج ه��ا معموال با
مراجعه به سفارتخانه کشورهایدیگر
ازدواج خود را به ثبت می رسانند.
به گفته مقامات مهاجرتی زوج های
همجنس��گرا ک��ه اتحادی��ه مربوطه
در کش��ور آنها اجازه فعالیت داش��ته
باش��ند می توانند در قالب مأموریت

دیپلماتیک در کشورهایی که ازدواج
در آنها قانونی است ازدواج کنند.
شهروندان و افرادی که اقامت دائم در
کانادا دارند می توانند اسپانسر شریک
خود ش��ده و از وی ب��رای مهاجرت
دعوت بعمل آورند.
اما رش��د تقاضاهای مش��ابه در سال
 2010باعث شد اتاوا مقررات مربوطه
را برای جلوگیری از سوء استفاده افراد
متخلف مورد بررسی مجدد قرار دهد.
 Remo LiFraineاز امور بین الملل
وزارت مهاجرت و شهروندیدر همین
رابطه اظهار داشت:
"ازدواجی کهدر کنسولگری یا سفارت
خانه ها به ثبت می رسد می بایست
شرایط و مقررات کشوری که در آنجا
جنبه قانونی بخود می گیرد داش��ته
باش��د و کارکنان س��فارت در مورد
واقعی بودن آن قانع گردند".
بدین ترتیب س��فارتخانه های کانادا
باید ابتدا مطمئن شوند که آیا ازدواجی

که در نمایندگی سایر کشورها انجام
شده ،قانونی است یا خیر؟
حساس��یت درباره این موضوع زمانی
آغازشدکهاخیرایکپزشککلمبیایی
که برای کار در استان نیوفانلند دعوت
شده بود ،تنها درصورتی پذیرفت که
به کانادا بیاید که همسر همجنسش
نیز او را همراهی کند.
پس از آن مس��ئوالن مهاجرتی کانادا
از وی درخواست کردند اسناد صادره
در کلمبیا مربوط به ازدواج خود با فرد
مورد نظر را ارائه کند.
بجز کانادا ازدواج همجنسگرایان هم
اکنون در کش��ورهای بلژیک ،هلند،
نروژ ،آفریقای جنوبی ،اسپانیا ،سوئد و
برخی ایالت های آمریکا قانونی شده
است.
سفارتخانه برخی از کشورهای اروپایی
نیز س��ال هاس��ت که اقدام به ثبت
اینگونه ازدواج ها می کنند.

 Ile-BIzardمونتریال :بازداشت عامالن بزرگترین
کالهبرداری مهاجرتی کانادا در سال های اخیر
ایرانتو :سه نفر که در قالب یک
شرکت مهاجرتی و با توسل به
روش های غیرقانونی امکان اخذ
تابعی��ت و ش��هروندی کانادا را
برای صدها متقاضی فراهم می
کردند ،بازداشت شدند.
به گزارش نشریه گلوب اند میل
آنان با انجام یک نقش��ه س��اده
همچنین موفق ش��دند صدها
هزار دالر از این طریق به جیب
بزنند.
ب�ه گفت�ه پلی�س یک�ی از
بازداشت ش�دگان ب�ه عنوان
مش�اور مهاج�رت ،پرون�ده
ش�هروندی و اقام�ت دائم برای
اف�رادی تش�کیل م�ی داد که
هیچگاه در کانادا زندگی نکرده
اند.

به همین منظور برای آنان یک محل
اقامت مشخص تعیین و نشانی آن
در اختیار مقامات مسئول قرار می
گرفت.
از جمله  29منزل مسکونی در شهر

میسی ساگا در غرب تورنتو ،که
به همین منظور توسط مشاور
مذکور اجاره ش��ده بود تا برگه
های و قبوض مختلف از جمله
اظهارنامه ه��ای مالیاتی چک
های کمک هزینه فرزندان و ...
به نام فرد متقاضی به نشانی آنها
ارسال گردد.
پلیس می افزاید برخی اشخاص
موظف بودند در مواقع مختلف
با مراجعه به اماکن مذکور قبض
ها و نامه های رس��یده را جمع
آوری و ب��رای اقدامات بعدی در
اختیار شرکت مهاجرتی قراردهند.
گفته می شود آنها تاکنون توانسته
اند دست کم  500000دالر تنها از
دولت کانادا کاله برداری کنند.
{>> ادامه در صفحه}12 :
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 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
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?your skills to help others

!Volunteering is for you
Two million people do volunteer work
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!support network
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et aux initiatives sociales

1-800-577-2844

www.benevolat.gouv.qc.ca

Réseau de l’action
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها
سالن های پر ازدحام اورژانس و نگرانی عمومی
______
علی اشرف
شــادپور

_______

موضوع تازه ای نیس��ت ،از سال ها
پیش انتظار کشیدن در سالن های
اورژانس بیمارس��تان ه��ا به امری
عادی تبدیل شده است.
اما در س��ال ه��ای اخیر ،مخصوصا
امس��ال ازدحام و انتظار در اورژانس
ها از حد قابل تحمل بسیار فرار رفته
است.
مدت هاست که رسانه های همگانی،
با درج گزارش��ات و مقاالت ناراحت
کنن��ده ای از وض��ع س��الن ه��ای
اورژانس بیمارستان ها ،می کوشند
توجه مقامات امور بهداشت و درمان
را به این موضوع حیاتی جلب کنند،
ت��ا بلکه راه حل مناس��بی برای آن
یافت شود.
متاسفانه ،نه تنها روزنه امید بهبودی
در آینده نزدیک دیده نمی ش��ود،
بلکه وض��ع روز به روز بدتر هم می
شود.
از جمله مقاالت یاد ش��ده ،مطلبی
اس��ت که در روزنامه گازت  6ژانویه
 2011که عنوان آن چنین است
«هشدار :ازدحام در اورژانس ها روز
به روز بدتر می شود!»
در صفح��ه اول ای��ن روزنام��ه می
خوانیم:
به گفته مس��ئوالن بهداشت ،تنها
دی��روز در سرتاس��ر ش��هر131 ،
بیمار بی حال یا ب��د حال ،در روی
برانکاردها ،بیش از  48س��اعت در
انتظار مراقبت های الزم بودند .این
مسئوالن وضعیت را هشدار دهنده
و در حال بدتر شدن توصیف کردند.
علیرغ��م بعض��ی اقدامات��ی که در
سال گذش��ته انجام شد ،ازدحام در
بیمارستان ها بهبود که نیافت بدتر
هم شد.
بهعنواننمونه،دربیمارستان ُنـتردام
تعداد بیماران  209درصد ظرفیت
آن بیمارس��تان بوده اس��ت .یعنی
تع��داد مراجعین از دو برابر ظرفیت

بیم��ار پذی��ری آن
بیمارستانبیشتر
بوده ک��ه یکی
از ش��لوغ ترین
بیمارستان ها
در سطح شهر
بوده است.
به نظر کارشناسان
بهداش��ت ،عل��ت
این کثرت مراجعه
پیش افتادن زمان
ش��یوع گری��پ،
مخصوص��ا اث��رات
آن روی دس��تگاه
گوارشی است.
(در ای��ن رابط��ه،
مقال��ه ارزش��مند
دکتر عطا انصاری
«گاستروآنتریت»-را رد صفح��ه
پزشکی،26 :همین
ش��ماره پیون��د
مطالعهبفرمایید).
از نظ��ر ازدحام در
سالن های اورژانس،
بیمارس��تان های
دیگر هم وضع بهتر از نتردام ندارند.
بیمارستان های لیک شور در وست
آیلند و س��نت مری در کت دنژ ،با
داشتن به ترتیب  212درصد و 213
درصد ظرفیت بیمارپذیری خود از
نتردام پیشی گرفته اند.
بیمارستان لیک شور  66بیمار در
حال انتظار داشت که یک سوم آنان
بیش از  48ساعت در انتظار دیدن
یک پزش��ک بوده اند .این در حالی
است که ظرفیت آن بیمارستان تنها
 31نفر است .کثرت بیماران به گونه
ای است که در بیمارستان ها ،عالوه
بر س��الن اورژانس ،در کریدورها و
اتاق های کارمندان نیز بیماران در
انتظار نشسته اند.
یک نمونه از حال��ت های بحرانی،
داستان زن مسنی است که با بازوی
شکس��ته وارد اورژانس بیمارستان
نت��ردام می ش��ود و ش��ماره  44را
دریافت می کند .این بدان معناست
که وی باید یک س��اعت صبر کند
تا یک پرستار دیدار اولیه را از او به

عمل آورد .سپس ساعت ها
و بلکه روزها انتظار بکشد
تا یک دکتر بازوی او را
معاینهکند.
بطور کلی در س��طح
ش��هر مونت��رال تعداد
بیم��اران درحال انتظار
در اورژان��س ه��ا 165
درصد ظرفیت بیمارستان
هاست.
ای��ن بحران ه��ا منحصر
به س��الن ه��ای اورژانس
نیست .در بخش جراحی
های تخصصی و بیمارانی
که نیازمند بستری شدن
هستند نیز وضع به همین
منوال اس��ت .ب��ه گفته
مسئوالن اشخاص عادی
که دچار گریپ می شوند
نیازی به بس��تری شدن
ندارند .ام��ا وضع بیماران
مسن و آنان که از بیماری
های قلبی و یا س��رطان
رنج می برند بگونهدیگری
است.
مثال بیماران سرطانی که
می بایست هرچه زودتر تحت عمل
جراحی قرار گیرند ،بهدلیل گوناگون
در لیس��ت های طوالنی انتظار می
مانند.
عللی که ب��رای این بحران ها اقامه
می شود به زودی قابل رفع به نظر
نمی رسند.
از جمله آنها کمبود پزشک خانواده
اس��ت .دانش��جویان رش��ته های
پزشکی به دالیل درآمدهای مالی،
کمتر بس��وی تخصص در پزشکی
خانواده گرایش پیدا می کنند؛ چرا
که رشته های تخصصیدیگر بیشتر
نان و آب دارترند.
اکنون تصمیم گیران در فکر اصالح
نظام استخدامی پزشکان هستند ،تا
بلکه دانشجویان بیشتری به پزشک
خانواده ش��دن عالقمند بشوند .اما
حتی اگ��ر موفق هم بش��وند ،تنها
بخشی از مش��کل حل خواهد شد.
باید فکر اساسی تری شود.
----------------

انتخابات احتمالی در بهار آینده

با نزدیکتر ش��دن ماه های مارس و
آوریل ،که قرار است در جریان یکی
از ایندو ماه بودجه فدرالدر مجلس
عوام کانادا مطرح شود ،تنور انتخابات
زودرس هم داغ تر می شود.
همانگون��ه که بارها یادآوری ش��ده
اس��ت ،رای مثب��ت دادن به الیحه
بودجه به منزله رای اعتماد به دولت
کنسرواتور هارپر خواهد بود.
برعکس ،رای منفی هم دولت فعلی
را س��اقط خواهد ک��رد و این یعنی
انتخاب��ات فدرال در به��ار آینده .به
همی��ن دلی��ل ،بح��ث و گفتگوی
انتخاب��ات در «تپه» ی پارلمان هم
گسترده است.
س��والی ک��ه در این ح��ال به نظر
می رسد این اس��ت که اگر چنین
انتخابات احتمالی برگزار شود ،کدام
حزب برنده خواهد شد؟
از پنج حزب فدرال ،سه حزب بلوک
کبکوآ NDP ،و سبزها به کلی خارج
از گفتگو هستند.
بل��وک بخاطر صرفا کبک��ی بودن،
 NDPهنوز ش��انس بدست آوردن
اکثریت ولو نس��بی را ه��م ندارد .و
س��بزها هم هنوز یک نماینده هم
ندارن��د .پس م��ی مان��د دو حزب
کنس��رواتور و لیبرال کانادا .با اینکه
تبلیغ��ات زی��ادی علی��ه هارپ��ر و
اطرافیانش شده و می شود ،به حق
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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

متاسفانه خطوط رایگان و مستقیم ما از ایران تا اطالع بعدی خارج از سرویس میباشد
تا آن زمان از عزیزان خود در ایران بخواهید که
از دوشنبه تا جمعه و از ساعت  19:00تا 24:00
به وقت ایران با شماره دفتر ما تماس بگیرند:
514 – 656 – 8178

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

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
کانال های فارسی زبان،
ترکی ،عربی ،آسوری،
ارمنی و  ...را بر روی
گیرنده های دیجیتال با
کیفیت باال ببینید.

یا ناحق ،نظرس��نجی ها نشان می
دهند که هنوز کنسرواتورها ،ولو یک
قدم ،از لیبرال ها جلوترند.
به نوشته گازت  29دسامبر ،2010
یک��ی از دالی��ل این پی��ش بودن
نقش کنس��رواتورها در نسبتا سالم
نگهداش��تن کان��ادا از آث��ار مخرب
رکوده��ای اقتصادی س��ال 2008
است.
نویس��نده این مطلب ،با اش��اره به
این آمارها ،می گوید کنس��رواتورها
توانس��تند اقتصاد کانادا را بصورت
قوی نگهدارند ،مخصوصادر مقایسه
با موسس��ات مالی آمریکا و اروپا که
متحمل بحران های زیادی شدند.
دالیلی ک��ه ب��رای ای��ن موفقیت
دولت کنس��رواتور کان��ادا ارائه می
شود آمارهائی اس��ت که در رسانه

ها منتشر شده اس��ت ،از آن جمله
آماره��ای مربوط به ایجاد ش��غل و
درصد بیکاری است .نرخ بیکاری در
کانادا  7/8است که در مقایسه با 9/8
درصدی آمریکا رقم بهتری اس��ت.
حتی از ن��رخ  7/9درصدی کبک و
 8/2درصدی انتاریو هم بهتر است.
البته نباید آن را یک معجزه دانست،
چرا که درآمدهای نفتی استان هائی
مانند آلبرتا هم بی تاثیر نیستند.
اکنون در آستانه سال نو ،کانادائی ها
به سه موضوع اهمیت بیشتری می
دهند :اقتصاد ،بهداش��ت و درمان و
مسائل مربوط به محیط زیست.
شانس موفقیتدر انتخابات احتمالی
آینده با کس��انی خواهد بود که به
{>> ادامه در صفحه بعد}12 :

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

11

12

 سال  17شماره  25  990دی 1389

www.paivand.ca

خبر...

PAYVAND: Vol. 17  No.990  JAN. 15, 2011

12

خانواده های محترم مهاجر!
با همکاری گروهی از بهترین دانش آموختگان

دانشگاههای فرانسه و کانادا،مولتیساژ

چاپ تزئینات ولنتاین در ایران ممنوع شد
کارت های تبلیغاتی
با نماده��ای قلب،
نی��م قل��ب ،گل رز
قرم��ز و ه��ر گونه
فعالیت��ی مبنی بر
اطالع رسانی در این
روز ممنوع اس��ت و
از سوی مراجع قانونی با واحدهای
متخلف برخورد قانونی می شود" .

علی نیکو س��خن ،رئی��س اتحادیه
چاپخانه داران تهران اعالم کرد که
"چاپخانه داران از هر گونه تبلیغ و
چاپ کارت پستال برای روز ولنتاین
(«روز عش��اق» در  ۱۴فوریه) منع
شده اند".
آق��ای نیک��و س��خن در گفتگو با
خبرگزاری ایلنا ،با اش��اره به تمدن
که��ن ای��ران و روزه��ای متنوعی
ک��ه ب��رای بزرگداش��ت مهربانی و
محبت در این کش��ور وج��ود دارد،
گفته "اس��تفاده از بزرگداشت های
غیرایرانی نوعی ترویج فرهنگ غربی
اس��ت و چاپخانه داران متعهد شده
اند برای حفظ پاسداشت ارزش های
ن��اب ایرانی از هر گونه چاپ در این
زمینه خودداری کنند".
پیش از مصاحبه آقای نیکو سخن،
نسخه ای از بخش��نامه ممنوعیت
چاپ و تهیه کاالهای مرتبط با روز
ولنتای��ن در فضای مجازی به چاپ
رسید.
در قس��متی از این بخشنامه آمده
است":انواع پوستر ،بروشور ،جعبه و

مشهور است که در زمان امپراتوری
"کالدیوس دوم" ،کشیش��ی به نام
"والنتیوس" یا "ولنتاین" که بعدها
به نام "سنت ولنتاین" یا "ولنتاین
مق��دس" مع��روف ش��د ،برخالف
دس��تور صریح امپراتور ،دختران و
پسران را به عقد هم در می آورد.
در آن زم��ان امپراتور ُرم تصور می
کرد که س��ربازان مجرد ،نسبت به
سربازان دارای همسر ،جنگجویان
بهتری هس��تند؛ از این رو ازدواج را
برای سربازان خود ممنوع کرده بود.
امپراتور از این خودس��ری ولنتاین

در پی انتشار خبر ممنوعیت انتشار
کلیه آث��ار پائولو کوئیلو نویس��نده
مش��هور برزیل��ی در ای��ران ،وزارت
فرهنگ برزیل این اقدام را محکوم
کرده است.
کتاب های آق��ای کوئیلو همچون
"کیمیاگر" باره��ا در ایران تجدید
چاپ شده است.
او روز یکش��نبه 9ژانوی��ه در وبالگ
شخصی خود نوشت:
"من قویا امیددارم که این سوءتفاهم
این هفته حل شود .و قویا رویدولت
برزیل ب��رای حمایت از خود ،کتاب
هایم و ارزش هایی که ما گرامی می
داریم ،حساب می کنم".
مق��ام های ایران هن��وز این خبر را
تایید یا تکذیب نکرده اند.

برزیل طی ماه های گذش��ته تالش
زیادی برای حل مناقشه اتمی ایران
ک��رده و از رواب��ط خوبی ب��ا تهران
برخوردار است.
آنا دو هلندا ،وزیر فرهنگ برزیل که
خود نیز نویسنده است ،گفت که با
وزیر خارجه این کشور برای پیگیری
این موضوع هماهنگی خواهد کرد.
وی گف��ت" :از ن��گاه فرهنگ ،تنها
می توانم بگویم که سانسور اقدامی
اسفناک است".
آقای کوئیلو در وبالگ خود نوشته
اس��ت آرش حجازی که گفته می
شود ناش��ر کتاب هایش است به او
اطالع داده که "بر اساس تصمیمی
خودسرانه" بعد از ۱۲سال کتابهایش
ممنوع االنتشار شده است.

 ۱۲ژانویه ایرانتو :یک زن اهل وینی
پگ ،بخاطر همراه داشتن تخم مرغ
شانس��ی  Kinderدر هن��گام عبور
از مرز آمریکا ،م��ورد بازجویی قرار
گرفت.
به گزارش " ،CBCلیند برد" اخیرا
برای بازرسی اتفاقی ،توسط مأموران
م��رزی آمریکا ،متوقف ش��ده بود و
مأم��وران به وی گوش��زد کردند در
صورت مش��اهده تخم مرغ شانسی
دو دالری او توسط مأموران گمرک،
ممکن بود 300 ،دالر جریمه شود.
لین��د متوجه ش��د که مس��ئوالن
آمریکای��ی بخاط��ر خط��ر قطعات

پالس��تیکی موجود در داخل تخم
مرغ ها ب��رای کودکان خردس��ال،
خرید و فروش آنها را در آن کش��ور
ممنوع کرده اند .در حالیکه چنین
مقرراتی در کانادا وجود ندارد.
مسئوالن گمرکی آمریکا گفته اند،
آنان تنها طی سال گذشته25،000 ،
تخم مرغ شانسی را از مسافران جمع
آوری کرده اند.
خانم لیند اف��زود ،دولت کانادا یک
نامه  7صفحه ای برای او ارسال کرده
و از او خواسته با پر کردن فرم های
مربوطه ،رسما با توقیف و نابود کردن
تخم مرغ های خود موافقت کند.

انتخابات کانادا...

>> ادامه از صفحه پیش11 :

موضوعاتی از این دست بپردازند.
مدیر موسسه ای که این آمارگیری
را انجام داده است می گوید:
«وقتی که شما می خواهید تا یک
مبارزه انتخاباتی اق��دام کنید ،باید
موضوعات چش��مگیری در برنامه
خودداشته باشید به گونه ای که این
موضوعات مردم را بسوی شما جلب
کنند و یک تفاوت اساسی بین شما
و رقیبان شما ببینند».
به گفته همین کارشناس29 ،درصد
کانادائی ها می گویند رهبران کشور
باید روی مس��ائل اقتصادی بیشتر
تمرکز کنند و این همان کاری است
که کنسرواتورها دائما روی آن تاکید
دارند.
همین شخص می گوید لیبرال ها
هنوز یک موض��وع با اهمیتی برای
تمرک��ز روی آن پیدا نک��رده اند در
حال��ی ک��ه کنس��رواتورها ،بخاطر
آمادگی برای بح��ث درباره موضوع

اقتص��اد 20 ،ت��ا  25درصد برتری
دارند ولی از سوی لیبرال ها و رهبر
آنان میکائیل ایگناتیف هیچ صحبت
جدی برای مبارزه انتخاباتی شنیده
نشده است.
با اینک��ه هن��وز اقتص��اد باالترین
دلمش��غولی کانادائی هاس��ت ،اما
می��زان این دلمش��غولی در س��ال
 2010نسبت به سال  2009که 63
درصد بود کمتر شده است.
به عقی��ده کارشناس��ان دلیل این
کاهش دلمش��غولی این اس��ت که
س��قوط اقتصاد کانادا هرگز متصور
نبوده است.
تمرکز روی محیط زیست هم از 27
درصد در سال  2007به  19درصد
در  2010کاهش پیدا کرده است .از
آنجائی کهدو موضوع اقتصاد جهانی
و محیط زیس��ت مورد بحث رسانه
هاست ،کانادائی ها هم روی همین
دو موضوع تمرکز بیشتری کرده اند.

روز ولنتاین (یا روز عشاق) قدمتی
چند صد ساله دارد.

رنجید و دس��تور بازداش��ت
و س��پس اع��دام او را در ۱۴
فوری��ه س��ال  ۲۶۹میالدی
صادر کرد.
س��نت ولنتاین که در زندان
عاش��ق دختر کور زندانبان
خود شده بود ،پیش از اعدام،
نامه ای عاشقانه برای او نوشت با این
امضا :از طرف ولنتاین تو.
در س��ال  ،۴۹۶پ��اپ اعظ��م،
گالس��یوس ۱۴ ،فوری��ه یعنی روز
اعدام سنت ولنتاین ،حامی عاشقان
را روز عش��اق تعیین و ای��ن روز را
ولنتاین نامگذاری کرد.
دخت��ران و پس��ران ایرانی که چند
س��الی اس��ت این روز را جشن می
گیرن��د ،از یک��ی دو روز مان��ده به
ولنتاین ،به مغ��ازه های مخصوص
فروش هدایای این روز می روند و از
کارت ولنتاین تا شکالت و عروسک
را برای کسانی که دوستشان دارند،
می خرند.

کالس های زیر را برگزار می کند:

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

Tel.: 514-942-9811

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

cours@multissage.ca

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب

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

در قلب NDG
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل

انتقاد برزیل از 'ممنوعیت' آثار پائولو کوئیلو در ایران

وی افزودهدوستانش می گویند هیچ
کتابی که نام پائولو کوئیلو را داشته
باشد نمی توانددر ایران منتشر شود.
آرش حجازی به او پیش��نهاد داده
است که ترجمه فارسی کتاب هایش
رادر اینترنت منتشر کند.

آقای حجازی که پزش�ک اس�ت،
شاهد قتل ندا آقا سلطان در جریان
تظاهرات پس از انتخابات ریاست
جمهوری سال گذشته بود.

وی از سوی جمهوری اسالمی متهم
به قتل خانم آقا سلطان و مجبور شد
از کشور خارج شود.
پائول��و کوئیلو نوش��ته اس��ت که با
پیش��نهاد انتش��ار رای��گان ترجمه
فارس��ی کتاب های��ش در اینترنت
موافقت کرده است.

دردسر همراه داشنت ختم مرغ شانسی برای زن
کانادایی در مرز آمریکا!

وی در ابت��دا تص��ور ک��رده بود که
چنی��ن امری در حد یک ش��وخی
است و برای همین ،دو بار فرم های
مذکور را مطالعه کرد.
در نامه مذکور آمده است ،اگر خانم
لیند ،نس��بت به ضبط تخم مرغ ها
اعتراض داشته باشد ،باید مبلغ 250
دالر باب��ت نگهداری آنها و پیگیری
دوجانبه موضوع پرداخت کند.
اضاف��ه می ش��ود  ،آمریکا در حالی
چنین مواردی را خطرناک می داند
که برخالف کانادا ،حمل س�لاح در
آن کشور برای هر فردی آزاد است.

اما موضوع بهداش��ت و درمان ،که
یکیدیگر از موضوعات نگران کننده
اس��ت ،کمتر مورد بحث رس��انه ها
بوده اس��ت .در حالی که  26درصد
پاسخ دهندگان گفته اند که نگران
این موضوع هس��تند و خواهان در
اولویت قرار گرفتن آن می باشند.
آن��ان می گوین��د« :گرچ��ه وضع
بهداشت و درمان فعال خوب است،
ولی به نظر نمی رسد که دولت یک
برنامه منسجم و پایدار برای بهداشت
و درمان داشته باشد».
موضوعات دیگری که در روزنامه ها
به چشم می خورد عبارتند از:
ام��ور مربوط به مهاجرت ،جنگ در
افغانس��تان ،مالیات ه��ا و خدمات
اجتماعی که درصد کمتری از مردم
ب��ه آنان به عن��وان موضوعات مهم
اشاره می کنند.

•
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پرفروش ترین كتاب تاریخ

بر اساس فهرستی كه توسط گاردین
اعالم شده است تاكنون  4میلیون
و  522ه��زار و  25نس��خه از كتاب
"كد داوینچی" نوشته "دن براون"
نویس��نده آمریكایی فروش رفته و
عنوان پروفروش ترین كتاب تاریخ را
كسب كرد.
این روزنامه انگلیسی با ارائه مطلبی
حاوی آم��ار و اطالعات مبس��وط،
عناوین  100كتاب پرفروش تاریخ را
اعالم كرد كه كتاب "كد داوینچی"
در صدر این فهرست قرار گرفته.
نكته جالب توجهت��ر اینكه نامی از
برن��دگان جایزه نوبل در فهرس��ت
مذكور به چشم نمیخورد.
بر اساس فهرست اعالم شده كتاب
"كد داوینچی" با فروش  22میلیون
و  857ه��زار و  837پوند به عنوان
پروفروشترین كتاب تاریخ انتخاب
شد.
قیمت پشت جلد این كتاب حدود
 8و میانگین قیمت هر جلد فروخته
ش��ده آن كمی بیش از  5پوند بوده
است.
گاردیندر حالی عناوین این كتابها
را اع�لام كرده اس��ت ك��ه در این
فهرست تنها اش��اره به  100كتاب

پرفروش مابین س��الهای  1377تا
 1388شده و به نظر میرسد اگرچه
رقم فروش كتابهای كهدر فهرست
مذكور قرار دارند ،نسبت به سالها و
دهههای قبل بسیار باالست.
در هر حال این فهرست تنها عناوین
 100كتاب پرفروش دهه گذش��ته
است.
كتابهای "هری پاتر و سنگ جادو"

مهاجرت و کالهبرداری...
" مارک لپورته" س��خنگوی پلیس
سلطنتی گفت تا آنجا که می داند
تحقیقات انجام یافته بر روی 320
متقاض��ی مهاجرت که  2.5س��ال
بطول انجامیده بزرگترین پرونده از
نوع خود در کانادا بوده است.
وی افزود این تنها تحقیقی اس��ت
که بطور دوجانبه هم شامل فعالیت
های غیرقانونی مهاجرتی می شود
و هم اخالل در سیستم محاسبه و
پرداخت مالیات.
با برمال ش�دن این ماجرا اکنون
پلیس بدنبال ش�کافتن پرونده
ه�ای مهاجرتی موج�ود در 10
سال گذشته یعنی از سال 1999
تا  2008است.
آقای لپورته تأکید کرد دس��ت کم
 260نف��ر که هم اکنون ش��هروند
کانادا بوده یا در انتظار طی ش��دن

و "هری پاتر و تاالر اس��رار" نوشته
جی كی رولینگ در رتبه دوم و سوم
این فهرست جای گرفتهاند.
"فرشتهها و ش��یاطین" نوشته دن
براون عنوان چه��ارم" ،هری پاتر و
محفل ققنوس" عنوان پنجم" ،هری
پاتر و شاهزاده دورگه" عنوان ششم،
"هری پاتر و یادگاران مرگ" عنوان
هفتم و "هری پاتر و زندانی آزكابان"
عنوان هشتم این فهرست را به خود
اختصاص دادهاند؛ چهار كتاب اخیر
همگی از رولینگ هستند.
از دیگر كتابهای پرفروش فهرست
مذكور میتوان به "ش��فق" نوشته
اس��تفنی میی��ر" ،نقط��ه فریب"
نوش��ته دن براون" ،ماه نو" نوش��ته
اس��تفنی مهی��ر" ،اس��تخوانهای
دوستداش��تنی" نوش��ته آلی��س
زیبالد" ،مركز دیجیتالی" نوشته دن
براون ،حادثهای عجیب برای س��گ
در نیمه ش��ب" نوشته مارك هیدن،
"كس��وف" نوشته اس��تفنی مهیر،
"دختری با خالكوبی اژدها؛ سهگانه
هزاره" نوش��ته اس��تیگ الرسن و
"بادبادكباز" نوشته خالد حسینی
اشاره كرد.

>> ادامه از صفحه10 :

مراحل شهروندی خود هستند باید
در انتظ��ار مجازات های بیش��تری
باشند.
وی افزود هیچی��ک از این افراد در
کان��ادا زندگی نمی کنند و اکثرا در
خاورمیانههستند.
س��خنگوی پلیس به کشور خاصی
اش��اره نکرد اما اف��زود برخی از آنها
هم اکن��ون دارای گذرنامه کانادایی
هس��تند و اگر متوجه شویم که در
کانادا حضور دارند بالفاصله بازداشت
خواهند شد.
احمد الخال که  62س��اله و ساکن
مونتریال اس��ت به  58مورد جرائم
مختل��ف از جمل��ه جع��ل س��ند
کالهبرداری فری��ب دولت و نقض
مقررات کشور متهم شده و همسر
 53ساله او به نام "تهانی محمدحسن
الخال" نیز به جرم همدس��تی با او

بازداشت شده اند.
مأم��وران پلیس روز س��ه ش��نبه
4ژانویه در یک حمل��ه ناگهانی به
منزل مسکونی آنها در Île-Bizard
مونترآل توانستند مدارک متعددی
از جمل��ه  155000دالر پ��ول نقد
کشف کنند.
ساعاتی پس از آن فرد دیگری به نام
" حسام حسن علی سیف"  44ساله
در شهر میسی ساگا بازداشت شد.
وی همان فردی بود که مسئولیت
اجاره واحدهای مس��کونی و تأمین
آدرس های قالبی را برای متقاتضیان
برعهدهداشت.
این س��ه نفر قرار اس��ت بزودی در
دادگاه شهر برامپتون انتاریو محاکمه
شوند.

•
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اقتصاد :ایران و ترکیه...

انتقالیافرارسرمایهازایرانبهترکیه؟

روزنامههای ترکیه گزارش دادند،
سپردههایبانکیایرانیهادربانک
مرکزی این کشور افزایش مییابد.
در طول  ۶ماه گذشته  ۳۶۰شرکت
ایرانی در این کشور به ثبت رسیده.

دویچهوله :ترکیه مخالف تحریمهای
اقتص��ادی علی��ه ایران اس��ت و با
تش��دید تحریمه��ا نی��ز روابط دو
کشور در عرصههای مختلف توسعه
یافته اس��ت .مقامات ایرانی حتی از
افزایش تب��ادالت تجاری به میزان
 ۴۰میلی��ارد دالر با ترکیه صحبت
میکنن��د .این در حالی اس��ت که
تحریمهایاقتصادیبینالمللیعلیه
ایران نیز تشدید میشود.
مناسبات جتاری کمتر از مناسبات
سیاسی

سینان اوغان ،رئیس مرکز تحقیقات
اس��تراتژیک بینالملل��ی ترکی��ه،
"ترکس��ام" ،در گفتگو با دویچهوله
ماهیت رشد مناسبات ترکیه و ایران
را بیشتر سیاسی ارزیابی میکند تا
اقتصادی.
س��ینان اوغان��وی به دویچ��ه وله
میگوید:
«در سال  ۲۰۰۸تبادالت تجاری دو
کشور  ۱۰میلیارد دالر بود .ولی در
سال  ۲۰۰۹به  ۶میلیارد دالر تقلیل
یاف��ت و در س��ال  ۲۰۱۰به دلیل
خری��د گاز طبیعی ترکی��ه از ایران
سطح مناس��بات تجاری به میزان
قابل توجه��ی افزایش یافت .ترکیه
ساالنه حدود  ۱۰میلیارد مترمکعب
گاز از کشورهمسایه ایران خریداری
میکند».
آقای سینان اوغان از مرکز تحقیقاتی
ترکس��ام در ادامهی صحبتهایش
ضمن اشاره به عدم موفقیت شرکت
"ترک سل"در بازار تلفن همراه ایران
نتیجه میگیرد ،مبادالت تجاری در
قیاس با مناس��بات سیاسی از رشد
کمت��ری برخوردار ب��ود .وی تاکید
دارد ،رشد تبادالت تجاری ترکیه با
ایران حتی کمتر از برخی کشورهای
اروپائی مثل فرانسه بوده است.
 ۳۶۰شرکت ایرانی در  ۶ماه به
ثبترسید

اما بهنظر محمد مشتاق کارشناس
مس��ائل ایران و ترکیه ،مناس��بات
تجاری دو کش��ور در سال گذشته
افزایش چشمگیریداشته است .وی
در این رابطه به دویچهوله میگوید:
«آنچنان ک��ه در مطبوعات ترکیه
آمده در  ۶ماه آخر سال  ۲۰۱۰بیش
از  ۳۶۰شرکت ایرانی در این کشور
به ثبت رس��یده .ما شاهد تاسیس
ش��رکتهای ایرانی در اس��تانبول،
آنکارا و ازمیرهستیم.
براس��اس دادههای بان��ک مرکزی
ترکیه میزان سپردههای اتباع ایرانی
در ترکیه نیز به یک پنجم رس��یده
و ش��اید این رق��م در روزهای اخیر
به یک چهارم نیز رسیده باشد .این
آمار را مطبوعات ترکیه از قول بانک
مرکزی این کشور منتشر کرده است.
این ارقام نشانگرآن است که ترکیه
از یک توان اقتصادی وسیعی برای
ایران و ایرانیها برخوردارهست».
مش��تاق در ادام��ه میافزای��د:
«ش��رکتهای ایران��ی در ترکی��ه
کاالهای مورد نیاز ایران را خریداری
و ب��ه ایران ص��ادر میکنند .ترکیه
مخالف تحریمهاست و این مسئله
سبب رش��د تبادالت تجاری ترکیه
و ایران ش��ده است .وی پیشبینی
میکند ،سطح مبادالت تجاری دو
کشور در سال  ۲۰۱۱به میزان ۳۰
میلیارد دالر افزایش خواهد یافت».
دلیل انتقال سرمایه ایرانیها به
ترکیه

درس��الهای اخیر انتقال س��رمایه
از ایران به کش��ورهای حوزه خلیج
فارس بیشتر انجام میگرفت .اما به
دنبال بروز بحران مالی دنیا و تحت
تاثیرقرارگرفتن اقتصاد این کشورها
از این بح��ران وهمچنین مخالفت
ترکیه با تحریمهای اقتصادی علیه
ایران ،سبب شد که انتقال سرمایه
ایرانیها به این کشور افزایش یابد.
سینان اوغان ،رئیس مرکز تحقیقات
اس��تراتژیک بینالملل��ی ترکی��ه،
ترکسام ،در این رابطه چنین توضیح
میدهد:
«هیچگون�ه تضمین�ی ب�رای
س�رمایه در داخل ای�ران وجود
ندارد و سرمایه به جایی انتقال

مییای�د ک�ه س�ودآور باش�د.
ترکیه زمینهی مساعد برای جذب
س��رمایههای ایرانی دارد و این امر
سبب شده است ،تاجران ایرانی پول
و سرمایه خود را به این کشورانتقال
دهند».
س��ینان اوغان به مس��افرت بدون
ویزای ایرانیها به ترکیه نیزاش��اره
میکند و میگوید ،در سال گذشته
حدود ی��ک و نیم میلیون ایرانی به
ترکیهسفرکردهاند.
ضمانتبانکهایترکیهبرای
سرمایههایایرانی

همپیمانان ترکیه در غرب افزایش
میزان تبادالت تجاری ترکیه با ایران
را با تحریمهای اعمال ش��ده علیه
ایران مغایرمیدانندآیا تضمینی برای
س��رمایهداران ایرانی و سپردههای
بانکی آنها در ترکیه وجود دارد؟
آقای محمد مش��تاق کارش��ناس
مسائل ترکیه و ایران به این سئوال
دویچهوله چنین پاسخ میدهد:
«س��رمایهگذاریهای خارج��ی در
ترکیه تحت ضمان��ت دولت انجام
میگی��رد و دول��ت ترکیه تضمین
کرده است ،سرمایهگذار خارجی اگر
دچار مشکلی شود ،حق خودش را
از دولت این کش��ورمطالبه کند .از
سوی دیگر سرمایهگذاران اگر دچار
مشکلی شدند ،میتوانند مستقیما از
طریق دادگاهها و مراجعبینالمللی
نیز اقدام کنند».
انتقال س��رمایه از ایران به ترکیه و
افزایش چشمگیر مناسبات تجاری
ترکیه با ایران به نظر کارشناس��انی
که بادویچهوله صحبت کردند نهایتا
به س��ود ایران هس��ت ،زیرا ایران از
این طریق قادرمیباش��د از فش��ار
تحریمهای اقتصادی بکاهد.
از س��وی دیگ��ر ترکی��ه در می��ان
کشورهای همس��ایه تنها کشوری
شمرده میش��ود که توان کمک به
ایران را داراست.
اما همپیمانان ترکیهدر ناتو و اتحادیه
اروپا که ترکیه قصد پیوستن به آن
را نی��ز دارد ،افزایش میزان تبادالت
تجاری ترکیه با ایران را با تحریمهای
اعمال شده علیه ایران مغایرمیدانند.
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اخذ وام

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

کورش صدری

در خدمت هموطنان گرامی

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

Kourosh Sadri
Licensed Mortgage Consultant

514-995-7783
اوکازیون عالی

سرمایه گذاری مطمئن و بی درد سر
ساختمان مدیکال با استاندارد بسیار باال

در قلب شهر بروسارد RIVE SUD
 SPA بامتخصص دیگر

 باحدود  8000فوت مربع
 در دو طبقه
طبقه هم کف
 کلینیک پزشکی و زیبایی ،مجهز
 با  22سال سابقه
 و  20دکتر و متخصص
طبقه دوم:
تلفن تماس:

ناسا  ۲۰۱۲را «چرندترین» فیلم علمیخیالی تاریخ لقب داد

در جریان كنفرانس��ی كه اخیرا در
كالیفرنی��ا برگ��زار ش��د ،گروهی از
دانش��مندان سازمان ناسا در آمریكا
فیلم علمیخیالی « »۲۰۱۲ساخته
رولن��د امری��ك) را از نظ��ر علم��ی
چرندترین فیلم تاریخ سینما معرفی
كردند.
به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین،
فیلم  ۲۰۱۲كه فیلمی تخیلیدرباره
حوادث طبیعی و ویرانی كره زمین
است از نظر فروش در گیشه نسبتا
موفق بود .بودجه س��اخت این فیلم
كه در س��ال  ۲۰۰۹ب��ه روی پرده
رف��ت ،ح��دود  ۲۰۰میلی��ون دالر
بود ،ول��ی از محل فروش بلیت بالغ
ب��ر  ۸۰۰میلی��ون دالر درآمد از آن
كسب شد.
حوادث این فیلم كه در روز بیس��ت
و یكم دس��امبر س��ال  ۲۰۱۲اتفاق
میافتد ،بازگویی احیا رابطه زناشویی
یك زوج اس��ت و در شرایطی اتفاق
میافت��د كه كره زمی��ن در معرض
خطر نابودی كامل ق��رار میگیرد.

دلیل نابودی كره زمین انتشار مواد
سمی ناش��ناخته در جو كره زمین
عنوان میش��ود كه اولین بار در یك
منطقه تفریحی كه محل اقامت این
زوج است مشاهده میشوند.
مدیران بخش مطالعات جوی ناسادر
این كنفرانس اعالم كردند« :این فیلم
یكی از نمونههای بارز بیتوجهی به
علم و ارائه نادرست مفاهیم علمیدر
هالیووداست.تهیهكنندگاناینفیلم
در حقیقت از نگرانی افكار عمومیدر
مورد «احتمال پایان حیات» بر روی
كره زمین بهرهبرداری كردهاند».
بنا بر تقویم تمدن مایاها كه ساكنان
باستانی منطقه مركزی قاره آمریكا
بودن��د ،حیات بر روی كره زمین در
تاریخ  ۲۱دسامبر سال  ۲۰۱۲بالكل
از میان میرود.
روزنام��ه گاردین ی��ادآوری میكند
كه یكی از دالیل تمركز ناس��ا روی
كاستیهای این فیلم از نظر علمی
و صح��ت و س��قم آن ظاه��را انبوه
نامههایی اس��ت كه این موسسه از

مردم در همین زمینه دریافت كرده
است.
ب��ه گفته مس��ئوالن ناس��ا ،در یك
س��ال اخیر كه از زم��ان پخش این
فیلم میگذرد این س��ازمان تعداد
زیادی نامه از سوی مردم كه نگران
پای��ان حیات كره زمین هس��تند،
دریافت كرده است .به همین خاطر
مس��ئوالن ناس��ا ناگزیر شدهاند كه
وبسایتی جداگانه برای روشنگری
در مورد این ش��ایعات و خرافات راه
بیندازند .ناس��ا در گذشته هیچ گاه

سا
ختمان
م
دیکال

مجبور نشده بود كه به «یك چنین
شكل س��ازمانیافتهای» با خرافات
بهظاهر علمی مبارزه كند.
به نوش��ته روزنام��ه گاردی��ن ،در
ای��ن كنفرانس دانش��مندان ناس��ا
همچنین تعداد دیگری از فیلمهای
علمیخیالی را به خاطر كاستیها و
ضعفشان از نظر علمی مورد انتقاد
قرار دادهان��د ،از جمله «پسفردا»،
«روز ششم»« ،واكنش زنجیرهای»
و «آتشفشان».
كارشناس��ان ناسا همچنین گرچه
پیش��تر ب��ه نوعی مضم��ون فیلم
«آخرالزمان» (آرماگ��دون) با بازی
بروس ویلیس را تایید كرده بودند،
در این كنفرانس علمی نام این فیلم
را هم در فهرست تولیدات بیپایه و
اساس هالیوود قرار دادند.
در این میان فیلمهایی علمیخیالی
هم هست كه دانشمندان ناسا مورد
تقدیر قراردادهاند ،از جمله «گاتاكا»،
«بلیدرانر» (جالد)« ،متروپولیس» و
«پارك ژوراسیك».

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

دلیل فروش :بازنشستگی

450-466-6693

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 (X: St-Laurent
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55

13

14

www.paivand.ca
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ایران :هجو ،استبداد و دیگر قضایا..

لسآجنلسیهاوتهراجنلسیها

 یک

ابراهیم نبوی

ویدئوی مه��ران مدیری در به طنز
کشیدنتلویزیونهایلسآنجلسی،
منتشر شد ودر کنار استقبالی که از
آن به عمل آمد ،موجی از انتقادات را
هم ایجاد کرد .به نظر می رس��د که
نه این شیوه انتقاد کردن از تلویزیون
های لس آنجلس��ی اتف��اق تازه ای
است ،نه انتقاد از تلویزیون و برنامه
های آن کار تازه ای در کارهای گروه
مهران مدیری باشد .مهران مدیری
اولین بار در نق��ش مقلد مرحوم "
منوچهر نوذری" برنامه او را به نام "
مسابقه هفته" که یک مسابقه موفق
تلویزیونی بود ،به طنز کشید و چنان
کارش موفق بود که باعث دلخوری
ش��دید منوچهر نوذری شد و حتی
برنامه او نیز با وقفه مواجه شد .این
در حالی ب��ود که نوذری بارها مورد
تائید رهبر کش��ور قرار گرفته بود و
از س��وی او نیز جای��زه ای دریافت
کرده بود .حتی افراد محبوبی مانند
شهرام ناظری و علیرضا افتخاری و
بسیاری از سیاس��تمداران و چهره
های تلویزیون جمهوری اسالمی نیز
توسط گروه طنزس��ازان تلویزیونی
به شوخی گرفته شدند و این اتفاق
اص�لا رخداد جدی��دی نبود .حتی
به تمس��خر گرفتن تلویزیون های
لس آنجلسی توسط گروههای دیگر
تلویزیونی ایران نیز برای نخستین
بار نبود که اتفاق می افتاد .اما شاید
متمرکز ش��دن روی چن��د برنامه
خاص و بخصوص اینکه این برنامه
ها به شیوه ای ساخته شده بود که از
بسیاری از خط قرمز های جمهوری
اس�لامی نیز عبور م��ی کرد ،طبعا
باعث تمرکز بیشتر توجه روی این
برنامه ش��د .از همه مه��م تر اینکه
چنین برنامه ای نه به عنوان برنامه
ای از س��وی صدا و سیمای دولتی
ایران ،بلکه از س��وی گ��روه برنامه
سازانی منتشر شد که به عنوان گروه
مهران مدیری شناخته می شوند و
انتشار برنامه نیز در اینترنت صورت
گرفت.

 دو

هج��و کردن دیگران و به تمس��خر
کش��یدن آنان ،یکی از برنامه های
طبیعی همه تلویزیون ها در جهان
است ،در طول هش��ت سال دولت
ج��ورج بوش ،در هم��ه دولت های
معتبر اروپایی س��اخت برنامه های
عروس��کی و زنده که به تمس��خر
رهب��ران بزرگ جهان م��ی پردازد،
ش��یوه ای معمول و رایج است .این
هجو زمانی منطق درست و پذیرش
واقعی بیشتری می یابد که ریشه در
واقعیت داشته باشد .وقتی رهبری
مانند خامن��ه ای در هر جمله اش
یک��ی دوب��ار از کلمه " دش��من"
استفاده می کند ،طبیعی است که
انتش��ار یک ویدئوکلیپ که متکی
بر همین واقعیت اس��ت ،موفق می

Tailleur Zari

خیاطیزری
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

Tel.: 514-3717700

شود ،یا وقتی که احمدی نژاد دروغ
می گوید ساخت صدها ویدئوکلیپ
در م��ورد دروغ گفتن وی کامال جا
می افتد و مردم آن را می پذیرند .در
مورد برنامه مهران مدیری اتفاقا علت
موفقیت این برنامه درس��ت بودن
اکثر ش��وخی ها و عینیت داشتن
آنهاس��ت .وقتی بیست شبکه لس
آنجلسی که زبان فارسی را نابود می
کنند و دائما آن را ویران می کنند،
وج��ود دارد ،وقت��ی در یک برنامه
تلویزیونی مجری تلویزیون کارش
فحاش��ی به مخاطب��ان و مخالفان
اس��ت و از ش��نیع ترین رفتارها در
مقاب��ل دوربین اس��تفاده می کند.
وقتی ش��بکه رنگارنگ فحش های
چارواداری را مثل نقل و نبات بر سر
مردم می ریزن��د ،اتفاقا کار مدیری
هجو نیس��ت ،چرا که اغراقی انجام
نداده است ،فقط بخشی از فحاشی
که در این تلویزیون ها رایج اس��ت
و در داخل کش��ور ب��ا عبور از خط
قرمز های فراوان می توان گفت ،می
گوید .مگر دروغی گفته شده است؟
مگر مصاحبه ف�لان زن خواننده با
فالن مجری تلویزیونی چند س��ال
قب��ل دقیقا با همی��ن ادا و اطوارها
صورت نگرفت؟ مگر بخش وسیعی
از مردمی که در ایران و بیرون ایران
زندگی می کنن��د به دلیل همین
رفتارهای ش��نیع ،غی��ر حرفه ای،
دروغ گوئ��ی ها و دش��منی همین
شبکه های تلویزیونی با مردم ایران و
نه با حکومت ،از دیدن آن خودداری
نمی کنند و بسیاری از آنها ترجیح
نمی دهند همان شبکه حال به هم
زن ضرغامی را نگاه کنند تا خود را
به دست یک مشت عقب مانده بی
سواد بسپارند که هنوز نمی خواهند
بفهمند چه بخواهند و چه نخواهند،
سی س��ال گذشته اس��ت و دیگر
ایران به سی سال قبل برنمی گردد.
واقعیت این است که شبکه های لس
آنجلسی ،تاکید می کنم که منظورم
همه شبکه های تلویزیونی مخالفان
نیس��ت ،باره��ا و بارها ب��ا انتخاب
مردمی که داخل ایران زندگی می
کنن��د مخالفت نکرده اند ،مگر آنها
در مقابل خاتمی بدترین اهانت ها
را نکردند ،مگر موسوی را دائما مورد
هجوم قرار ندادند؟ مگر همین شبکه
های لس آنجلسی به زندانیانی که
س��الها زندان اس��تبداد جمهوری
اس�لامی را تحمل کردن��د ،افرادی
مثل گنجی و سازگارا و حجاریان و
سایرین اتهام نمی زنند و نمی زدند
که این افراد مهره های جمهوری
اسالمی هستند .خدمتی که شبکه
های لس آنجلسی در ضربه زدن
به جنبش آزادی ایران ،به استبداد
کردند کمابیش شبیه کاری است
که تلویزیون ضرغامی کرده است.

 سه

تلویزیون های لس آنجلس��ی به
دالی��ل مختلف��ی م��ورد قبول و
پس��ند مردم ایران ،چ��ه آنها که
در داخ��ل زندگی م��ی کنند چه
آنها که بیرون ای��ران زندگی می
کنند ،نیست .مهم ترین دلیل این
موضوع ناهمزبانی آن��ان با مردم
ایران است .آنها دائما زبان فارسی
را با لودگی و به زشتی سخن می
گویند ،بخش اعظم گفتار و افکار

آنها مخالف صریح عرف و اعتقادات
مردم ایران اس��ت .اصال چه کسی
حق دارد به اسم دفاع از ایران زشت
ترین اندیش��ه های نژاد پرستانه را
علیه یک میلیارد مردم عرب و زشت
ترین و رکی��ک ترین الفاظ را علیه
افکار دینی و اعتقادات دینی مردم
بکار بب��رد .اگر همی��ن گفته های
زشت و بی پایه مجریان این شبکه
ها به زبان عربی یا انگلیسی یا فرانسه
منتشر شود ،مسلمانان جهان آنها را
نابود می کنند ،و این موضوع هیچ
ربطی به عقب ماندگی مس��لمانان
ندارد .اصال چه کسی حق می دهد
یک دیوانه روانی در اتاقش در لندن
یا لس آنجلس بنشیند و از صبح تا
شب به پیامبران و ائمه ای که مردم
به آنها اعتقاددارند ،فحاشی کند .من
یک بار برای کار به دفتر دویچه وله
رفتم و با مدیر بخش خاورمیانه آن
صحبت کردم و پرسیدم خط قرمز
ش��ما کجاس��ت؟ و چیست؟ گفت
خط قرمز ما عرف اجتماعی اس��ت.
وقتی حقوق بشر حکم می کند که
افراد حق دارند اعتقاد دینی شان را
انتخاب کنند ،شما چطور می توانید
به خودتان حق بدهید و به اعتقادات
درست یا غلط یک گروه میلیاردی
از م��ردم توهین کنی��د .ای کاش
توهین کنندگان در این شبکه ها از
اندک سوادی برخوردار بودند تا آدم
حداقل آن را نش��انه آزادی فکر می
دانست .شبکه ای که نیم ساعت از
وقت خودش را به فالن اقلیت دینی
یا فالن روحانی شیعه اجاره میدهد
تا هر خرافه ای می خواهند بگویند،
چگونه می تواند در بقیه وقت خود
به اعتقادات عمومی و اندیشه مردم
اهانت کند.

 چهار

ندارند .از س��وی دیگر اصوال بخش
اعظم ایرانیانی که یا مشغول تحصیل
اند یا مش��غول کار ،اصوال خودشان
هم از تلویزیون های لس آنجلس��ی
استفاده نمی کنند .مهم ترین گروه
کسانی هستند که در فرنگ درس
می خوانند و امیدوارند پس از پایان
تحصیل بتوانند به ایران بازگردند و
زندگی شان را ادامه دهند .این گروه
از ده کیلومت��ری اپوزیس��یون لس
آنجلس��ی هم عبور نمی کنند .این
جمله را من در اکثر ش��هرهایی که
سخنرانی داشتم از برگزار کنندگان
برنامه هایم شنیده ام که گفته اند "
این افرادی که امشب اینجا آمدند ما
تا به حال ندیده بودیم ".واقعیت این
است که نسل جدید مهاجران دارد
جای نس��ل قبلی را می گیرد .نسل
قبلیدر حالی که نه توانسته فرهنگ
سی سال قبل ایران را رها کند و نه
فرهنگ امروز فرن��گ را بگیرد ،در
حال مضمحل ش��دن و تمام شدن
است .تلویزیون های لس آنجلسی
نماینده آن گروهی از ایرانیان بیرون
هس��تند که مطمئن اند که تا آخر
عمر در فرنگ زندگی خواهند کرد،
جز برای دیدن اقوام یا خوشگذرانی
ارزان به ایران نخواهند رفت و اکثر
آنها با بهبود شرایط ایران مخالفند،
چون فلسفه وجود خود در فرنگ را
ازدست میدهند.در رویای بسیاری
از آنان مردی هست که خواهد آمد
و خواهد گفت که همه این  32سال
خواب بود و امروز  23بهمن 1357
است و دالر هنوز هفت تومان است
و قس علیهذا.

برخی ازدوستان من انتقاد می کنند
که چرا گروه مدیری به جای انتقاد
از حکوم��ت ،از مخالف��ان آن انتقاد
می کنند؟ به نظر من این س��ووالی
بیه��وده اس��ت ،چرا ک��ه اوال گروه
مدیری در طی س��الیان مختلف به
اشکال مختلف از دولتهای مختلف
درون ای��ران انتقاد کردند ،البته جز
دولتهای مردمی .و نکته دیگر اینکه
اصال و اساسا گروه مورد انتقاد اصال
مخال��ف حکومت ایران نیس��تند.
وقتی مجری ش��بکه لس آنجلسی
ح��ق دارد به ایران س��فر کند ،ولی
مزدور جمهوری اسالمی در فرودگاه
دستگیر می ش��ود ،دروغی آشکار
را م��ی توانی��م ببینیم .ام��ا رنجی
ک��ه می بری��م یکی دو تا نیس��ت.
مشکل بسیار بزرگ عموم ایرانیان
این اس��ت که تصویر عمومی ملت
ایران یا توسط تلویزیون جمهوری
اس�لامی مخ��دوش می ش��ود ،یا
توسط تلویزیون های لس آنجلسی  .پنج
نه مردمی ک��ه در ایران زندگی می اما باید بگویم که استبداد عامل همه
کنند آن هستند که صدا و سیمای این فالکت اس��ت .اس��تبداد است
ضرغامی نشان می دهد ،نه مردمی که باع��ث آواره ش��دن صدها هزار
که بیرون ای��ران زندگی می کنند ،ایرانی در س��ال  57ش��د و اگر آنان
چهره ای دارند که در ش��بکه های هنوز وسوسه ایران را دارند و به این
لس آنجلسی می بینیم .اوال بخاطر س��وی جهان عادت کرده اند ،شاید
آزادی پخش تلویزی��ون در ایاالت به دلیل سدهای مختلفی است که
متحده آمریکا بخش اعظم ایرانیان دولت موجود در مقابل ش��ان بسته
مهاجر که هر کدام بهدلیلیدر غربت است .استبداد عامل فرار دهها هزار
یا گرفتارند یا آن را انتخاب کرده اند ،ایرانی از مخالفان سیاس��ی از سال
و در جایی غیر از آمریکا و انگلیس  1360تا  1367اس��ت ،کسانی که
زندگی می کنند تصویر تلویزیونی نه می خواس��تند و نه در سرنوشت

مسعود بهنود بس��یاری از ایرانیان
داخل کش��ور آزادی را می خواهند
که زیر دس��ت و پ��ای ایرانی های
بیرون کشور ریخته است و بسیاری
از ایرانیان بیرون کش��ور ،معش��وق
شان ایران است که در دست مردمی
است که در داخل کشور زندگی می
کنند .چه کسی دوستی دو رقیب را
دیده است؟
ابراهیم نبوی ،بروکسل،
 17دی 1389

شان لحظه ای گمان می کردند که
پای شان به تهران برسد ،چه برسد
به اینکه شهروند فرانکفورت بمیرند.
استبداد شرایط را چنان تنگ کرد
که بخش وس��یعی از باهوش ترین
فرزندان این کش��ور برای تحصیل
به همه جای دنی��ا رفتند و پس از
دوره ای زندگی و تحصیل چنان به
آزادی خو گرفتند که دیگر بازگشت
برایشاندشوار شده است .و استبداد
باعث شد بخشی از روزنامه نگاران
و دگراندیش��ان و مخالفان سیاسی
در دوازده س��ال گذشته کشور را به
سوی فرنگ ترک کنند.
بسیاری از آنان که ایران به نام خداوند بخشنده مهربان
را ب��ه زور و اجب��ار ترک
کردن��د ،هن��وز آخرین
تصویرشان از ایران همان
تصویری است کهدر ذهن
دارند .و بس��یاری از آنان
که در داخل ایران زندگی
می کنند ،تصویرشان از
فرنگ خالصه می شود از
همان چیزی که یا صدا و
سیمایدروغین ضرغامی
م��ی گوی��د ،یا ص��دا و
س��یمای دروغی��ن لس
آنجلس��ی ها .این وسط
یک فاصله زبانی نیز وجود
دارد .زبان فارسی در سی
سال گذشته تغییر کرده
است ،مثل جمعیت ایران
که در سی سال گذشته
www.iranianislamiccenter.com
کامال تغییر کرده اس��ت.
بسیاری از سوء تفاهمات
)210 St-Jacques (Lachine
در گفتگ��وی ایرانی��ان
Tel.: 514-366-1509
داخ��ل و خارج ،ناش��ی
514-247-1732
از س��وء تفاهمات زبانی
(450) 638-7078
و تغییرات زبانی اس��ت.
Fax: 450-638-4507
وقت��ی فالن بچه س��ال
 210سنت ژاک غربی >>مترو واندوم:
 1389اصفهان می گوید
اتوبوس ،90به مست غرب
حالش��و ببر ،آق��ای لس
ساعــات کار:
آنجلس��ی مدل  57فکر
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
می کند م��ادرش مورد
از ساعت  13لغایت 18
س��وء قصد ق��رار گرفته
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه
است .و شاید مهم ترین
بفرمایند.
بخش تراژیک داس��تان،
جهت انجام اموردر روزهای
حسادت دو رقیبی باشد
دیگر،هماهنگی قبلی الزم میباشد.
که معشوق شان در بغل
آن دیگری اس��ت ،بقول

مرکزاسالمی
ایرانیان
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جهان مجازی....
		

راهیكهموتورجستجویگوگلتاكنونپیمودهاست
ویژه نامه دیجیتال ،در شماره اخیر خود «تایم الین» كاملی از راهی كه گوگل از ابتدا تا كنون طی كرده
است را تهیه و منتشر كرد .نگاهی به این تایم الین ،به خوبی نشان می دهد كه در دنیای سایبری،
ایده های ناب همواره موفق خواهند بود و به سرعتی غیرقابل باور باعث معروفیت و درآمدزایی برای
ایده پردازانش خواهد شد.
 ۸۷میلی�ارد درخواس�ت
جس�توجو در ه�ر م�اه،
میانگی�ن  ۶۲۰میلی�ون
بازدیدكننده روزانه ،بازدید
از  ۷میلیارد صفحه در هر
روز!
اینرقمهایعنیتماماعتبار
ی�ك موت�ور جس�توجو؛
موت�ور جس�توجویی كه
هر اینترنتبازی این روزها
با آن س�ر كار دارد؛ گوگل؛
تنها این «برن�د» جاودانه
دنی�ای اینترنت اس�ت كه
توانسته به این رقم شگفتانگیز
برسد.
ای�ن گ�زارش سرگذش�ت
بزرگترین موتور جستوجوی
دنی�ای اینترنت اس�ت .این كه
این موتور ِس�رچ از چه س�الی
بارگذاری شده و چگونه پله پله
به بزرگی حاال رسیده در اینجا
آمده تا ببینید همهچیز یكشبه
و در یك لحظه اتفاق نمیافتد.
1996

ل��ری پیج و س��رجی كه ه��ر دو از
دانشگاه علوم كامپیوتری استنفورد
فارغالتحصیل ش��دهاند كدگذاری
موتور جستوجویی به نام بكراب را
تمام كردند.
1997

بكراب به گوگل تغیی��ر نام داد .در
اص��ل این تغیی��ر یكجور ب��ازی با
كلمات بیشتر نبود .ماجرای این اسم
به خاطر قدرت باالی جستوجوی
موتور جدیدشان بود كه میتوانست
میلیونها اسم و عدد را در كسری از
ثانیه جلوی كاربرش بگذارد.

1998

گوگل در س��انتا مارگاریتای
كالیفرنیا دفت��رش را باز كرد.
دسامبر همان سال اولین نقد
مثبت را از مجل��ه معتبر Pc
 Magazineدریافت كرد.
1999

دفت��ر گوگل به پائل��و آلتوی
كالیفرنی��ا نقل م��كان كرد.
آگوس��ت همان س��ال دفتر
شركت به مانتین ویوی همان
ایالت برده شد.

2000

 Google.comبه عنوان بزرگترین
موتور جس��توجوی دنیا شناخته
ش��د .در همان س��ال ب��ه  15زبان
مختلف قادر به جستوجوی متن
بود Google AdWords .و Google
 Toolbarهم عرضه شدند.
2001

بخ��ش  Google Groupsب��ه
طور رس��می در س��ایت بارگذاری
ش��د Image Search.ب��ا ق��درت
دس��تیابی به بیش از  250میلیون
عكس بازگشایی شد.شریك شدن با
Universo Online
2002

شریك شدن با  AOLكه به مشتریان
گ��وگل اج��ازه م��یداد از امكانات
 CompoServe، Netscapeو Aol.
 comاستفاده كنند.بخش Google
 Newsراهاندازی شد.
2003

گوگل كمپان��ی  ،Pyra Labsخالق
بالگ��ر را خریداری ك��ردGoogle.
 Book Searchافتت��اح ش��د .حاال
گوگل بیش از  800كارمند دارد.
2004

 19میلیون اوراق مشاركت گوگلدر
وال استریت به مزایده گذاشته شد.
قیمت ه��ر برگه  85دالر بود.گوگل
 100دامنه ایجاد كرد.

رضا امیری پدربزرگ شد!

شادباش به دوست

خـبردار شدیم ،رضا امـیری ،دوست دریین پیوندی اه ،چـهره ی مهربان ،بامعرفت و انم آشـنای جامعه ی اریانـیان مونتریال
این هفـته پدرزبرگ شده است؛ میالد آن ردداهن نورسیده ی ع ززی راهب رـضای ع ززی ،داان خانم و یاسی جان ،نومارد گرامی،
جم
صم
یماهن ـشادباش گفته ،سال اهیی سرـشار از بـهروزی و تـندرستی ربای نورسیده و خانواده ار ـند امـیری آرزومندیم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

lEARN TODAY
EARN TOMORROW

2005

 Google Mapو Google Earth
توانس��تند وجب ب��ه وجب زمین و
كشورها را به تصویر بكشندGmail .
و  Google Talkراهاندازی شدند.

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

2006

Picasa، Google Docs، Google
Financial، Google Calendar
و  Google Trendsب��ه بخشهای
دیگر گوگل اضافه شدند .سایتهای
 YouTubeو  SketchUpب��ه دایره
مالكیت گوگل اضافه شدند.
2007

بخ��ش  Trafficبه دیگر بخشهای
ك  30شهر
گوگل اضافه شد تا ترافی 
آمریكا و نمای خیابانهای پنج شهر
را به ص��ورت زنده نمای��ش بدهد.
آس��مان درون  Google Earthب��ه
نمایشدرآمد.

دیپلمحرفهایدر:

pROfESSIONAl DIplOMA IN:
حسابداری

ACCOUNTING

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
منشی گری اداری

STARTING A BUSINESS

2008

ب��ه مترجم گوگل ده زبان دیگر هم
اضافه ش��د تا جمع آنها به عدد 23
برس��د .نرمافزار مرورگ��ر Chrome
برای دانلود رایگان آماده شد.
2009

اقیان��وس ه��م از طری��ق Google
 Earthقابلروی��ت ش��دGoogle .
 Labsب��ه كل دوباره طراحی ش��د.
 ،Nexus Oneاسمارت فون گوگل
به بازار آمد.
2010

AlSO:

شروع بیزنس
شروع بیزنس همین امروز متاس بگیرید

شهریه رایگان

!free tuition! call now

shadd.com

514 484 0485

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

گوگل  21هزار كارمند در كل دنیا
دارد و ارزش بازار استوك آن به 120
میلیاردالر میرسد.

) 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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عیس کـج خ کـج
ی ا ،آ ور ا !
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آیا می توان انتظار داش��ت که عیس��ی
مس��یح ،آن پیام آو ِر عال��ی مقام و بلند
مرتبه،در کمال تنگدستی و تهیدستیدر
طویله به جهان آمده،در قنداقه پیچیده و
در آخور خوابانیده شده باشد؟
چرا مسیحیان پافش��اری می کنند که
محل تول ِد نجاتدهنده شان همان جایی
چهارپایان زبان بسته می خوردند،
بود که
ِ
می خوابیدند و رفع حاجت می کردند؟
عیسی کجا ،آخور کجا؟
نزدیک به دو هزار س��ال پیش از این  ،در
سرزمین فلسطین در دهکده ای گمنام
به نام بیت لح��م واقعه ای رخ داد که راه
تاریخ آدمی را به قبل و پس از آن رخداد،
بخش کرد.
خدایی که هستی را از نیستی آفرید ،نور
را از میان ظلمت پدی��د آورد ،دیدنی ها
را از نادیدنی ها س��اخت و جسم جاندار
آدم��ی را از خاک بی ج��ان زمین خلق
نمود ،تصمیم گرف��ت که تمام معادالت
عقانی انسان را بر هم بزند.
او در مسیح جسم انسانی بر خود گرفت،
همانند ما ش��د و به راس��تی وارد تاریخ
آدمی گردید.
کتابمقدس از راز بس��یار بزرگی پرده بر
م��ی دارد و انجیل گفتگ��و از کاری می
کند که ی��ک جهان دانش ،توانا به درک
آن نیست و در عقل محدود انسان نمی
گنجد .تصور اینکه خدا ،ستمکار و قهار
است برای ما آسان می باشد .شاید هم تا
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اندازه ای بتوانیم درک کنیم که او رحیم
و بخشاینده اس��ت ،ولی هرگز گفتگو از
فروتنی خدا به زبان نمی آوریم.
آیا خدا فروتن است؟
آنچه خدا هس��ت م��ی خواه��د ما نیز
باش��یم .و در نهاد همه انسانها شمه ای
خویش��تن خویش را نهاده و از ما می
از
ِ
خواهد که به اصالت خود که همانا صورت
اوس��ت برگردیم و بر پایه خواس��ت وی
زندگینماییم.
خ��دا چون دادگر مطلق اس��ت از ما می
خواهد کهدادگری را گسترشدهیم .خدا
چون دانای مطلق است از ما می خواهد
کهدانش را بیافزاییم و همه چیز را بدانیم.
خدا چون بخشاینده و مهربان است از ما
می خواهد که بخشنده و با محبت باشیم.
خ��دا چون پاک و قدوس اس��ت ما را به
پاکی و قدوسیت فرا می خواند .و او میل
به نیکی را در سرش��ت هر انسانی نهاده
چون او خودش خدای نیک است و هیچ
بدی در او نیست.
واقعی��ت انکار ناپذیر این اس��ت که خدا
فروتن نیز هس��ت و از این رو ما را دعوت
می کند که افتاده و فروتن باشیم .دو هزار
سال پیش از این ،در برابر چشمان گیج
زده انس��ان ،خدا فروتن شد و در مسیح
افتادگی خود را به آدم های خودپس��ند
آشکار کرد.
به گفت��ه ای دیگر در کریس��مس خدا
فروتن شد .خدایی که شاهزاده بود لباس
گدا بر تن کرد و در عیسی به میان مردم
جهان آمد .او ِ
رحم زن را که آفریده
بود ناپسند ندانست ،به مدت  9ماه
در آن مان��د و محل زایش خود را
محقرترین جای ممکن برگزید.
بله دوستان عزیز،
دل ما فاس��د و آلوده به گناه و ناراس��تی
عیسی مس��یح به دنیای ما آمد و اس��ت .اعمال بد ما از دلمان سرچشمه
ای��ن کار را با روح حلم و افتادگی می گیرند و زبانمان به آنچه در دل داریم
انجام داد به گونه ای که در انجیل گواهی می دهد .امکان ندارد کسی دلش
متی  29: 11می فرماید:
پاک باشد ولی کردارش ناپاک یا اعمالش
«از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و پاک باشد ولی روحش ناپاک.
افتاده دل می باشم».
او خود را فروتن کرد و در تجربیات
بخش پایانی در شماره آینده
انس��انی ما شریک شد ،ولی هرگز

مرتکب گناه نگردید .او آمد تا بمیرد و با
مرگ خود حیات جاودانی را برای کسانی
فراهم نماید که به او باور می آورند.
تولد عیس��ی مس��یح در آخ��ور نه تنها
افتادگ��ی و فروتنی آفریننده جهان را به
ما نشان می دهد بلکه گفتگو از حقیقت
دیگری نیزمی کند.
آخور اشاره به ناپاکی قلب انسان
دارد.
زایش مس��یح در آخور این نوید را به ما
می دهد که اوحاضر است در قلب فاسد،
متعفن و گندیده ما نیز به جهان بیاید و
آن را با حضورش درخشان کند.
آیا می دانید فاسدترین و گناه آلودترین
قسمت وجودی انسان کدام است؟
کتابمقدس پاسخ را به روشنی می دهد:
«دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار
مریض است ،کیس��ت که آن را بداند؟»
(ارمیا (9:17
عیسی فرمود « :از درون دل انسان صادر
می شود خیاالت بد و زنا و فسق و قتل و
دزدی و طمع و خباثت و مکر و ش��هوت
پرستی و چشم بد و کفر و غرور و جهالت.
تمامی این چیزهای بد از درون صادر می
گردد و آدم را ناپاک می گرداند»
(مرقس )21- 23 :7
«چگون��ه می توانید س��خن نیکو گفت
و حال آنکه بد هس��تید ،زیرا که زبان از
زیادتی دل سخن می گوید»
(متی (34:12
تمامی سر بیمار است و تمامیدل مریض.
از کف پا تا به سر در آن تندرستی نیست.
(اشعیا )5-6 :1

16

ش جالل عادل
کشی



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

)(Metro: Mont Royal

)
514-999-5168

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
Mont
Royal

X

ST-DENIS

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

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

Mary Anne

خداوند محبت است

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

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

یبرایبزرگساالنغیرایرانی
کالسفارس 

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

مدرسه فردوسی

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

تلفن)514( 626-5520 :

خانـه ایران

ایران-مونترال

www.addhi.org

سازمانآموزشی

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

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

اوتـــاوا

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

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

اجنمندوستدارانزرتشت

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

-------------------اجنمن ادبی (فاضل)

رادیو همصدا اتاوا

(514) 731-1443

(514) 651-7955

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

مناشـــوم

IBNG

Ottawa Persian Radio

همبستگیبازرگانی
Info: 514-865-7146

-------

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

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

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

انتشار بخارا 77-78

www3.sympatico.ca/Iranian.
pca-ncr

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

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

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

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

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

و انتشاراتی مولتی ساژ

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

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

M EK IC

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

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

خورشید خانوم

8043 St-Hubert
Tel.:514-619-4648

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

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

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

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

www.cafelitt.ca

کتابفروشیزاگرس

(514) 299-1787

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

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

کافهلیت:هرپنجشنبه
فرهنگسرایسینا

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

شماره  77-78مجله بخارادر  720صفحه منتشر شد .تصویردکتر ژاله آموزگار
زینتبخش روی جلد این شماره از مجله بخاراست.
دکتر ژاله آموزگار در  1389/2010جایزه Lifetime Achievement Award
 studiesرا از س��وی  The International Society for Iranian Studiesب��ه
پاس «یک عمر تالش ممتاز» دریافت نمود .این جایزه در سالهای گذشته به
ایرج افشار و دکتر شفیعی کدکنی تعلق گرفته بود .متن سخنرانی دکتر ژاله
آموزگار در آن مجمع به طور اختصاصی در این ش��ماره از مجله بخارا انتشار
یافته است.
بخارا در مونتریالTel.: 514-586-7753 :

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

پنجمی��ن دوره آزمون سراس��ری
انجم��ن خوشنویس��ان ای��ران در
امریکای شمالی به اطالع می رساند
ک��ه آزمون می��ان دوره ای دی ماه،
در روز یکش��نبه ،م��ورخ  ۱۶ژانویه
در گال��ری مکیک برگ��زار خواهد
شد .امتحانات انجمن خوشنویسان
همزمان با کلیه ش��عب انجمن در
ایران ،در سال دوبار برگزار می شود.
عالقه مندان می تواننددر امتحان ها
ش��رکت کنند و در ص��ورت قبولی
مدرک معتبر از انجمن خوشنویسان
ایراندریافت کنند.
از عم��وم هنردوس��تان و عالق��ه
مندان به هنر خوشنویس��ی دعوت
میگردد جهت اخذ اطالعات بیشتر
و همچنی��ن ثبت ن��ام در آزمون ،با
ش��ماره ها و آدرس های زیر تماس
حاصلفرمایند:
مونترال۵۱۴-۹۹۹-۸۷۷۹ :
s.h1364@gmail.com
www.icana.net
info@icana.net
info@mekic.ca

انجمن خوشنویسان ایران شعبه
امریکایشمالی

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

IBNG

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

فروش کتاب داستان دکتر ترانه جوانبخت در
انتشارات Multissage

کتاب داستان دکتر ترانه جوانبخت با عنوان سراب در
انتشارات Multissage
به فروش میرسد:
نشانی انتشارات:
3333, Cavendish Bd.
Suite 250, Montréal
Tél: 514-770-1771
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بنیـــاد
کـودک

www.childfoundation.org

کتابفروشیزاگرس

info@zagros.ca
برگزاریکالسهایمینیاتور،
طراحی ،معرق چوب ،تذهیب و
تشعیر در زاگرس
از ماه ژانویه س��ال نو میالدی کالسهای
آموزش نقاش��ی م��داد رن��گ ،طراحی،
مینیاتور( نگارگری ایرانی) ،معرق چوب،
تذهیب و تشعیر توسط دو تن از اساتید
با سابقه خانم فیروزه حیدری و آقای اکبر
م��کاری در زاگرس برگزار م��ی گردد .از
عالقه مندان دعوت می شود در جلسه ای
توجیهی که به این منظور در تاریخ یک
شنبه  ۲۳ژانویه ساعت  ۱۶در زاگرس بر
گزار می شود شرکت نمایند.
فیروزهحیدری

کالس نقاشی مداد رنگ
کالس طراحی
کالس مینیاتور( نگارگری ایرانی)

اکبرمکاری

کالس معرق چوب
کالس تذهیب و تشعیر
----------------------

برگزاری کالسهای آمادگی برای
شرکت در املپیادهای علمی بین

514-489-8686

5155 Décarie

املللی

از دانش آموزان با استعداد و خانواده های
محترم آنان دعوت می شود در جلسه ای
که به این منظور در تاریخ شنبه  ۲۲ژانویه
س��اعت  ۱۶در زاگرس بر گزار می شود
شرکتنمایند.
موضوع جلس�ه :س��خنرانی دو تن از
اساتیددانشگاه مک گیل و مدرس کالس
های المپیاد ش��یمی و ثبت نام موقت از
افراد عالقمند
در تاریخ ش��نبه  ۲۹ژانویه آزمون رایگان
تعیین س��طح اولیه برگزار خواهد شد و
شروع اولین جلسه کالس��ها در تاریخ ۵
فوریه می باشد.
اولین جلسه کالس برای افرادی که ثبت
ن��ام موقت نموده اند رایگان می باش��د و
افرادی که مایل به ادامه کالسها هستند
ثبت نام قطعی خواهند شد
برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن های
 ۵۱۴۵۸۸۹۰۳۸و ۵۱۴۶۹۰۶۳۴۳
تماسبگیرید

 ۱۳۸عنوان نو در کتابخانه
و کتابفروشی زاگرس
عناوین بعضی از کتابه��ا از این قرار می
باش��د :باپیر بل��خ  -محمدجعفر مصفا،

رادیو صدای خودرهاگران
صدایی در خدمت خودرهایی و خودسازماندهی
برنامه ای از :سازمان سیاسی
و فرهنگی «خودرهاگران»
www.KhodRahaGaran.org

تهیه کننده و مجری:
علیشریفیان

Radio@khodrahagaran.org

هستی و مس��تی به روایت دکتر دینانی،
روانشناس��ی زن  -کارن هورن��ای۳ ،جلد
ش��رح مثنوی ش��ریف فروزانف��ر۶ ،جلد
یادداش��ت ه��ای علم ۳۰،جل��د ترجمه
فارسی میزان ،دیکشنری فارسی فرانسه
و فرانسه فارسی ،سری کامل کتب دکتر
سروش و دکتر شریعتی

جلساتدرسفلسفه

در ماه ژانویه س��ال نو میالدی ،جلسات
درس فلس��فه با عنوان " تاریخ فلسفه به
زبان ساده" توسط دکتر عطا هودشتیان
در نگارخانه زاگرس بر گزار می شود .این
جلسات جمعه ها ،هر دو هفته یک بار از
ساعت  ۶تا  ۷دایر می باشد .الزم به ذکر
است کهدر پایان هر جلسه بحث و گفتگو
در جریان است .اولین جلسه ،جمعه ۲۸
ژانویه آغاز می گردد.
حضور برای عموم آزاد است

آموزش دو ساز نو در زاگرس
آموزش نی و پیانو به س��ری کالس��های
آم��وزش موس��یقی در زاگ��رس افزوده
ش��د .عالقمندان می توانند برای شرکت
در کالس��ها با زاگ��رس 5144898686
تماس حاصل فرمایند .کالسهای آموزش
تخصصی تار ،س��ه تار ،کمانچه ،سنتور،
تمبک و آواز در حال برگزاری می باشد.

کتابفروشیزاگرس

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

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال514-223-3336 :
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شب سال نوی میالدی ،شبی فراموش نشدنی

در رستوران

Mortgage
ﺑﺮﺍی

solutions
ﺷﻤﺎ
convenience

at

Quartier Perse

TM

با سپاس از مدیریت و کارکنان گرامی رستوران
برای فراهم آوردن برگزاری شبی اینچنین زیبا و خاطره انگیز با پذیرایی دلپذیر

18

your

ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺍﻡ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:

نسرین و عباس یحیائی

:
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 ::

فروشگاهآریا
Marché Ariya

مواد غذایی افغانی و ایرانی

در ریوسود (النگی)

خاصه
ان
منار،پامیر،نورانی ن غانی:
ف
ا  1دالر
انواع برجن بامساتی
فقط

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

:
ﺯﺑﺎﻧﻬﺎی :ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ،ﻓﺮﺍﻧﺴﻮی ،ﻓﺎﺭﺳﯽ
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻪ

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

TM

TM

CIBC" . CIBC

"

CIBC

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

خوشمزه و تازه:
پخت روزانه

شیرینی جات ،میوه جات
خشکبار و بسیاری دیگر

147

انواع صنایع دستی

انواع گوشت حالل و تازه و
مرغوب اسپشیال
گوسفند ،گوساله ،مرغ و..

نگ
مث
ـی
ن
م
شور ا زی رد وی والان

حواله
پولی



انواع
کارت
تلفن

.

23211 Boul. Taschereau

سخنران:

دکتر علی محمد معظمی
استاد دانشگاه تهران

Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

 یکشنبه  6فوریه 2011
ساعت  6/30تا  8/30شب

 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W.
Room: 520

>> Metro: Guy

یکشنبه  30ژانویه 2011

تلفناطالعات:

514-651-7955
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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

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

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

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

بیمه و 6ماه ضمانت

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959

19
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رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

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

UNITECK GARAGE DOOR

فروش ،نصب و تعمیر

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

Tel.: 514-249-4684

 1سیخ چنجه،
 1سیخ جوجه بی استخوان
 1سیخ کوبیده
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
 7روز هفته :دوشنبه تا 4شنبه 11 :تا 18
جمعه 11 :تا  20شنبه و یکشنبه 11 :تا 17

3طبقه پارکینگ رایگان

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

RESTAURANT

Cuisine Perse

Yas Yas
Cuisine Perse

Persian Shields

باب حامت
جه ک
جو ره شاندیز
کباب ب
س

بستنی و
فالوده

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

حالل

با سرویس
و قیمت
منـــا سب

طبخ در حضور مشتری

_______________
Nader Bozorgmand

رستوران یـاس
RESTAURANT

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

کیتــرینگ

کامبو ()1

درهای گاراژ و دربازکن برقی

نادر بزرگمند :در خدمت هموطنان گرامی

شیشلیک

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

فقط در یا

در قلب NDG

_________________

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

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

Tel.: 514-683-8686

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

Tel.: 514-482-4500

Elegance Leasing
www.eleganceleasing.com

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

 COMMERCIAL

<< >>اینک بزرگتر از همیشه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما جستجو کنید

کمپانی
الگانس

لیزینگ

PRE-APPROVED

خنستین شرکت بیمه ایرانی

>> with
monthly
instalment
__________

1389  دی25  990  شماره 17 سال

Leasing

TOYOTA COROLLA
2007
Prix: $ 8400
Kilométrage : 75000
Condition : Occasion Garantie :
Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 109.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Classification : Berline
Trans.: Auto Cylindres : 4
Carburant: Essence/ Motricité: FWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intérieure : Gris pâle
Couleur extérieure : Argent
Type : Berline

MERCEDES
C300 2008

Prix : $ 30900
Kilométrage : 62000
Condition : Occasion Garantie :
Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 419.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Classification : Berline
Trans.: Auto Cylindres : 6
Carburant:Essence/ Motricité: AWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Blanc
Type : Berline

&
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)

Clinic
Travelers s

vacine
 اورژانس - for all
ll
 پزشکان متخصص جهت امراض - for a
ons
n
ti
s
de atipointments)
Specialist doctors
p
a
(with
 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.

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

:خدمات

ماساژ تراپی

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 






















 

:پزشکانخانواده

:پزشکان متخصص
جراح ارتوپدی
روانشناسبالینی
قلب
جراح عمومی
متخصص زنان
جهاز هاضمه
انکالوژیست









Dr. Faramarz Dehnad
Dr. Bita
Dr. Abed G.Kahwati
Dr. David Clas
Dr. Michael J.V. Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi
Dr George Wakil:
Oncologist
& prostate clinic

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
& Spa
اسپاSalon
زیبایی و
سالن

آکـوآ فور

514.369.3333
5674, Avenue Monkland, Montreal, QC H4A 1E4

Haircare

Celebrate
with us!

L’AQUAFURE guarantees
the best hairstyling
- High quality hair
Color, Highlights & hair
treatments & products.
Whether
it’s a blowdry
or hair color,
our professional
team of stylists will
guarantee a royal
service at the
best price!

Makeup

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

L ASER H AIR -R EMOVAL
جدیدترین دستگاه لیرز با پیشرفته ترین
تکنولوژی
درد
 بدون
با ق
 بسیار سریع تر
یمت های
 دفعات کمتر
استثنائی
،>> امتحان کنید
!از نتیجه کار شگفت زده خواهید شد

come
celebrate
مهمانی های
تولد وyour
روز
را
خود
عروسی
birthday
and
خود را با مـا
bridal
parties
بگیــرید
 جشنwith
us!
we will
فراموش
روزیmake
آن را بهitماa
memorable
day!
نشدنیتبدیلخواهیمکرد

$35
$50
$20
$12
$15

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

MOROCCANOIL TREATMENT +
BLOWDRY $30

Moroccanoil mask will restore moisture of
your hair, leaving it treated and nourished. For
blowdry styling. After just one treatment, you
will notice a nourished and better textured 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’AQUAsous presentation
deL’AQUAFURE
ce coupon/Upon
presentation
this coupon
FURE L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE
L’AQUAFURE of
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’AQUA-

$20 de rabais/Off
on any services of $80 or more

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

$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!

LASER HAIR-REMOVAL SPECIAL

Get half-leg laser treatment package
and receive the underarm full laser
treatment free!

FLAS

$30

professional hair styling for a small price!

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
*Excluant le traitement laser, les forfaits et les produits de beauté. Excluding laser, packages and beauty products.
L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE L’AQUAFURE

$10 de rabais/Off
on any services of $50 or more

:از کوپن ختفیف های استثنائی آکوآفور استفاده کنید
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این یکشنبه  30ژانویه را در تقویم خود یادداشت کنید!

بلیت 25 :دالر

در تپش دیجیتال:
تلفن اطالعات514-223-3336 :
6162 Sherbrooke W.

به دلیل محدودیت جا ،بلیت خود را
از هم اکنون تهیه کنید.

یکشنبه  30ژانویه 2011
ساع

اولین منایش 2011
امشب شب مهتابه

منایش کمدی – موزیکال

نمایشی است عاشقانه که هرکس
خود را قهرمان این قصه می داند،
امشب ش��ب مهتابه یک نمایش
معمولینیست،
آنچنان غافلگیر می شوید که پس

از چند دقیقه بعد از نمایش ،خود
عضوی از نمایش می شوید ،پیرها
یاد جوانی ه��ای خود می افتند و
جوان ها درحال وهوای امرور خود
قرار می گیرند

اردوان مفید:

از چه��ره های ش��ناخته ش��ده
درعرصه نمایش و نمایش نویسی،
کارگردان��ی و بازیگری با نیم قرن
تجربهنمایش.

احد آغاسی:

از کارهای کوچه و بازار پدر (مرحوم
آغاسی) می خواند.

تهمنتمفید

کوچک ترین ف��رد خانواده مفید

ت 6 :ب
عدازظهر

(پس��ر بهمن مفید) با اجرای رپ
های طنزگونه از جوانان می گوید.

فرزام:

با ویلن خود در صحنه جادوه ایجاد
می کند...

محل UC MTL:

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

Metro: Vendome
)جنب رستوران تهران (

23

رازاهی زندگی :ژراف و آرامش ...
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از نازی بپرس!!...

شجاعت یعنی  :بترس ،بلرز ،ولی یک قدم بردار!

روزی شیوانا متوجه شد که باغبان
مدرس��ه خیلی غمگی��ن و ناراحت
اس��ت .نزد او رفت و علت ناراحتی
اش را جویا شد.
باغب��ان که م��ردی جاافت��اده بود
گفت :راستش بعدازظهرها که کارم
اینجا تمام می ش��ود ساعتی نیز در
آهنگری پای کوه کار می کنم.
وقتی هنگام غ��روب می خواهم به
منزل برگردم هنگام عبور از باریکه
ای مش��رف ب��ه دره جوان��ی قلدر
سرراهم سبز می شود و مرا تهدید
م��ی کند که یا پولم را به او بدهم و
یا اینکه م��را از دره به پائین پرتاب
می کند.
م��ن هم ک��ه از بلندی می ترس��م
بالفاصله دسترنجم را به او می دهم
و دس��ت خالی به منزل م��ی روم.
امروز هم می ترس��م باز او سرراهم
سبز شود و باز تهدیدم کند که مرا
به پائین دره هل دهد!

شیوانا با تعجب گفت :اما تو هم که
هیکل و اندامت بد نیست و به اندازه
کافی زور ب��ازو برای دفاع از خودت
داری!
پس تنها امتیاز آن جوان قلدر تهدید
تو به هلدادن تهدره است .امروز اگر
سراغ ات آمد به او بچسب ورهایش
نکن .به او بگ��و که حاضری ته دره
بروی به ش��رطی که او را هم همراه
خودت به تهدره ببری! مطمئن باش
همه چیز حل می شود.
روز بعد ش��یوانا باغب��ان را دید که
خوشحال و شاد مشغول کار است.
شیوانا نتیجه را پرسید.
م��رد باغبان با خن��ده گفت :آنچه
گفتید را انجام دادم .به محض اینکه
به جوان قلدر چسبیدم و به او گفتم
که می خواهم او را همراه خودم به
ته دره ببرم  ،آنچنان به گریه و زاری
افت��اد که اصال باورم نمی ش��د .آن
لحظه بود که فهمیدم او خودش از

درخصوص فرهنگ کار تیمی:

بازی بهرتین آموزشه!

در مه��د کودک های ایران  9صندلی میذارن و به 10
بچه میگن هر کی نتونه سریع برای خودش یه جا بگیره
گرگه و ...ادامه بازی .بچه ها هم همدیگر رو هل میدن
تا خودشون بتونن روی صندلی بشینن.

با این بازی ما از بچگی به کودکان خود آموزش میدیم
که هرکی باید به فکر خودش باشه.

در مهد ک��ودک های ژاپن  9صندلی میذارن و به 10
بچه میگن اگه یکی روی صندلی جا نشه همه باختین!
لذا بچه ها نهایت س��عی خودشونو میکنن و همدیگر
رو ط��وری بغل میکنن که كل تيم  10نفره روي  9تا
صندلي جا بشن و كسي بي صندلي نمونه .بعد  10نفر
روی  8صندلي ،بعد  10نفر روی  7صندلي و همینطور
تا آخر.

دره افتادن بیشتر از من می ترسد .به
محض اینکه رهایش کردم مثل باد
از من دور شد و حتی پشت سرش
را هم نگاه نکرد…
ش��یوانا با لبخند گفت :همه آنهایی
که انس��ان ها را تهدید می کنند از
ابزارهای تهدیدی استفاده می کنند
که خودش��ان بیش��تر از آن ابزارها
وحشتدارند.
هرکس ت��و را به چیزی تهدید می
کند به زبان بی زبانی می گوید که
نقطه ضعف خودش همان است.
پس از این به بعد هر گاه در معرض
تهدی��دی قرار گرفت��ی عین همان
تهدی��د را علیه مهاجم به کار بگیر.
می بینی همه چیز خود به خود حل
می شود…

 30ثانیه پای
صحبت آقای برایان
دایسون،مدیراجرائیپیشین
در شرکت کوکاکوال

هیچوقت از ریسک کردن نهراسیم چرا که به ما این
فرصت را خواهد دا د تا شجاعت را یا د بگیریم.
فرض کنید زندگی همچون یک بازی است.
قاعده این بازی چنین است که بایستی  5توپ را در
آن واحد در هوا نگهدارید و مانع افتادنش��ان بر زمین
شوید؛ جنس یکی از آن توپها از الستیک بوده و باقی
آنها شیشه ای هستند.
پر واضح اس��ت که در صورت افتادن توپ پالستیکی
بر روی زمین ،دوباره نوس��ان کرده و باال خواهد آمد،
اما آن چهار توپ دیگر به محض برخورد ،شکس��ته و
خرد میشوند.
او در ادامه می گوید آن  4توپ شیشه ای عبارتند از:

خانواده ،سالمتی  ،دوستان و روح خودتان؛
و توپ الستیکی همان کارتان است!

ای ردیغ از مـهربانی اهی او
دست رپ مـهر آن کالم رپشکر

رُد ارزان زان ما بود ای ردیغ
گن پن
ج ـهان شد هب خاک و بی ثمر

هم
ات و رفت آن سحر از پیش رو
بی نشان را خاک تـیره شد هب سر

pablo neruda
You start dying slowly
if you do not travel,
if you do not read,
If you do not listen to the
sounds of life,
If you do not appreciate
yourself.

You start dying slowly
When you kill your self-esteem
When you do not let others help you.

You start dying slowly
If you avoid to feel passion
;And their turbulent emotions
Those which make your eyes glisten
And your heart beat fast.
You start dying slowly
If you do not change your life when you are
not satisfied with your job, or
with your love,
If you do not risk what is safe for the
uncertain,
If you do not go after a dream,
If you do not allow yourself,
At least once in your lifetime,
…To run away from sensible advice
!Start living today
!Run risks today
!Do something today
Do not allow yourself to start dying slowly
!DO NOT FORGET TO BE HAPPY

کارمای نیک

نوش��تهای کوت��اه و در عی��ن حال
جذاب از داالیی الما:

 -1ب��ه خاط��ر داش��ته ب��اش که
عشقهای سترگ ودس��تاوردهای
عظی��م ،ب��ه خط��ر کردنه��ا و
ریسکهای بزرگ محتاجاند.

 -2وقتی چیزی را از دست دادی،
درس گرفتن از آن را از دست نده.

 -3این سه «میم» را از همواره دنبال
کن:
* محبت و احترام به خود را

نم
کاش آن شب را ی آمد سحر
کاش گم رد راه ،پیـک بد خـبر
سـح
ای عجب کان شب ر اما هب ما
تیره روزی آمد و ـشام دگر

شجاعت یعنی  :بترس ،بلرز ،ولی
یک قدم بردار ...

You start dying slowly
If you become a slave of your habits,
…Walking everyday on the same paths
If you do not change your routine,
با این بازی اونا به بچه هاشون فرهنگ همدلی و کمک
If you do not wear different colours
به همدیگر رو یاد میدن.
Or you do not speak to those you don’t know.

(گوشه ای ازسخنرانی همایش کیفیت)

سپاسـگزاری
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* محبت به همگان را
* مس�ؤولیتپذیری در براب�ر
کارهایی که کردهای

 -4ب��ه خاطر داش��ته باش دس��ت

نیافتن به آنچه میجویی ،گاه اقبالی
بزرگ است.

 -5اگ��ر میخواهی قواع��د بازی را
عوض کنی ،نخست قواعد را فرابگیر.

 -6به خاطر یک مشاجرهی کوچک،
ارتباطی بزرگ را از دست نده.

 -7وقت��ی دانس��تی ک��ه خطایی
مرتکب ش��دهای ،گامهایی را پیاپی
برای جبران آن خطا بردار.

 -8بخش��ی از ه��ر روز خ��ود را به
تنهایی گذران.


24

از تمامی یاران ،دوستان و عزیزانی
که با ما در اندوه فجیع
از دست رفتن پاره روح و تن مان

شادروان ناکام ساناز احمدی

که در آستانه سال نوی میالدی در حادثه ای
فجیع به هستی ابدی پیوست،
با حضور در مراسم خاکسپاری ،تدفین ویادبود،
اظهار تسلیت ،درج پیام های تسلیت در
روزنامه و دیدار حضوری
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
_______________

بیژن احمدی
و خانواده های وابسته

سـپ
پ
اس و وزش

دردلم بود که جان برتو فشانم روزی
بازدرخاطرم آمد که متاعی است حقیر
ازتمامی شما عزیزان که با تشریف فرمایی به تورنتو ،شرکتدرمراسم خاکسپاری،
ارسال پیام و گفتگوی تلفنی ،مارا درتحمل رنج جانکاه ازدست دادن آذر عزیز
یاری و مددکاری رسانیدید ،صمیمانه سپاس داریم؛
از این کهدر شرایطدشوار کنونی قادر بهدیدار شخصی از شما نازنینان نیستیم،
از تک تک شما پوزش می طلبیم.
به امیدروزی که شهد دیدار را بنوشیم و سخنان برآمده از دل و جان را بنیوشیم:
دوستان من
ما دوباره یکدیگرراخواهیم دید
و در بهار درخشان فردا
درکنارساحلخواهیمایستادوخورشید
را نظاره خواهیم کرد.

عزت ،درنا و پدرام مصلی نژاد

 -9چش��مان خ��ود را نس��بت به
تغییرات بگشا ،اما ارزشهای خود را
بهسادگی در برابر آنها فرومگذار.

 -10به خاطر داش��ته باش که گاه
سکوت بهترین پاسخ است.

 -11ش��رافتمندانه بزی؛ تا هرگاه
بیشت��ر عمر ک��ردی ،با ی��ادآوری
زندگ��ی خوی��ش دوباره ش��ادی را
تجربه کنی.

 -12زیرساخت زندگی شما ،وجود
جوی از محبت و عش��ق در محیط
خانه و خانواده است.


 -13در مواقع��ی ک��ه ب��ا محبوب
خویش ماجرا میکن��ی و از او گله
داری ،تنه��ا به موضوع��ات کنونی
بپرداز و س��راغی از گالیههای قدیم
نگیر.

 -14دان��ش خ��ود را با دیگران در
میان بگ��ذار .این تنها راه جاودانگی
است.

زندگی زمینی بر سر
و
دنیا
با
-15
ِ
مهر باش.

 -16سالی یک بار به جایی برو که
تا کنون هرگز نرفتهای.


 -17بدان ک��ه بهترین ارتباط ،آن
است که عشق ش��ما به هم ،از نیاز
شما به هم سبقت گیرد.

 -18وقت��ی م��ی خواهی موفقیت
خود را ارزیابی کنی ،ببین چه چیز را
از دست دادهای که چنین موفقیتی
را به دست آوردهای.

 -19در عش��ق و آشپزی ،جسورانه
دل را به دریا بزن.

 -20ببخ��ش و دوب��اره دوس��ت
داشتن آغاز کن.
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جناب آقای دکتر شریف نائینی گرامی

آقای دکتر شریف نائینی عزیز

فقدان پدری مهربان
که اسم با مسمایش مظهر شرافت و انسانیت باطنی آن مرحوم بود،
خالی از رنج نیست؛
با شما هم نوا هستیم و به شاخه ها و ساقه های پربار
آن فقید درود می فرستیم.
_____________________________

در غم از دست رفتن پدر گرامی تان با شما صمیمانه همدردیم
و برای شما و دیگر سوگواران گرامی
سالمتی و آرامش آرزومندیم.

هوشنگ ابراهیم نژاد و خانواده

فریدون ،ونسان ،وصال واالئی و خانواده

هـم

دردی

هـم���درد�

دوست عزیز سوگوار،آقای بیژن احمدی
خانواده داغدار احمدی
ما نیز در اندوه از دست رفتن عزیز دلبندتان

ساناز احمدی

دوست ارجمند ،جناب آقای دکتر شریف نائینی

با فرد فرد شما همدردیم
و برای شما آرامش و بردباری وبهروزی آرزو داریم.
----------------------------------------امیر عابدی  ،احمد عابدی ،مرتضاصادقی،
علیانصاری،رضالطفی،جاللزنگنه
و خانواده های وابسته

در اندوه جانگداز از دست رفتن پدر گرامی تان

شادروان آقای حسین شریف نائینی

با شما صمیمانه همدردیم و برایتان بهرزوی و تندرستی آرزومندیم.

مرتضا صادقی و خانواده

هـم���دردی

سپاسـگزاری

جناب آقای دکتر شریف نائینی،
خانواده های محترم سوگوار

یارانمهرتکتکاتنرامیستایم...

باشندگی شما در برنامه پرسه پدرم
و آن گروه از یاران که از راه ایمیل
و تلفن و درج آگهی در روزنامه
و مجله با من همدردی نمودند،
هرگونه اندوهی را از دلم زدود؛
بویژه که گروه زیادی را با خود و باورهایم
همسو دیدم .از سرور علیزاده دوست و برادربزرگم؛ از هموندانم در
انجمن دوستداران زرتشت ،بویژه از سروران رفعت پناه و فروتن که
دراجرای برنامه همیاری نمودند بی اندازه سپاسگزارم.
بر این امیدم که همه شما را در هر زمان شاد و خندان ببینم.

مهراتن افزون و پاینده

بهروز شریف نایینی

از دست رفتن پدر گرامی تان را به جنابعالی و دیگر دوستان
تسلیت گفته ،با شما صمیمانه همدردیم
و برایتان بقای عمر و تندرستی آرزومندیم.

امیر انصاری و خانواده

اوباما مردم آمریکا را به یکپارچگی فراخواند

حمام خوندر آریزونا ،مردم آمریکا را
شوکه کرد .باراک اوباما رئيسجمهور
این کشور ،ضمن دیدار با مجروحان
این حادثه و همدردی با خانوادهی
قربانیان ،در سخنانی ملت آمریکا را
به آشتی و رواداری فراخواند.
در مراس��م بزرگداش��تی ک��ه روز
چهارشنبه ( ۱۲ژانویه) در دانشگاه
آریزون��ا ب��رای قربانی��ان حادثهی
تیراندازی در ش��هر توس��ان برگزار
ش��د ،س��خنران اصلی باراک اوباما
بود ۱۴ .هزار تن در س��الن دانشگاه
و میلیونه��ا آمریکای��ی از طری��ق
تلویزیون ،سخنان رئيسجمهوری
خود را دنبال میکردند.
به گفتهی ناظران ،این س��خنرانی
برای اوباما آسان نبود .او باید ضمن
همدردی با بازماندگان قربانیان این
ت��راژدی ،برای مردم آمریکا توضیح
میداد که اص��وال چه اتفاقی افتاده
و چه عاملی باعث این اقدام خونین
شده است.
روح پیام اوباما

ناظ��ران معتقدند که رئيسجمهور

آمریکا بدینمنظور واژگان درست را
یافت .وی در یک سخنرانی آتشین،
ملت آمریکا و سیاستمداران کشور را
فراخواند تا از این حادثه درس الزم را
بگیرند .به گفتهی اوباما ،با رواداری و
در کنار یکدیگر میتوان مانع از بروز
چنین پدیدههایی شد.
روح پی��ام اوباما به مردم آمریکا این
بود :اعتدال داش��ته باشید ،عاقالنه
رفتار کنی��د و به یکدیگ��ر احترام
بگذارید .اوباما گف��ت« :در زمانهای
ک��ه مباحثات ما جامع��ه را چنین
قطبی میکند ،باید یک لحظه تعمق
کنیم و ببینیم آیا آنگونه که با هم
سخن میگوییم ،التیامبخش است
یا زخمزنن��ده» .وی ملت آمریکا را
به آشتی فراخواند و از آنان خواست
بهرغم همهی اختالفهای سیاسی،
رفتاری مسالمتجویانه پیشه کنند.
اوباما در س��خنان خود گفت« :اگر
این تراژدی م��ا را به تعمق و بحث
وادارد ،باید به نشانهی سپاس ،نسبت
به کسانی که از دست دادهایم ادای
احترام کنیم» .اوباما هشدار داد که
نباید حادثهی خونین توسان را مورد

بهرهبرداری سیاسی قرار داد و علیه
مخالفان به کار برد.
رئیسجمه��وری آمریکا گفت« :به
ع��وض آنکه یکدیگ��ر را تقصیرکار
بنامیم ،باید تصورات اخالقی خود را
گسترش بخشیم ،به سخنان یکدیگر
بهت��ر گ��وش فرادهیم و احس��اس
همبستگی رادر خود تقویت کنیم».
اوباما گفت«:هیچکس نمیداند چه
عاملی باعث این اقدام وحش��تناک
ش��ده و در اعم��اق ذه��ن این مرد
خشونتطلب چه میگذشته است».
روز شنبه ( ۸ژانویه) مردی مسلح در
توس��ان واقع در ایالت آریزونا ،شش
تن را به ضرب گلوله کشت و عدهای
را زخم��ی کرد .یک��ی از مجروحان
این حادث��ه خانم گابریئل گیفوردز
نمایندهی کنگره است که گلولهای
به سرش اصابت کرده و هماکنون در
بیمارستان است .هنوز معلوم نیست
ک��ه آی��ا ض��ارب دارای انگیزههای
سیاس��ی و تحت تاثی��ر بحثهای
ملتهبکنندهی سیاس��ی اخیر در
آمریکا بوده یا نه.
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ابهام؛ رمز دستــیابی به جذابیت

چ�ه وق�ت باید ب�ه ف�رد مورد
پس�ند خود ابراز عالق�ه کرد؟
بیش�تر کس�انی که در مرحله
آغاز یک رابطه عاطفی هستند،
ب�ه این س�ؤال فک�ر میکنند.
روانشناس�ان برای رس�یدن به
جذابیت بیشتر ،خویشتنداری
در ب�روز احساس�ات را توصیه
میکنند.
رعای��ت فاصل��ه و ف��اش نک��ردن
احساسات خود در هنگام آشنایی،
می��زان جذابیت را افزایش میدهد.
چون کس��ی ک��ه از می��زان عالقه
طرف مقابلش نسبت به خود خبر
ندارد ،بیشتر به سمت او کشش پیدا
میکند .روانشناس��ان آمریکایی در
دانشگاه ویرجینا دریافتهاند که عدم
آگاهی از ح��س طرف مقابل باعث
میشود که فرد دائما به او فکر کند.
آنها اعتقاد دارند که برای داش��تن
مالقات موفق با فرد مورد پس��ند،
نباید تمام احساسات خود را یکجا
بروز داد و در این صورت شانس برای
مالقاتیدیگر بیشتر خواهد بود.
در حقیقت همیشه این باور وجود
داش��ته که افراد به س��مت کسی
جذب میش��وند که عالقه خود را
به آنها نش��ان داده اس��ت .درستی
این پدیده قبال توسط پژوهشهای
پیشین ثابت شده است.
ام��ا تا به حال در مورد میزان عالقه

داروه�ای ضدافس�ردگی عوارض
ناشناختهایدارند.

شد که این مردان از صفحه شخصی
آنها خوششان آمده است.
ب��ه تعدادی دیگر گفته ش��د که به
نظر این مردان ،آنها تنها نسبتا زیبا
هستند.
به گروه س��وم نظر این مردان گفته
نش��د .در نهایت زنان شرکتکننده
بایستی یکی از این مردان را برای قرار
مالقاتی رمانتیک انتخاب میکردند.
در عین حال آنها همچنین بایستی
به روانشناسان اطالع میدادند که هر
ک��دام از این مردان تا چه حد ذهن
آنها را به خود مشغول کردهاند.

و کش��ش نسبت به کسی که ما در
مورد احساسات او بیخبر هستیم
تحقیقی صورت نگرفته بود.
گرایش به مالقات با مرموزترین فرد

کدام مرد از همه جذابتر است؟

نتیج��ه این پژوهش نش��ان داد که
دانش��جویان زن بیش��تر تمایل به
مالقات با مردی را داش��تند که در
مورد آنها نظر مثبتیداشته است.
به نظر زنان ،این مردان از مردانی که
آنها را تنها ت��ا حدودی زیبا خوانده
بودند ،جذابتر بودند.
در ای��ن میان از همه بیش��تر عدم
آگاهی نس��بت به احساس��ات یک
م��رد ،او را در ن��گاه زن��ان جذابتر
جلوه میداد .وقتی که زنان در مورد
احساسات یکی از این مردان اطالعی
نداشتند ،عالقه بیشتری برای دیدار
با او از خود نشان میدادند و بیشتر
به او فکر میکردند .برای آنها جالب
بود که بدانند این مردان در موردشان
چه فکر میکنند.
به این ترتیب روانشناسان دانشگاه
ویرجینی��ا از طریق ای��ن پژوهش
نش��ان دادند که حداقل در برخورد
نخست میتوان از راه پنهان کردن

روانشناس��ان دانش��گاه ویرجینیا
در جری��ان این پژوه��ش نظر ۴۸
دانش��جوی زن را مورد بررسی قرار
دادند .آنها به این دنشجویان گفتند
ک��ه تع��دادی از دانش��جویان مرد
در یک��ی از ش��بکههای اجتماعی
در اینترن��ت از صفحات ش��خصی
دانش��جویان زن از جمله صفحات
شخصی هر یک از این  ۴۸دانشجو
بازدید کردهاند.
روانشناش��ان همچنین گفتند که
این م��ردان در م��ورد هر
ی��ک از زنان نظ��ر خود را
ــــــــــــــ بیان کردهاند و نظرش��ان
را در مورد ای��ن که کدام
یک از آنها برایشان از همه
جذابتر بوده بیان کردند .احساس�ات میزان جذابیت خود را
راز طول عمر با كیفیت
سپس به دانشجویان زن برای فرد مقابل باال برد.
صفحه خصوصی  ۴نفر از پ��س از مرحل��ه آش��نایی مطمئنا
پژوهش��گران با
این دانشجویان مرد نشان معیارهای مه��م دیگری در محکم
انجام تحقیقاتی
داده شد.
شدن یک رابطه نقش بازی خواهند
اع�لام كردن��د:
به تع��دادی از زنان گفته کرد.
پیادهروی سریع،
عامل مهمی در
تضمی��ن طول
پیشگیری از بیماریهای مفصلی
عمر ب��ا كیفیت
افراد است.
یك فوق تخصص روماتولوژی آرتروز و آرتریدروماتوئید تأثیر
محققان امریكا با
گف��ت :مص��رف ماهیهای دارد.
انجام پژوهشی بر
سرش��ار از ام��گا  3مانن��د این فوقتخصص روماتولوژی
روی  34هزار فرد
ماه��ی آزاد و قزلآال ،میوهها تصریح كرد :برای جلوگیری
 65س��ال به باال
و س��بزیهای رنگارن��گ از از ابت�لا ب��ه بیماریه��ای
دریافتند :افرادی
راههای مهم پیشگیری از ابتال روماتولوژی توصیه میشود
ک��ه با ش��رایط
به بیماریهای روماتولوژی و در رژی��م غذایی از رنگهای
الزم ،س��ریعتر
مختل��ف س��بزیجات و
دردهای مفصلی است.
حرکت میکنند،
در گذشته برخی مواد غذایی میوهج��ات اس��تفاده ش��ود
ی��ا ای��ن ک��ه
مانند ماهی كه امروز كمتر به همچنین در ص��ورت امكان
پیادهروی سریع
آن بها داده میشود در سفره حداقل  3بار در هفته ماهی
را جزء برنامههای
غذایی وجود داشت اما امروز بهخص��وص ق��زلآال و آزاد
روزان��ه خود قرار
كم مصرفكردن ماهی برخی كه سرشار از امگا  3هستند
میدهند ،دارای
بیماریهای روماتیس��می را خورده شود .وی توصیه كرد:
ط��ول عم��ر به
افزای��ش داده اس��ت .وی با داش��تن وزن مناسب خطر
مراتب بیش��تر و
بیان اینكه آرتریدروماتوئید ابتال ب��ه آرتروز را نیز كاهش
ب��ا كیفیتتری
بیم��اری میده��د كه البت��ه به دلیل
ش��ایعترین
هستند.
روماتولوژی محسوب میشود كاهش چرب��ی خطر ابتال به
بر اس��اس نتایج این پژوهشه��ا که در مجله
خاطرنش��ان ك��رد :از عوامل بیماریهای دیگر را نیز كم
 American Medical Associationمنتش��ر
دیگ��ر ابتال ب��ه بیماریهای میكند.
شده است ،پیاده روی سریع در سن  65سال و
روماتولوژی كمبود ویتامین بیماران مبتال به بیماریهای
مخصوصا پس از  75سالگی در كنار دارا بودن
 Dاس��ت ك��ه كمب��ود این روماتیسمی بهتر است هر چه
ش��رایط الزم ،یکی از مهمترین رموز افزایش
ویتامین با صنعتیش��دن و زودتر به پزشك مراجعه كنند
طول عمر با كیفیت افراد است.
چندشغلهشدن مردم روز به چرا كه مراجع��ه دیرهنگام
همچنین  10درصد افراد باالی  80سال مورد
روز بیشتر شده و در ابتال به رون��د درم��ان را با مش��كل
مطالعه در این بررسی که پیادهروی سریع را در
انواع سرطانها ،اماس،دیابت ،مواجه میكند( .جام جم)
برنامه روزانه خود دارند ،احتماال قادر خواهند
بود كه تا سن  90سالگی عمر کنند.

پیادهروی سریع،

گرانیت،مرمر،سنگهایساختمانیوکابینت

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

نقــد و اقسـاط

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

-کابینت،گرانیتوسرامیک-
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این داروها تركی�ب پیامبرهای
شیمیایی ،از جمله هورمونها را
در مغز بر هم میزنند.
گروهی از پژوهش��گران آمریكایی
معتقدن��د ژندرمان�ی میتوان��د
جایگزین��ی ب��رای داروه��ای
ضدافسردگیباشد.
افس�ردگی بیماری پیچیدهای
است.
ای�ن بیم�اری اغل�ب ب�ه دلیل
ح�وادث غمانگی�ز و ناتوانی در
فراموش كردن خاطرات دردناك
زندگی شكل میگیرد.
پژوهش��گران میگوین��د فعالی��ت
گروه��ی از ژنها در بروز و ش��دت
افس��ردگی موثر است .پژوهشگران
موسس��ه پزش��كی ویل كورنل در
نیویورك یك ژن مشتركدر موشهای
آزمایشگاهی و انسان پیدا كردند كه
فعالی��ت آن در بیماری افس��ردگی
موثر است.
میشاییلكاپلیتمدیرتیمتحقیقاتی
موسس��ه وی��ل كورن��ل میگوید:
«فعالی��ت ای��ن ژن ب��رای عملكرد
صحیح بخشی از مغز ضروری است.
این بخش مسئول درك خوشحالی
و لذت است .هنگام خوردن غذایی
لذیذ یا تماشای منظرهای زیبا ،این
قس��مت از مغز فعال میشود تا ما
بفهمان��د آنچه در ح��ال تجربه آن
هستیم مورد عالقه ماست».
كمشدناثـرهورمونخوشبختی
در مغز

پژوهش��گران آمریكایی این ژن در
مغزموشهایآزمایشگاهیغیرفعال
یا خاموش كردند و س��پس متوجه
شدند كه موشها افسرده شدند.
ش��دت این افسردگی تا حدی بوده
اس��ت ك��ه موشها حت��ی هنگام
غرق ش��دند مقاومتی از خود نشان
نمیدهند.
این حالت نش��انه افسردگی شدید
تشخیص داده میشود.
ژنی كه تازه شناس��ایی شده است
مسئول تولید پروتئینی به نام p11

است.
این پروتئین حامل هورمون
س��روتونین ی��ا هورمون
خوش��بختی اس��ت.
پروتئی��ن  p11ب��ه
سروتونین میچسبد
و این هورم��ون را به
جایگاه مخصوص آندر
سلولهای مغزی میرساند.
اگر مقدار این پروتئیندر مغز
كم ش��ود هورمون سروتونین
كمتری ب��ه بر س��لولهای مغزی
میرسد.
پژوهشگران آمریكایی این پروتئین
را به قایق كوچكی تش��بیه
میكنند كه كش��تیهای
ب��زرگ را در تاریك��ی به
لنگرگاههای بندر هدایت
میكند.
میشاییلكاپلیتمیگوید:
«بدون این قایقهای كوچك ،هر
چند كه كشتیها وارد بندر
میشود اما به جایدقیقی
كه برای آنها در نظر گرفته
شده نمیرسند».
به عقیده پژوهشگران موسسه
وی��ل كورن��ل ،ب��رای درم��ان
افسردگی بایستی میزان این
پروتئین رادر مغز باال برد.
دستكاریمستقیم
پروسههای مغزی به جای
مصرف دارو

یك روش م��ورد بح��ث ژندرمانی
اس��ت .در این روش ژن تازه كشف
ش��ده ،توسط یك كپس��ول ویروس
مانند به مغز فرستاد میشود.
این كپس��ول در مجاورت سلولهای
مغ��زی ب��از میش��ود و ژن را آزاد
میكن��د ت��ا تولید پروتئی��ن p11
افزای��ش پیدا كند .اس��تفاده از این
روش در درمان افس��ردگی موشها
موثر بوده است .به عقیده میشاییل
كاپلی��ت احتمال موف��ق بودن این
روش برای درمان افسردگی انسان
نیز زیاد است.
تحقیق مشابهیدر حال حاضر برای
درمان بیماری مغزی پاركینس��ون

كره بخوریم یا مارگارین؟

متخصصان تغذیه توصیهكردهاند
ك��ه «مارگارین» به خاطر داش��تن
چرب��ی و كالری كمت��ر ،جایگزین
مناسبتری برای كره است.
در بررس��ی اخی��ری كه از س��وی
متخصصان دانش��گاه هاروارد انجام
شده ،عكس این توصیه ثابت شده
است با این توضیح كه هر چند كره
و مارگاری��ن هر دو منابعی از چربی
محسوب میش��وند ،اما حاوی انواع
مختلفی از چربی هستند كه توجه
به آنها در انتخاب گزینه س��المتر
حائز اهمیت است.
به گزارش شبكه خبری تورنتونیوز
متخصصان دانش��گاه ه��اروارد در
این ب��اره اظهار كردن��د :مارگارین
میتواند جایگزین كره باشد و حاوی
چربیهای اشباع ش��ده است .این
چربیه��ا وقتی هی��دروژن حرارت
میبیند جهت سفتتر شدن
روغنه��ای گیاه��ی تولی��د
میشوند.
اغل��ب گفت��ه میش��ود ك��ه
مارگارین ح��اوی چربیهای
چن��د زنجیرهای اش��باع نش��ده
ش��امل امگا ـ  3و امگا ـ  6است كه
اسیدهای چرب ضروری هستند ،اما
بدن نمیتواند آنها را تولید كند.
ول��ی از س��وی دیگر ب��رای تولید

مارگارین دمای باالیی نیاز است كه
ویتامین  Eو س��ایر ریزمغذیهای
باقیمان��ده در روغ��ن را تخری��ب
میكند.
محصول نهایی ،حاوی اس��یدهای
چربی ترانس است كه سبب افزایش
التهاب در بدن میشود.
یكی از فاكتورهای برتری مارگارین
این اس��ت كه میتوان��د به كاهش
كلسترول خون كمك كند و بنابراین
محافظی در برابر بیماریهای قلبی
ـ عروقی و س��كته مغزی محسوب
میشود.
اما تفاوت كره با مارگارین چیست؟

هم كره و هم مارگارین حاوی مقادیر
یكسانی كالری هستند ،امادر عوض
كره دارای چربیهای طبیعی است
كه برای تقویت استخوانها ضروری
هس��تند و مزایای تغذیهای فراوانی
دارد.
در حال��ی كه مص��رف زیاد
ما ر گا ر ی��ن

میتو ا ن��د
بیماریهای��ی مث��ل
آرتریت و كولیت را تشدید كند.

مورد

بررس��ی است.
ژن درمانی تا كنون تنها در مورد
 ۱۲انسان آزمایش شده است و از
این رو اث��ر مثبت آن هنوز
صدرصد ثابت نشده است.
از س��وی دیگ��ر گروه��ی از
پژوهشگران دانشگاه ییل در آمریكا،
ژنی پیداكر دهاند كه ساخت یك نوع
آنزیم مغزی را كنترل میكند .این
آنزیم سیگنال مهمیدر مغز را بلوكه
میكند و به این ترتیب موجب بروز
افسردگی میشود.
رونالد دوم��ن مدیر تیم تحقیقاتی
دانشگاه «ییل» معتقد است كه ژن
درمانی روش مناسبی برای درمان
افسردگینیست.
به عقیده او بایستی ماده موثری پیدا
كرد كه فعالی��ت آنزیم مورد نظر را
متوق��ف كند .البته به عقیده دومن
از آنجا كه تولید و آزمایش داروهای
ضدافسردگی ماهها یا حتی سالها
طول میكشد بایستی همزمان سایر
روشه��ا نیز برای درم��ان بیماری
افسردگی را آزمایش كرد.

به عالوه مواد سفت كنندهای كه در
تولید مارگارین اس��تفاده میشوند،
شامل نیكل و كادمیوم هستند كه
نیكل یك فلز سمی است ودر صورت
مصرف زیاد به ریهها و كلیهها آسیب
میرساند.
كادمیوم هم جزو سمیترین عناصر
س��نگین بوده و در صورت مصرف
زیاد با بیماریهای جدی مثل تصلب
شرائین و فشار خون باال ارتباطدارد.
این مطالعه همچنین نشانداد :رژیم
غذای��ی حاوی چرب��ی ترانس زیاد،
خطر حمله قلبی را دو برابر افزایش
میدهد و از طول عمر میكاهد.
ل چیست؟
اما راهح 

متخصصان تاكیددارند:
بهترین كار كنترل میزان كلسترول
خون است كه با خوردن متعادل از
هر چیز و عدم زیادهروی و افراط در
مصرف آن امكان پذیر میشود.
تم��ا م محصوالتی همچون تخم
م��رغ ،ش��یر خام��هدار و
غیره ح��اوی مواد معدنی و
پروتئینهایی هس��تند كه
برای س�لامت اس��تخوانها
ضروریاند و عدم مصرف آنها
پیامدهای خطرناكی برای بدن
در پی خواهد داشت.

مرتضیعقیلی
و هوتن درمونتریال
 5فوریه ص39 :
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ÊUN� Ë Ê«d�« —œ ‘“u�¬ v�UO�“—« Ë g�M� ÂUE� t� v�U~� ÊUN

...زندگی و سالمت

کشفی تازه در باره
دلیل طاسی در مردان

øX�OÇ “u�¬ g�«œÅøX�
v�U�

.جلوی دوربین قرار گرفته اند
طبق گزارش پژوهشگران سوئدی
که در"نش��ریه پزشکی بریتانیا" به
œ«—ÅÊ
œ«—ÅÊU�bL�« ÁbOL� ∫‘—«eÖ
 آثار خستگی و،چاپ رسیده است
پژوهشگران سوئدی ثابت کرده
 عدمÆœu?�Åv?� —«e?Öd� v��� ÊU���« —U� p� t�H�Ëœ v�UNخواب
: گفت،هدای��ت می ک��رده اس��ت
.شادابی در چهره افرادی که با دانشمندان در آمریکا در باره طاسی میکروسکوپدیده می شودr?K?F?�
که
دیرین��ه
باور
ای��ن
اند
� U� U � � � « ö
Î �� r� U� Æœu�Åv� —«eÖd� U� Êur?K?F?
�“¬
انس��ان� را
خوابی طوالنی مدت مواجه می در مردان کش��ف ت��ازه ای کرده اند با این که ش��مار سلول های پایه در "مش��اهدات ما نشان داد که مشکل درÈË« بیd?L?� œËd?� Ë “«d?� Ë “u?�¬ g?�«œ «dL� ”U�«d� ÈU�،کند
Êu�“¬می
Ë زیباتر
U F � UD � X
œ s�« U� Æخوب
rO��«œ v�U�ÈË
�«
Î L�
 و باور دارند که به منش��اء اصلی این قسمتی از پوست سر که طاس شده سلول های پایه ای است که وظیفه خود.شوند به وضوح قابل مشاهده است
� v� X?ترتیب
�d� Ê¬این
—œ U?به
� .دارد
tâ?� tصحت
L?� t� @?M�U?U?L?z«œ
ÎU?L?z«œ t� È“u�¬ g�«œ ÆbM� v� nO�u� «— ‘œdJKL� ¨bMM?کسانی
—cÖطوالنی
v� tÇ مدتی
ÊU��« —برای
œ œu�که
Åv� h�v?K?O
A�
v?K?O?�
 بهÁdL� ÂU��«d� dÖ« v�� b�U� X�dAOÄ ‰U� —œ
خوابیÆœبی
به همان اندازه اس��ت که در قسمت را در تبدیل ش��دن به سلول های بالغ
. این یافته موضوع دست یافته اند،گفته پژوهش��گران
ÂUE�وv�U�“—«
Ÿu� v�UO�“—«
Æœu?�Åv?� v?IK� @�—“ “u�¬ g�«œ ¨ bMJ� V�� v�ôU� v?�“u�¬
سالم به
جذابÈ«d�
کمترÂu�،کشند
— میœ Æœu?�
". تعداد سلولهای پایه که تر پروجنیتوردرست انجام نمیدهند، که نتیجه یافته های مو دار،جدید در امور پژشکی بسیار مفید این گروه تحقیقی
g�«d
vK� ÈU� g�M� ‰U��œ
 واقعt� X�« È“u�¬ g�«œ È«d� j�«d� s�d�b� v�Ë t?��dÖ rOLB� Îö?�� Æb�Ë— v�
.رسند
نظر می
 "این واقعیت که در س��ر طاس: به س��لول های بالغ ت��ر پروجنیتور او افزودClinical  خواهد ش��د و به پژش��کان های خ��ود را در نش��ریهg�«dL�
Îv�
ÎULz«œ t� È“u�¬ g�«œ œ—u� —œÆbM� v� v� v�Ëe� dO� —u?� t?� r?�?A?� t?�U?Ä U?� ÊU?�?�?�œ Âu?� Âu?K� œu�ÅULz«œ
—اینu?A�
که در
 ازÈd�«d�
 یا در اینجا تار موی همان تعداد س��لول پایه وجود دارد که- )progenitor( ، چاپ کرده اس��تInvestigation کمک می کند تا سریعتر به عالئم
v� ¨b
tL�داوطلبان��ی
—œ Êu�“¬ s�« چه��ره
Æœu� Êu�“¬
v� ¨b�dOÖ v� rOLB� s�b�«Ë œ—Ë¬ v� ÁdL� Áœ “d� —œ ÂU?�?�«
دو بارÂU?E?�
کردند
ش��رکت
تحقیقات
 امید است بتوان سلول، بسیار کمتر در یک سر مودار، تبدیل ش��ده-  می گوید سلول های پایه که معیوب کلفت.بیماری در مریضان خود پی ببرند
¨v?�U?O?�“—«
`?D?�
s?�« —œ Æœu?� v?�ÆœË
ÆœËd� d�ôU� ‰U� t� U� œu� œËœd� ÊU�b�“d� bM�«u� v?�“u?�¬
X�«
—بنیادuJM�
پژوهشگران
اساس
 اما، استtM�e�dÄ
 بعد ازÊuÇ
ب��ارU�«یک
.گرفته —«ش��د
عکس
".های پایه معیوب را مجددا فعال کرد
. موهای بسیار نازک تولید است، پروفس��ور هس��تند،دکت��ر درک یان دیک
Æb�M��
œu� U� œdOÖ
v� v�U�ö�«
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s�« t�O��
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مستمر و یک
خواب
هشت
مرب��وط به خواب و فیزیولوژی می کنند به طوری که آن قسمت از ای��ن تفاوت به این معنی اس��ت که تا کنون دقیقا روشن نبوده است که به
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س��ی و
ب��ار بعد
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p?O?M
t� ŸËd�
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p�„UÄ U� fá� Ë Áœd� q� œ«b� U� «— UN�d� “« vJ� «b��«
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Æb�“«œdá� ÂËœ Õd� q� t� ¨‰Ë« Õd� »«u� Êœd� „UÄ U� fá� Ë Áœd� q� œ«b� U� «— UN�d� “« vJ� «b��«
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Áó�Ë ‰Ëb� ±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±Áó�Ë ‰Ëb� ±µ ÈœU�
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s��dÖ _ uJO� ÈU�ÅXM� Ë U�Å‘Ë— _ t~M� ≠∑
◊d� tLK� _ ©Ÿ®vK� dC� tOM� _ ÂUA�« ‘—UL� b�«Ë ≠∏
È“UÖ _ U�År�U� g�«—¬ Â“«u� “« ≠π
≥≥¥π Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q�
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Æœ
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fOM� b�«Ë
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ÁU?
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Ë
ÃË«
t?D?I�
Æœd?� ‘u�«d� b?�U�� ÊU?O� s�« —œ eO?� «— ÊU~�?��
Áe�U�≠∑
tF�u� ÈU�œd��«— Ë U� g�U?Ç ¨U�ÅVO�¬ò »U��
±∞
v~L� Ë q� _ È—UA�«s�« ÈU�ÅXtFO
È
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È«d
≠π
Ë‰
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ÊU
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Ê«d�«
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È
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“« Èœ«bF� ÈËU� —U��u� s�«
hI�Åv� Ë X�—œ _ q�M� _ rA� X� ≠±±
t?�
_ X�bL�
Ë p�d�
X�U�
±∞ ÊU�“
vK�U�
b�u�Ä
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X�«≠v�—U�
t� ÁbM��u�
tF�—« d�UM� “« _ —UD� _ ÊUL� Á“ _ v�uJ�UÄ Ë v�UA�«
X�œ
U� Á«dL�
v�U�œU�
≠±≤ _ œ«d� Ët?�
„dO�
Ê«d~A�UL�
“« _≠±≥
v�bA� «bOÄ _v?K?�«
t�b�„d?�?�
≠±± q?�U?� Ëœ ÆX�« Áb� t��U~� ËUH��
—UJ�UMÖ
_ Ê«bO{U�—
d�U� —œ
_ Áœu�U�g?�?M?�
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v
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t� rA�
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پزشکــی....

دکترعطاانصاری(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de

l’Université de Kisangani, R.D.C.

عفونتدستگاهگوارش:گاستروآنتریت

گاس�تروآنتریت ی�ک
عفون�ت دس�تگاه
گ�وارش اس�ت گریپ
ک�ه باع�ث دل
ودهای
خوردگ�ی،
به�م
ر
اس�تفراغ ،کرام�پ
ه�ای ش�کمی (دل
پیچ�ه) و ش�کم روش
م�ی ش�ود و عل�ت آن
انفالماس�یون (التهاب)
جدار معده و روده است.
در بیشتر موارد کوتاه مدت
اس��ت و عوارض ناگهانی و
ش��دید ش��روع می شود و
معموال پس از یک تا س��ه
روز از بین می رود.
گاس��تروآنتریت ی��ک ترم
عمومی اس��ت که ب��ر اثر
عل��ل زی��ادی تولی��د می
ش��ود و گاهی ه��م به آن
گریپرودهای می گویند.
هم�ه س�اله ی�ک اپیدم�ی
این بیماری ها می توانند بر
اث��ر ویروس ها ،باکتری ها و میکرو گاس�تروآنتریت میلیون ها نفر
ارگانیزم های دیگر مانند آمیب ها را در دنی�ا مخصوصا کودکان را
تولید ش��وند و معموال بر اثر دست مبتال می کند.
ه��ای کثی��ف ،آب و غ��ذای آلوده در کان��ادا مانن��د آمری��کا و اروپ��ا
گاس��تروآنتریت وی��رال در ط��ول
سرایت می کند.
ش��دت و م��دت ع��وارض بیماری زمستان شدت پیدا می کند.
بس��تگی به علل تولی��د آن دارد و گاس��تروآنتریت های دیگر در تمام
دوس��وم بیماری توسط ویروس ها فصل ها دیده می ش��ود ولی خیلی
کمتر از گاستروآنتریت ویروسی در
تولید می شود.
ویروس های متع��ددی می توانند کشور های صنعتیدیده می شوند.
تولی��د بیماری کنند در ن��زد افراد مطالعات نشان می دهد که در کانادا
بال��غ  NOROVIRUSه��ا (ی��ا بطور متوس��ط هر کانادائی حداقل
 )7CALICIVIRUSها مس��ئول یکبار در سال با شدت نسبتا مهم به
اپیدم��ی س��ریع گاس��تروآنتریت آن دچار می شود.
ویروسی می باشند و بیشتر از نصف همین طور مطالعات نشان می دهد
بیماری ها در نزد کودکان توس��ط که در کش��ورهای پیش��رفته از هر
 ROTAVIRUSها تولید می شود 200 .کودک کمتر از  5سال یک نفر
گاستروآنتریت های باکترین معموال مبتال و از هر  80کودک یک نفر در
ب��ر اثر مس��مومیت غذائی به علت بیمارستان بستری می شود و علت
وج��ود  SALAMONELLESآن  ROTAVIRUSها هستند.
ه��ا و  COMPYLOBACTESSدر استان کبک سالی دو هزار تا دو
ه��ا و باکت��ری ه��ای دیگ��ر هزار و پانصد کودک در بیمارستان
و بستری می شوند.
مانن��د SHIGELLA
 CLOSTRIDIUM DIFFICILE
ایجاد می شود.
بیماری چگونه سرایت می کند

گاستروآنتریت بهدو نوع زیر
سرایت می کند
/1مس��مومیت غذائ��ی
مخصوصا نوع باکتری هائی
خوردن غذا یا نوشیدن آب
آل��وده به میک��روب ها می
توانند علت بیماری بشوند
غذاهائی که بیش��تر باعث
بیماری هس��تند به ترتیب
اهمیت عبارتند از حیوانات
دریائی -میوه ها و سبزی ها
ئی که خوب شس��ته نشده
اند -پرندگان گوشت گاو و
تخم پرندگان.
/2تماس گرفتن با بیماران
یا اش��یاء آلوده (مخصوصا
نوع ویروسی) که به آن راه
دهانی -مدفوع��ی نیز می
گویند .اگر پس از تماس با
شخص بیمار یا اشیاء آلوده
دست به صورت مالیده شود
و یا بدون شس��تن دست ها
غذائی طبخ ش��ود یا دست به میوه
و سبزی بخورد و خوردن آنها باعث
بیماری می ش��ود .ش��خص از بروز
عالئم بیماری تا  48ساعت پس از
از بین رفتن آن ها باعث سرایت می
شود.
نکته مهم اینجاست که افرادی که
دارای س�لامتی خوب هستند و با
ویروس گاستروآنتریت تماسداشته
اند ممکن است که هیچ عارضه ای
نداش��ته باش��ند و یا عوارض بسیار
سبک باشد مس��ری هستند و می
توانند به توسعه اپیدمی کمک کنند.


بعضی از غذاهائی که می توانند
تولیدمسمومیتغذائیکنند
 /1گوش��ت گاو چرخ ک��رده که به

خوبی پخته نش��ده باشد و آلوده به
باکتری  E. COLI 0157:H7باشد
این نوع مس��مومیت بن��ام بیماری
همبرگ��ر و یا س��ندروم باربی کیو
نامیده می شود.
 /2صدف های تازه آلوده به باکتری
VIBRIO VULNIFICUS
 /3س��بزی های دارای برگ های

یک آزمایش خون ساده ممکن است درمان سرطان را متحول کند

روز س��ه ش��نبه 4ژانویه گروهی از
دانش��مندان در آمری��کا اعالم
کردن��د ک��ه ی��ک روش جدید
آزمایش خون می تواند در آینده
نحوه درمان بیماری س��رطان را
از طریق بررسی و تعقیب نحوه
گس��ترش این بیماری در بدن
کامال دگرگون سازد.
ب��ه گفته این دانش��مندان این
روش آزمایش خون آنچنان
دقی�ق اس�ت که قادر اس�ت
حتی یک س�لول س�رگردان و
جدا افتاده س�رطانی را از میان
میلیاردها سلول خونی در بدن
انسان تشخیص دهد.
از این طریق کار تش��خیص وجود
توم��ور یا باف��ت های س��رطانی و
احتم��ال گس��ترش آن در نق��اط
مختلف بدن ساده تر خواهد شد.
ای��ن آزمایش در عی��ن حال میزان
کاهش سلولهای سرطانیدر واکنش
به درمان های به کار گرفته شده را
مشخص کرده و به پزشکان امکان
م��ی دهد می��زان موفقی��ت روش
ه��ای درمانی در م��ورد هر بیمار را
تشخیص داده و چگونگی رشد و یا
بروز مجدد این بافت ها را تا حدی
پیش بینی کنند.
به نوشته روزنامه «دیلی تلگراف» این
روش جدید آزمایش خون جایگزین
روش دردناک نمونه برداری از بافت
های بدن خواهد ش��د که در حال
حاضر پزشکان از آن طریق فعالیت

غده های س��رطانی را بررسی می

کنند و در نهایت جایگزین روش
های فعلی کنترل سرطان مثل
«ماموگرافی » و «کلونسکوپی»
خواهد شد.
قرار است چهار بیمارستان بزرگ در
نقاط مختلف آمریکا در سال جاری
این روش جدید را به کار بگیرند.
پیشتر موسسه تحقیقات پزشکی
«جانس��ون ان��د جانس��ون» اعالم
کرد که در همکاری با بیمارس��تان
ایالتی ماساچوست کار تکمیل این
تحقیقات و عرضه این روش جدید
از آزمای��ش خون به ب��ازار را پیش
خواهد برد.
یکی دیگر از عرصه هایی که در این
روش جدی��د آزمایش خون به کار
گرفته خواهد شد تشخیص میزان
کارآمدی داروهایی است که در حال
حاضر برای م��داوای انواع مختلف
سرطان به کار می رود.
هر چند روند تکمیل و توسعه این
روش جدید ممکن اس��ت ده سال

به طول بیانجامد ولی پژوهشگران
علوم پزشکی از هم اکنون به تاثیر
مثبت آن بسیار امیدوار هستند.
روزنامه دیلی تلگراف از قول دکتر
دانیل هابر ،یکی از پژوهش��گران
این تحقیقات جدید ،می نویسد:
«اگ��ر در رون��د درمان س��رطان
پزشکی بتوانند نحوه تاثیر گذاری
ه��ر دارو برای درم��ان بیماران را
تشخیص دهند این خود یک گام
بزرگ خواهد بود».
روش ه��ای موجود نمون��ه برداری
از خون و بافت ه��ای بدن بیماران
س��رطانی در حال حاضر اطالعات
کاملی در مورد نحوه و احتمال رشد
غده های س��رطانی به دست نمی
دهد .برای س��نجش ابعاد گسترش
بافت یا غده های س��رطانی معموال
یک یا چند ماه پس از ش��روع مداوا
از بدن بیماران «سیتی اسکن» می
گیرند .ولی همین فاصله زمانی می
تواند در بسیاری از موارد خطرناک
باش��د و بیمار در ای��ن فاصله بر اثر
گس��ترش س��رطان جان خود را از
دست بدهد.
به گ��زارش روزنام��ه دیلی تلگراف
با اس��تفاده از روش جدید آزمایش
خون پزش��کان می توانند به فاصله
یک روز پس از تجویز دارو با گرفتن
یک نمونه تازه از خون بیمار میزان
تاثی��ر گ��ذاری آن دارو را ب��ه دقت
مشاهدهکنند.
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س��بز آلوده به باکت��ری E. COLI
 .0157:H7در س��ال  2006حدود
 200نف��ر در کان��ادا و آمریکا بر اثر
خوردن اس��فناج آلوده بسته بندی
شده بیمار شدند.
 /4تخ��م م��رغ آلوده ب��ه باکتری
SALMONELLA
 /5آب یا غذاهای آلوده به ویروس
NORWALK
/6میوههایآلودهبهباکتریE.COLI
 ENTROTOXINOGENEرد
کشورهائی که کمبود بهداشت وجود
دارد.
 /7قارچ های سمی
بایددانست که گاو ،خوک ،گوسفند،
پرندگان ،ماهی ها و سایر حیوانات
دریائی حامل باکتری ها و پارازیت
ها هستند و مصرف کننده بایددقت
کاف��ی در پخت و پ��ز آنها و همین
ط��ور در ی��خ زدن و دوباره یخ زدن
آنها دقت کافی داش��ته باش��د که
میکروارگانیزم های خطرناک امکان
رشد نداشته باشند.

مشکــالتی که ممـکن است
پیش بیاید

گاس�تروآنتریت ب�ا اینک�ه در
کشورهای پیش�رفته بی خطر
اس�ت ولی گاس�تروآنتریت در
اکثر مناطق دنیا مرگ آور است.
 1/5تا  2/5میلیون نفر در س��ال بر
اثر ش��کم روش حاد می میرند اگر
درمان نش��وند و در نزد افرادی که
سیس��تم بدنی ضعیف دارند مانند
ک��ودکان و ک��ودکان ش��یرخوار و
بیماران و سالمندان بر اثر کمبود آب
در بدن که تولید می کند خطرناک
می باشد.
کمب��ود آب وقتی تولید می ش��ود
که بدن مقدار زیادی آب و امالح از
دست می دهد این ها برای فعالیت
های اعضای بدن بسیار مهم اند .یک
کودک پس از یک یا دو روز ش��کم
روش به س��ختی دچار کمبود آب
می شود.
بای��د دانس��ت ک��ه هر چن��د نادر
است ولی مس��مومیت های شدید
مخصوصا TOXI-INFECTIONS
ها می توانند به کلیه ها صدمه بزنند.
این مس��مومیت ها با عالئمی مثل
گاستروآنتریت شروع می شود مانند
ش��کم روش ولی م��ی تواند وضع
عمومی ش��خص را خراب کرده به
مرگ منتهی شود.



چه موقع به پزشک مراجعه کنیم

اگر یکی از نش��انه ها زیر دیده شد
بالفاصله باید به پزشک مراجعه کرد:
در نزد شیرخواران
 /1عالئم دزهیدراتاس��یون (کمبود
آب در بدن) تشنگی شدید و پوشک
خشک چشم های فرو رفتهدر کاسه
همراه با سیاهی پوست دور چشم،
دهان خش��ک ،گریه بدون اش��ک،
فونتانل های (محل بدون استخوان
جمجمه) فرو رفته تر از معمول
 /2وجود خ��ون در مدفوع که می
تواند قرمز و یا سیاه رنگ باشد
 /3اس��تفراغ که چند ساعت طول
بکشد
 /4تب باالتر از  C 38/5یا 101/3
 Fفارنهایت
 /5تنفس سریع و تند
در نزد بزرگساالن
 /1ش��کم روش ی��ا اس��تفراغ که
عالئم کم آبی (دزهیدراتاسیون) را
نش��ان بدهد و به درمان مایعات در
منزل جواب ندهد (توضیح در ادامه
مطلب)
 /2اگر شخص در عرض  12ساعت
گذشته ادرار نکرده
 /3استفراغ یا مدفوع خون آلود
 /4دردهای ش��کمی بیش��تر از 2
ساعت
 /5ت��ب  40درجه س��انتی گراد یا
 101فارنهایت و بیشتر


عوارضگاستروآنتریت

در بزرگس��االن سالم عالئم بیماری
معموال یک تا  3روز طول می کشد.
در مواق��ع ن��ادر ممکن اس��ت تا 7
روز ادامه داشته باشد .شدت عالئم
بس��تگی به عامل بیم��اری دارد و
گاس��تروآنتریت هائی که توس��ط
باکتری ها تولید می شوند خطرناک
تر از نوع ویروسی آن می باشند.
عوارضگاستروآنتریت
 /1 بی اشتهائی
 /2 کرامپ های شکمی
 /3 حال��ت دل بهم خوردگی
و استفراغ که ناگهانی پیش می آید
 /4 شکم روش شدید
 /5 ت��ب س��بک  38درجــه
یا 101
 /6 سردرد
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 /7 خستگی
اگر آلودگی بر اثر ویروس باشد عالئم
بین  12تا  24ساعت خود را نشان
می دهند و اگر بر اثر باکتری باشد
 1تا  12ساعت بعد و اگر بر اثر سم
باشد  30دقیقه بعد


عالئم کمبود آب در بدن
(دزهیدراتاسیون)

 /1خشکی دهان و پوست
 /2ادرار کم و پر رنگ
 /3دردهای عضالنی
 /4حالت التهاب داشتن
 /5از دست دادن اشتها و وزن بدن
 /6ضعف
 /7چشم های گود افتاده
 /8حالت شوک و غش کردن

چه کسانی در خطر هستند

 /1کودکان جوان ( 6ماه تا سه سال)
مخصوصا آنهائی که به مهد کودک
و کودکستان می روند بدلیل تماس
زیاد با دیگران زیرا سیس��تم دفاعی
آنها کامل نیست ودلیلدیگردست
هایشان را به دهان می برند.
در کش��ورهای پیشرفته هر کودک
کمتر از  5س��اله بی��ش از  2بار در
سال دچار ش��کم روش می شود و
کارمندان کودکستان ها نیزدر خطر
آلوده شدن هستند.
 /2ساخلوردگان مخصوصا آنهائی
که در خانه س��المندان زندگی می
کنن��د زیرا ب��ر اثر باال رفتن س��ن
سیس��تم دفاعی ب��دن ضعیف می
شود.
 /3اف�رادی ک�ه در محیط های

بسته زندگی یا کار می کنند ،مانند
بیمارس��تان ،هواپیما ،کشتی های
تفریحی ،کمپ های مرخصی و غیره
و اگر یک اپیدمی پیش بیاید نیمی
از این افراد ممکن است دچار بشوند.

 /4افرادی که به آمریکای التین،
آفریقا و آسیا سفر می کنند
 /5افرادی که سیستم دفاعی آنها
به علت یک بیم�اری و یا داروهای
ضعیف کننده سیستم دفاعی ضعیف
ش�ده مانن��د داروهائی ک��ه بعد از

پیون��د عضو برای جلوگی��ری از رد
کردن عضو جدید توسط بدن داده
می ش��ود و بعضی از داروهای ضد
آرتریت ،کورتیزون و آنتی بیوتیک
های قوی که فلور میکروبی روده را
نامتعادل می کنند.
{>> ادامه در صفحه}37 :

اجنمندوستدارانزرتشت :گزارشجشنیلدا

این انجمن همچون همه
س��اله جش��ن یلدا را در
سالمه  19دسامبر 2010
در سالن زیبای المپیا واقع
در مونت��رال برگزار نمود.
گرد هم آمدی��م تا آنچه
را که به عنوان فرهنگ و
آداب و رسوم به باورهای
ایرانیت مان اس��ت ،را در
نقطه مشترکمان یلدا زاد
ش��ب مهری که از بنیان
اندیشه انسان در تحولی همگام با
طبیعت از تاریک اندیشی به روشن
بینی و در نهایت رسیدن به خرد
انسان است را جشن بگیریم.
و این باور نمادی از فرهنگ واالی
انسانی وایرانی است ،که در درازای
هزاران س��ال از نی��اکان ،اجداد و
پدرانمان نگهداری و به نس��لهای
آینده ایران زمین انتقال داده شده
است.

مدیر برنامه جناب کاکاوند بودند
که با اعالم یک دقیقه سکوت برای
جانباختگان راه آزادی ایران جشن
را آغاز نمودند.
سپس س��رود همیش��ه جاودانه
ای ایران نواخته ش��د که بوسیله
هموندان انجمن و باش��ندگان در
جشن خوانده شد.
پس از آن گفتاری از فیلس��وف و
اندیشمند ایرانی زرتشت خوانده

شد.
پس از خوشامد گویی جناب
مهن��دس صادقی��ان به بیان
فلس��فه برگزاری جشن یلدا
پرداختند.
در قسمت ورودی سالن میز
بس��یار زیبای��ی از میوه های
سنبل شب یلدا هندوانه و انار
قرار داشت که توسط جناب
نقیان و همسرش��ان به طرز
هنرمندانه ای آراسته شده
ب��ود و هر بینن��ده ای را به
سمت خود می کشاند.
ش��ام خوراک مرغ ،س��وپ،
ساالد و دس��ر کیک همراه
ب��ا چایی و قهوه ب��ود که از
باشندگاندر جشن پذیرایی
شد.
جناب دکتر شریف نائینی
به بی��ان اهداف و تکاپوهای
انجمن برای برگزاری جشن
های ملی پرداختند.
جناب علیزاده با بیان شیرینشان
شعری از حافظ را با نیت باشندگان
خواندن��د .دی ج��ی ال کاپون با
انتخاب آهنگهای ش��اد و متنوع
ایرانی همه را به شوق و شادی و
رقص کشانده بود .سپس هدایای
نیک��وکاران به انجمن ب��رای این
جش��ن با قرعه کشی به برندگان
اهدا شد.
حضور جناب پرفسور قدیریان
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پزشکی آلترناتیو...
طب سوزنی
و درمان یبوست

دکتر بهمن فصیح پور

یادآوری :از ش��ش شماره قبل طی
سلس��له مقاالتی به زبان س��اده به
بررسی طب باستانی سرزمین چین
پرداخت��ه ایم .تهیه ای��ن مقاالت را
دکت��ر بهمن فصیح پ��ور (دکترای
طب عمومی و عضو س��ازمان نظام
متخصصی��ن طب س��وزنی کبک
 ).O.A.Qبر عهده گرفته و خوانندگان
محترم می توانند س��واالت خود را
در ای��ن زمینه با ایش��ان به آدرس
 fasihpour@gmail.comدر میان
گذاشته و بسته به نوع سوال ،به طور
خصوصی یا در همین صفحه پاسخ
بگیرند.
------------------------یبوستچیست؟

ماموریت اصلی روده بزرگ در بدن
م��ا ج��ذب آب موج��ود در بقایای
غذای��ی و تبدیل آنها به مدفوع می
باشد .پوشش مخاطی کولون برای
راحت تر کردن امر دفع نوعی خلط
(موکوس) ترشح می کند که داخل
مج��رای روده ب��زرگ را لغزنده می
نماید .بنابراین روده بزرگ مسئول
مرحله پایانی تبدیالت هضمی است.
یبوست به حالتی گفته می شود که

در آن دف��ع مواد به دلیل
ماندن طوالنی تر مدفوع
در روده ب��زرگ دچ��ار
س��ختی و گاه غیرممکن
می شود.
در شرایط عادی هر فردی
بین یک ت��ا دو بار در روز
به دفع محتویات روده ای
م��ی پ��ردازد .از دید طب
سنتی چینی دو نوع عدم
تعادل می توانند منجر به
بروز یبوست شوند:
یک�ی ب�ر اث�ر پُ�ری و
دیگری بر اثر خالء.
عالئم همراه و نیز عوامل ایجادکننده
هر یک از این دو نوع با هم متفاوت
می باشد.
یبوست از نوع ُپر

فرد هر س��ه تا پنج روز یک بار و با
سختی دفع می نماید .در حقیقت
عامل این نوع یبوست تبدیل و تبدل
معیوب مواد دفعی و تشکیل انسداد
می باشد .عامل این انسداد کاهش
مایع��ات موجود در م��واد دفعی به
علت گرم شدن بیش از حد محیط
داخلی بدن و خشک شدن آب می
باشد.
علت اصلی این نوع یبوست می تواند
مصرف بیش از حد ادویه جات تند
و گ��رم (یعنی مواد تقویت کننده و

دکتربهمنفصیحپور
گردند.
یبوست از نوع خالی

تحریک کننده ای که سیستم بدن
را گرم کرده و باعث سرعت گرفتن
اعمال سوخت و ساز می شوند مانند
گوشت قرمز ،ش��کالت و  )...و یا به
م��دت طوالنی در مع��رض گرمای
شدید خارجی قرار گرفتن باشد.
عالئم همراه این نوع یبوس�ت
عبارتند از:
 احساس گرمی بدن
 چهره قرمز و برافروخته
 تشنگی
 میل به نوشیدنی های خنک
 بوی بد دهان
ش��ایان ذکر اس��ت ک��ه اختالالت
عاطفی نیز می توانند باعث بوجود
آم��دن انس��داد در روده و بروز درد،
کاهش اشتها و احساس فشارداخلی

دامین ۱۳میلیوندالری،دومیندامینگرانبهایتاریخ
چن��دی پی��ش یک��ی از
گرانبهاترین معامالت سایبری
رقم خورد و رکورد جدیدی در
بازار ثب��ت و فروش دامینهای
جذاب ،کمیاب و ارزشمند ثبت
شد.
دامین س��کس دات کام SEX.
COMدر ی��ک مزایده به بهای
۱۳میلیوندالر فروخته شد.
در این مزایده که از ماه ژوئیه ۲۰۱۰
و با حداقل قیمت یک میلیون دالر
آغاز شد ،بس��یاری از کمپانیهای
بزرگ شرکتداشتند« .سکسدات
کام» سرانجام به بهای  ۱۳میلیون
دالر فروخته شد تا بهعنوان یکی از
گرانبهاترین دامینهای تاریخ ثبت
شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،کمپانی
«اسکام» مالک قبلیدامین «سکس
دات کام»،در پی ورشکستگی ،ناچار
به فروش این دامین شد.
ایندامین تا کنون چندین باردست
به دست شده و آخرین بار ،کمپانی
اسکام آن را در سال  ۲۰۰۶به بهای
 ۱۲میلیون دالر خریده بود.
کمپانی «کالور هولدینگز» باالترین
و بهترین پیش��نهاد مال��ی را داد و
ب��ا پشتس��ر گذاش��تن  ۱۲رقیب
سرسخت دیگر ،مالکیت این دامین
پرطرفدار را در اختیار گرفت.
مقام��ات این کمپانی هن��وز اعالم
نکردهان��د که از ای��ن دامین به چه
منظور استفاده خواهند کرد.
پرداخت رقمی نجومی  ۱۳میلیون
دالر ب��رای ی��ک دامی��ن اینترنتی
شگفتآور است ،اما بیسابقه نیست.
پیش از این ،در سال  ۲۰۰۹کمپانی
کوئیناستریت ،هشتمین کمپانی
ب��زرگ تبلیغات آنالی��ن در جهان،
دامی��ن  Insure.comرا به بهای ۱۶
میلیون دالر خریده بود.

این گرانترین دامینها از آن
مارکه��ای مع��روف تجاری
بود ،اما با گسترش اینترنت و
افزایش تاثیر تبلیغات آنالین،
دامینهایی که قابلیت جذب
بیش��ترین بیننده و خواننده
آنالین رادارند ،ارزش بیشتری
پیدا کردهاند.
تولی��دات پورنوگرافی��ک،
ثبت دامین و فروش آن در آینده ،از پربینندهتری��ن محتواه��ای
به جتارتی پرسود برای فعاالن تولیدشده و منتشرشدهدر جهان
مجازی اس��ت و به همین خاطر
آنالین تبدیل شده است.
اس��ت که در فهرست  ۱۰دامین
گرانبه��ای تاریخ ،دو وبس��ایت
باالتری��ن رقم پرداخت ش��ده برای مرتبط با این حوزه را میتوان دید:
خرید یکدامین ۵ ،هزار برابر بیشتر پورن دات کام و سکس دات کام.
از میانگین بهای دامینها در جهان دامینهای س��طح باالی ()TLDs
است.
غی��ر از دات کام نی��ز گاهی اوقات
بهایی س��نگین پی��دا میکنند ،اما
هرگ��ز نمیتوانن��د ب��ا دامینهای
گرانبهاتریندامینهایتاریخ
میلیون دالری دات کام رقابت
ثبتدامینهای خاص،
کنند.
مالکیت آن ،بازاریابی و سکس
سرانجام فروش آن در دات کام بیزن��س دات کام (Business.
 ،)comودکا دات کام (Vodka.
آینده،بهتجارتیپرسود
برای فرصتشناس��ان اکنون
 ،)comپیت��زا دات کام (Pizza.
 ،)comکازین��و دات کام
و خورهه��ای فناوری دومین
( ،)Casino.comدایمون��د دات
اطالعات تبدیل ش��ده
اس��ت و هر س��اله در دامین
کام ( ،)Diamond.comف�لای
بس��یاری از کش��ورها گرانبهای دات کام ( )Fly.comو بی��ر
دات کام ( )Beer.comاز دیگر
کاربران فع��ال تنها با
تاریخ
دامینه��ای میلی��ون دالری
ثب��ت و ف��روش یک
است
تاریخاند.
یا چند دامی��ن مهم،
به نظر میرسددر آینده نزدیک
ج��ذاب و کلی��دی،
سودهای کالنی کس��ب میکنند ،پوکر دات کام ( )Poker.comبتواند
یکشبه ره صدساله میپیمایند و به رکورد قیمت دامینها را بش��کند و
میلیونر یا میلیاردر تبدیل میشوند .در صدر فهرستدامینهای میلیون
دامینهای��ی که ب��ه دات کام ختم دالری بنش��یند .مالک کنونی این
میش��وند ،گرانت��ر از ه��ر دامین دامین گفته است که آن را کمتر از
دیگری هستند ۱۰.تا از گرانبهاترین  ۲۰میلیون دالر نخواهد فروخت.
دامینهای دنیا ،بیش از  ۹۱میلیون
دالر ارزش م��ادی دارن��د .پیش از

که باعث سربلندی جامعه ایرانیان
می باشند و کانون مهندسی ایرانیان
کبک و استقبال دانشجویان و سایر
جوانان و حضور یکایک شما گرامیان
در این جشن سبب دلگرمی بیشتر
این انجمن برایدستیابی به اهدافش
می باشد.
این انجمن بدینوسیله از نیکوکارانی

همچنی��ن جن��اب فرش��اد  ،تپش
دیجیتال و جناب محسن ،فروشگاه
مواد پروتئینی سن لوران برای فروش
بلی��ت و یکایک ش��ما گرامیان چه
حض��وری و چه از راه تلفن و ایمیل
این انجمن را مورد مهر و تش��ویق
خود قرار دادید  ،سپاس��گزاری می
نماید( .دبیر انجمن)

ک��ه ب��ا دادن هدای��ا ،انجم��ن را
مورد پش��تیبانی خود ق��رار دادند
 Concordia Insuranceجن��اب
علی دادخ��واهHouse of Travel ،
بانو فرناز معتمدیGroup Sutton ،
جن��اب رضا ن��ژاد ،رس��توران یاس
جناب ای��زدی ،کلبه عم��و جمال
و  Casa Greek Restaurant.و
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در این نوع یبوس��ت
فرد هردو روز یا کمی
بیشتردفع می کند و
عمل دفع آسان تر و
مدفوع وی کوچکتر
می باشد .ریشه این
اختالل بیش��تر در
نوعی مشکل داشتن
بدن در هدایت مواد
دفع��ی طبیع��ی به
دلیل ضعف عمومی نیروی حیاتی
بدن می باشد.
مواد دفعی در این نوع یبوس��ت در
ابتدا معمولی هستند ولی هنگامی
که روده بزرگ باید عمل ترش��حی
خود را انجام دهد ،حرکت طبیعی
موجی (پریستالتیس��م) به کندی
ص��ورت گرفت��ه و این م��واد مدت
بیش��تری را در مرحله انتقالی باقی
می مانند.
این نوع یبوس��ت معم��وال پس از
بیم��اری ه��ای طوالنی م��دت یا
خستگی و افت شدید نیروی حیاتی
و نی��ز پ��س از زایم��ان و در افراد
سالخورده مشاهده می شود.
عالئم همراه عبارتند از:
 کدورت رنگ چهره

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
جنب Métro Laurier

Tel.: (514) 267-3454






خستگی روحی
احساس سرما
درد های شکمی
میل به گرما

طب س��وزنی می تواند به برقراری
دوباره رطوبت مدفوع در یبوس��ت
نوع پُر و آس��انتر ک��ردن عبور روده
ای مواد در یبوست نوع خالی کمک
کند .اف��زودن توصیه های غذایی و
اصالحات سبک زندگی به درمان با
طب سوزنی می توانند به پیشگیری
از بروز مجدد بیماری کمک کنند.
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 .پیش از انتخاب و مراجعه

اصالح طلبان :...باقرزاده ...
آن��ان البت��ه از ی��ک دوره «موفق»
این سیاس��ت در دوران اول ریاست
جمه��وری خاتم��ی و مجل��س
شش��م (که اکثریت آن به دس��ت
اصالحطلب��ان بود) ی��اد میکنند.
ولی نه از «موفقیتها»ی این دوره
چندان اثری باقی مانده اس��ت ،و نه
اصالحطلبان از امیدهای کاذبی که
در دورههای بعد ایجاد کردند و مردم
را چندین بار به پای صندوقهای رأی
کشاندند سخنی به میان میآورند .از
دورهدوم ریاست جمهوری خاتمی و
مجلس هفتم به بعد ،در واقع نقش
اصالحطلب��ان در نظ��ام جمهوری
اس�لامی عموما به کش��اندن مردم
به پای صندوقه��ای رأی ،با ایجاد
توهم تغییرات دموکراتیک از طریق
اصالحات از یک س��و ،و امید کاذب
به این ک��ه رأی آنان تعیین کننده
خواهد بود از س��وی دیگر ،خالصه
شده است.
اصالحطلبان ،ه��م در تبلیغ نظریه
«دموکراس��ی از طریق اصالحات»
و ه��م در کش��اندن م��ردم به پای
صندوقه��ای رأی ،توهمات زیادی
در جامع��ه پراکندهان��د .نظری��ه
«دموکراس��ی از طریق اصالحات»
به وض��وح عوامفریبانه ب��ود و تنها
یک بررس��ی کوتاه از ساختار نظام
جمهوری اس�لامی و قانون اساسی
آن میتوانست نادرستی آن را برای
آنان روش��ن کند .ب��ه لحاظ عملی
نیز ،پس از ص��دور حکم حکومتی
آیت الله خامن��های در مورد الیحه
اصالح قانون مطبوعات در آغاز کار
مجلس شش��م ،و تمکین مجلس
به این حکم ،روش��ن بود که پروژه
اصالحات دیگر عقیم است و کارآیی
ندارد .از این رو اگر در دو س��ه سال
پیش از آن ،پیروزی نامترقبه خاتمی
در خرداد  ۷۶چشمان عدهای را به
واقعیت کور کرده بود و تصور میشد
که بر خالف سستی پایههای نظری
«دموکراس��ی از طریق اصالحات»
میتوان در عمل دس��ت کم نتایج
پایداری از اصالحات به دست آورد،
پ��س از صدور حک��م حکومتی یاد
شده دیگر باید این پرده توهم از هم
دریده میش��د .ولی اصالحطلبانی
بودند ،و هنوز هس��تند ،که به رغم

به متخصصین طب س��وزنی حتماً
نام ایشان رادر 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 س��ازمان
را در جری��ان ق��رار دهی��دhttp:// :
 www.o-a-q.orgش��ماره تم��اس
سازمان(514) 523-2882
________________
* ترجم��ه و تلخی��ص آزاد با اس��تفاده از
برش��ور Constipation et acupunctureاز
انتشارات اتحادیه متخصصین طب سوزنی
کبک .A.A.Q

>> ادامه از صفحه7 :

یک دهه تجربه ،همچنان بر نظریه
سس��تبنیاد خود اصرار میورزند و
توهممیپراکنند.
عملکرد اصالحطلبان در کش��اندن
م��ردم به پ��ای صندوقه��ای رأی
نی��ز سرنوش��ت بهت��ری نداش��ته
اس��ت .موفقیت آنان در خرداد ۷۶
(انتخاب خاتمی) و س��پس اسفند
( ۷۸مجلس شش��م) البت��ه به این
نظریه قوت میبخشید که صندوق
رأی در جمهوری اسالمی میتواند
در معادالت قدرت نقش مثبتی ایفا
کند .ولی پس از به��ار  ۷۹و صدور
حکم حکومتی یادشده فوق روشن
بود که این امر کارآیی خود را از دست
داده و مع��ادالت ق��درت به صورت
دیگری رقم خورده اس��ت .یعنی نه
انتخاب مجدد خاتمی در س��ال ۸۰
و نه حضور محدود اصالحطلبان در
انتخاب��ات مجلس هفتم (پس از رد
بس��یاری از نامزدهای اصالحطلب)
هیچ کدام نمیتوانست آب رفته را
به جوی بازگرداند .ولی اصالحطلبان
در ه��ر دو مورد اصرار داش��تند که
مردم در انتخابات ش��رکت کنند و
این امید کاذب را ایجاد کرده بودند
که رأی آنان میتواند تأثیرگذار باشد.
تجرب��ه رأیگیریه��ای بعدی و به
خصوص انتخابات ریاست جمهوری
س��الهای  ۸۴و  ۸۸دیگ��ر ج��ای
تردیدی برای کسی باقی نگذاشت
که حاکمیت جمهوری اس�لامی تا
آنجا اصالحطلبان را تحمل میکند
که بتواند از آنان برای کشاندن مردم
به پای صندوقهای رأی بهرهبرداری
کند بدون این که کمترین امتیازی
به آنان بدهد و یا آرای کس��ب شده
آنان را محترم بشمارد.
تجرب��ه انتخابات س��ال گذش��ته
وپیآمدهای آن البته ضربه بس��یار
تکان دهندهای بود و خواب سنگین
بسیاری از اصالحطلبان خوشخیال
را پاره کرد .بسیاری از آنان به عقیم
بودن پروژه اصالحطلبی پی بردند و
به اردوگاه تحولخواهان پیوستند.
برخ��ی دیگ��ر مانند میرحس��ین
موس��وی ب��ه این جا رس��یدند که
تجربه اخی��ر دنباله پ��روژهای بوده
ک��ه از دو دهه پیش ش��روع ش��ده

است و به این ترتیب به عقیم بودن
جنب��ش اصالحات ده��ه پیش که
خاتمی مظهر آن بود به طور ضمنی
اذعان کردهاند .اکنون در گفتارها و
نوشتارهای بسیاری از شخصیتها و
رهبران اصالحطلب جنبش سبز و به
خصوص آقایان موسوی و کروبی و
خانم رهنورد به این واقعیت اذعان
میش��ود که مش��کالت جمهوری
اس�لامی در دوران اصالحات بهبود
نیافته و بلکه در زیر چهره ظاهری
اصالح��ات ،جمهوری اس�لامی به
نظام��ی که امروز چه��ره واقعی آن
بارزتر شده نزدیک میشده است.
س��رخوردگی غالب اصالحطلبان از
جمهوری اسالمی البته فقط ناشی از
این بیداری نیست ،و بلکه بیشتر به
ایندلیل است که حاکمیت مغرور از
قدرت رسما و علنا آنان را از حکومت
رانده و راه بازگش��ت آنان را بس��ته
است .کودتای انتخاباتی سال گذشته
به انشقاق کامل جناح اصالحطلب از
نظام منجر شد ،و از اصالحطلبان به
جز ی��ک اقلیت کوچک در مجلس
نیرویی در حاکمیت نمانده اس��ت.
ای��ن اقلیت البته مایل اس��ت باز به
مجلس باز گ��ردد ،و حاکمیت نیز
ممکن اس��ت حضور برخی از آنان
را در صورت��ی که با جنبش س��بز
مرزبندی کنن��د در مجلس آینده
تحمل کند .ولی حاکمیت عزم کرده
اس��ت که به جنب��ش اصالحطلبی
دهه هفتاد که خاتمی مظهر آن بود
خاتمه دهد .تبلیغات ش��دیدی که
رس��انههای حکومتی علیه خاتمی
به راه انداختهاند تا از جنبش س��بز
فاصل��ه بگی��رد و اال او نیز به عنوان
یکی از «س��ران فتنه» ممکن است
تعقیب و مجازات شود به معنای آن
اس��ت که هیچ اصالحطلب دیگری
نیز از گزند حاکمیتدر امان نخواهد
ماند مگر این که توبهکنان به آستان
ولی فقیه باز گردد.
اکنون آقای خاتمی در شرایطی که
حاکمیت علی��ه اصالحطلبان اعالم
جن��گ داده و حت��ا خ��ود او را در
امان نگذاشته اس��ت ،برای شرکت
اصالحطلب��ان در انتخاب��ات س��ال
آینده شرط و شروط گذاشته است.
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 ،Wiki-Leaksسیلی خوردن پرزیدنت،مشائی و آزادی موسیقی،
کورش=قریش ...و دیگر قضایا از نگاه علی اصغر
بسمهتعالی
نصر من اهلل و فتح غریب

ممکن اس��ت برای برخی حیرت انگیز
باشد؛ اما هیو هفنر ،موسس مجله پلی
بوی تا کنون 4برنده دو جایزه ادبی شده
است.
این جوایز به خاطرت�لاش برای آزادی
بیان و مقاالتی ک��ه به همراه عکسها
منتشر شدهاند به این مرد  ۸۴ساله که
برای مدت بیش از  ۵۰سال عکس زنان
برهنه را منتشر کرده است ،اعطا شده
است.
خانههای کمی هس��تند که ب��ه اندازه
ساکنانش شهرتدارند؛ کاخ باکینگهام،
نِورلند رنچ (خانه مایکل جکس��ون) و
عمارت پلی بوی در بورلی هیلز.
این گوشه اعیان نشین بورلی هیلز که به
بخشی از تاریخ منطقه تبدیل شده است
به خاطر مهمانیهایی که زیر چشمان
تیزبین هیو مارستن هفنر در آن برگزار
شده مشهور است.
موس��س و س��ردبیر مجله پل��ی بوی
میگوید تا زمانی که زنده است این خانه
را ترک نخواهد کرد.
مش��خص اس��ت که این خانه و نحوه
تامین هزین��ه های آن ،حاصل بیش از
نیم قرن مبارزه او برای اعتقاداتش است.
او معتقد است چاپ عکس زنان برهنه،
پورنوگرافی و سوء استفاده از آنها نیست
و نباید سانسور شود.
مسلماً این تفکر مخالفان بسیاری دارد؛
اما آنچه ما درباره آن صحبت میکنیم
آزادی مطبوع��ات اس��ت .م��ا در اتاق
نش��یمنی که با چوب تیره تزیین شده
منتظر نشستیم ،چیزهایی که در اتاق
دیده میشد عبارتند از یک ارگ کلیسا
(که البته در اثر چکه سقف خراب شده
است) ،یک پرده سینمای شش متری
و پروژکتور (اینجا ش��بهای جمعه و
دوشنبه فیلم نمایش میدهند) ،کپی
یکی از آثار پیکاس��و که زنی با باالتنه
برهنه را نمای��ش میدهد (انتظار چیز
دیگ��ری داش��تید؟!) و مجس��مههای
قدیمی خرگوش.
هیو هفنر که پیژامه ابریش��م س��یاه و
لباس حمام ابریشم قرمز پوشیده است،
از پشت پردههای مخملی وارد میشود
 .او در  84سالگی هنوز بسیار جذاب و
خوش تیپ است و چشمانی براق دارد.

نویسندگانادبیاتجدی

aliasgharmohamadi
@hotmail.com
Tel.: 514-891-7029
مرگ بر این سلطنت
«ش��یطان ب��زرگ»
مردم فریب ستایش
پروردگاری که جز او
هیچ خدائی نیست و
هم ستایش در اول و
آخر عالم مخصوص
اوس��ت» ه��م حکم
و س��لطنت جهان با
«اوست» و هم رجوع
اه��ل عالم بس��وی
«اوست».

Wiki-Leaks

نزد بلکه از اروین آرنادا سردبیر
قبلی پلی بوی اندونزی س��خن
گف��ت که اکنون ب��ه اتهام لکه
دار کردن عفت عمومی زندانی
است.

دعاویقبلی

خبر خوش!؟ پیر در مرخصی

آق��ای هفنر گفت ای��ن جایزه
در واقع ب��ه اروین آرنادا و تمام
انسانهای نیک اندیشی تعلق
دارد که باور دارند دموکراس��ی
با آزادی بیان و مطبوعات شکل
میگیرد.
هفنر برای گرفت��ن حق آزادی
بیان خود نیز بس��یار جنگیده
است.
با درود دوباره پیر گدای خراسانی
او بارها به اتهام مستهجن بودن
مجله به دادگاه احضار ش��ده و
جذاب نیست و متقاضیانش هم کمتر
برای دفاع از خود مبارزه کرده است.
در س��ال  ۱۹۵۴او از جدال دادگاهی با شده اند.
فروش ای��ن مجله به زی��ر دو میلیون
اداره پست آمریکا ،برنده بیرون آمد.
علت ایندادخواهی مقاومت ژنرال آرتور نسخه در ماه رسیده که هنوز هم خوب
سامرفیلد ،رئیس کل پست آمریکا ،در اس��ت ولی با روزه��ای اوجش فاصله
رساندن بستههای پستی حاوی مجله زیادی دارد.
هف م��ی گوید" :ما دیگ��ر هرگز نمی
پلی بوی به مقصدشان بود.
او معتقد بود که این مجله مستهجن و توانیم قدرت و نفوذ س��ال های  ۶۰را
پیدا کنیم؛ آن دوران فرق داش��ت و ما
غیراخالقی است.
هفنر در دادگاه و در دفاع از خود گفت :دنیا را عوض کردیم".
"ما فکر نمیکنیم کار رئیس کل پست ،این شرکت در سال  ۱۹۸۲وارد شبکه
آقای سامرفیلد ،ویرایش مجالت باشد ،های تلویزیونی کابلی ش��د که برنامه
بلکه وظیفه او رساندن بستههای پستی هایش نسبت به مجله بی پرده تر بود.
به مقصدشان اس��ت" .پلی بوی برنده اما اکنون حتی درآمد آن بخش هم کم
شده است.
شد.
یک سال پیش��تر از آن ،در دوران پس ضرر شرکت در س��ال گذشته معادل
از جنگ دهه  ۱۹۵۰که نش��ر مطالب  ۵۱میلی��ون دالر بود و انتظار می رود
سکسی به شدت محدود می شد ،چاپ ک��ه در س��ال  ۲۰۱۰هم ض��رر بدهد.
عکسهای برهن��ه از مرلین مونرو (که اکنون مهمترین دارایی شرکت عالمت
البته در اصل برای چاپ در یک تقویم تجاریش اس��ت که از خ��ود مجله ،که
گرفته ش��دهبود) موجب واکنشهایی منش��اء این تجارت بوده ،مهمتر شده
است.
شد.
آقای هفن��ر به من گف��ت :این کار به خبر فروش خانه توس��ط هف در سال
س��کس معنای خوبی داد و مجله ما را گذشته صحت نداشت .در واقع او حتی
به عنوان بخش��ی از سرگرمی طبیعی مالک این خانه نیس��ت بلک��ه آن را از
ش��رکت اجاره کرده است(.او مالک ۷۰
مردان جا انداخت.
وقتی از او پرسیدم چه کاری برای زنان درصد از س��هام صاحب رای ش��رکت
است).
انجام دادهاست گفت:
"من به زنها کمک کردهام از قید او می خواهد دوباره تمام سهام الزم را
بخرد و کنترل مجله را در دست بگیرد.
و بندها رها شوند".
او می گوید ":ما به تزریق سرمایه احتیاج
ما دنیا را عوض کردیم
داریم .اگر بتوانیم این کار را بکنیم آینده
پل��ی ب��وی در دوران اوج��ش در دهه روشن خواهد بود".
 ۱۹۷۰ماهیانه هفت میلیون نسخه می آقای هفنر برای��م توضیح می دهد که
فروخت.
شرکت قصد دارد یک کازینو در ماکائو
موفقیت مجله باعث رونق کار بسیاری راه اندازی کند و می گوید به رغم اینکه
از دختران خرگوش�ی ،بازار کلوپ مجله در چین توزیع نمی شود ،لباس
های ش��بانه و کاالهای تجاری ش��د .های مارک پلی بوی در میان مردان این
شرکت حتی یک هواپیمای جت خرید کشور پرطرفدار است .و با خنده اضافه
و نام آن را "خرگوش بزرگ" گذاشت.
می کند" :خرگوش برگشته است! می
امروزه در حضور رقبایی مانند مجالت دانید ک��ه خرگوش ها چطورند ،آن ها
صرفا سکسی ،اینترنت و با وجود آزادی تکثیر می شوند".
جنسی بیشتر ،پلی بوی به اندازه قبل
(راجش میرچاندانی :بی بی سی)

مدتی می باش��د که بنده ای
الغر اندام و نحیف بنام جولین
آس��انژ که ماموری��ت یافته به
افش��اگری و «امر به معروف»
کردن او عریان کرد مذاکرات
پنهانی و جنایات دولت آمریکا
و پیروانش را.
آقای آسانژ ،شیر مادرت بر تو
حالل باش��د از اینکه شهامت
نشان دادی و جنایات و خیانت
پش��ت پرده دولت ه��ا را کنار
زدی و معل��وم ک��ردی نبودن
دموکراسی را.
ویکی لیکس به کمک آن سرباز
شجاع آمریکائی به مردم جهان
نش��ان داد که جمعی از دولت
های جهان به «سرکرده گی»
آمریکا دستشان در خون مردم
عراق و افغانس��تان و پاکستان
آغشته می باشد.
خان��م کلینت��ون در پنهان به
یکی از مقامات ارش��د آمریکا
گفته بود ،عربستان سعودی به
سنی های عراقی کمک مالی
می کند تا خون شیعیان را در
عراق و پاکس��تان و افغانستان
بریزند همینطور نیز می باشد.
جهان هر روزه شاهد به خاک
و خون کشیدن مردم بی پناه
عراق بوسیله افرادی مزدور که
پول هایی کالن از دولت فاسد
عربس��تان س��عودی و پادشاه

مشترک آن دریافت می کنند
را می باشد.
ه��ر روز در عملی��ات ه��ای
انتحاری که بوس��یله عده ای
س��نی ناآگاه انجام می ش��ود،
جمعی از شیعیان و مردم عراق
به شهادت می رسند.
تازه این گوش��ه ای از جنایات
عربس��تان س��عودی و آمریکا
در ع��راق م��ی
باشد؛ این است
آن دموکراس��ی
که آمریکا از آن
«دم» می زند.
آمری��کا ب��ا
همکاری دولت
انگلستانجولین
آسانژ را به جرم
رابطه با چند زن
(که هیچ اجباری
در آن رابط��ه
ها نب��وده) را به
زن��دان انداخته و هم اکنون با
وثیقه آزاد کرده است.
دولت آمریکا و خانم کلینتون
اگر راست می گویند بروند آن
رئیس جمهور س��ابق آمریکا
آقای کلینتون را محاکمه کنند
که آن رابطه نامشروع و حیوانی
که با منشیدفترش انجامداده
(س��یگار برگ!!) که در خاطر
همگان بخوبی باقی است.
ش��رم ب��ر دولت های��ی که از
آمریکا می هراسند و دستشان
در دست دولتی می باشد که....
لعنت خداوند بر ش��ما دولت
های اسالمی نما که اطاعت از
قوم فاسد لوط می کنند.
یکی دیگر از افش��اگری های
آقای آس��انژ در مورد پادش��اه
ُمش��رک عربس��تان سعودی
می باشد ،بعد از مالقات آقای
منوچه��ر متک��ی وزی��ر امور
خارجه بر کنار ش��ده ایران با
دولت فاسد عربستان سعودی،
پادش��اه کافر آن کشور گفته
بود :سر این مار را از تنش جدا
کنید.
آقای احمدی نژاد نیز به گفته
دولت مشرک آل سعود لبیک
گفت و آقای متکی را در حال
ماموری��ت در کش��ور بیگانه
«سرش» را از همکاری با دولت
دهم جدا کرد.
راستی چگونه می شود با قومی
که در فرمان رسول اکرم (ص)

شک کردن و امیر مومنان علی
(ع) را به جانش��ینی حضرت
رسول قبول نکردند؟!
این چنین دس��ت در دس��ت
«یزی��د» لعن��ت ش��ده یعنی
پادش��اه عربس��تان ،در براب��ر
دوربین های خداوند رژه رفت!
پ��س عقای��د و ایمانمان کجا
رفت؟
پس تعهد به رسول خدا و قرآن
چه شد؟
مگ��ر خداوند در ق��رآن کریم
نفرموده اس��ت با دشمنان من
دوستینکنید؟
ای��ن مالق��ات حضرتعال��ی با
پادشاه ُمش��رک «آل سعود»
ایمان و عقیده شیعیان را زیر
س��ئوال برد و دشمنان اسالم،
همچو اسرائیل گوساله پرست
و شیطان آمریکا را شاد کرد.
انش��اا ...ح��ق تعال��ی از ای��ن
ک��ردن
«امربه مع��روف»
جولین آس��انژ ،ثواب��ی ب��ه او
برساند ،زیرا که شجاعانه ای که
او کرد ،اشخاصی که در ایمان
و ش��جاعت بر او پیشه گرفته
اند ،نکردند ،دکتر عزیز انشاا...
همانند آن عالمی که عملش
با او بود ،لیکن خودش را سود
نکرد ،نباشی .امید است مراقب
دست های مرموز که در لباس
دیپلمات در داخل کشور النه
جاسوسی بنا کرده اند ،گرفتار
نباشید.
ای��ن حقیر ب��ا وج��ود اینکه
در مقاب��ل «بن��دگان مخلص
پروردگار» پشیزی ارزش ندارم،
اما نظ��رم را به عنوان یک فرد
مسلمان می توانم بیان کنم.
رئیس جمهوری های گذشته،
که این حقیر به هیچ کدامشان
تا این ساعت رای نداده ام ،این
چنین مالقات هایی که ش��ما
کرده اید(!) نکردند.
ش��یعیان ای��ران و جه��ان
نمیدانن��د دی��دار ب��ا رهب��ر
حزب الله را ب��اور کنند(!) و یا
دیدار با پادشاه گمراه عربستان
سعودی را؟!
یادتان هس��ت همین پادشاه
عربستان به اربابش آمریکا در
پنه��ان گفته بود جلوی حزب
الل��ه را بگیری��د و آن را «تار و
مار» کنید.
آقای احمدی نژاد ،انشاا ...بدانید
چکار می کنید.

 3جای مهم...

ی��ک رئیس جمه��ور مومن و
مکتبی را رئیس جمهور مومن
و مکتبی نتوان گفت ،مگر آنگاه
که در سه جای آبروی شیعیان
را نگه دارد:
یکی اینکه با دشمنان خدا و
مشرکین مالقات نداشته باشد؛
دوم آن که از قرارداد با دولت
های حرام خوار دوری گزیند.
سوم مردم مسلمان کشورش
را همانند فرزندان خود بداند.
زمین هیچ��گاه از حجت قائم
خداوندی خال��ی نماند ،خواه
آشکار و مشهور باشد یا ترسان
و پنهان از دیده ها.

سیلیخوردنپرزیدنت!

و ام��ا یکی دیگر از افش��اگری
های آس��انژ ،در مورد مالقات
دکتر احمدی ن��ژاد و فرمانده
سپاه پاس��داران آقای جعفری
می باشد.
اینط��ور که عریان ش��ده ،می
گویند ح��دود چهار ماه پیش
دکتر محم��ود در یک مالقات
که با آقای جعفری داشته ،از او
خواسته بود اوضاع کشور را که
به هم ریخته است هرچه زودتر
سروساماندهد؟
آقای جعفری نیز ،نه گذاشته
و ن��ه برداش��ته ،کش��یده ای
محکم به گوش دکتر احمدی
نژاد خوابانده و گفته همه این
خرابی ها را تو باعث ش��دی!!
گوی��ا مدت��ی نیز ب��ا یکدیگر
صحبت نمی کردن��د .اگر این
افشاگری صحت داشته باشد،
نش��اندهنده این می باشد که
شیطان در میان دولت و دست
اندرکاران راه باز کرده ،و شاید
همان دس��ت ه��ای پنهانی و
مرموز می باشد.
روایت اس�ت :مردی که برای
زیان رسانیدن به دشمن سعی
می کرد ،ولی به گونه ای که به
خود و ملتش زیان می رسانید.
امیر مومنان می فرماید:
همانند آن کس نباشید که نیزه ای
در تن خود فرو کرده تاکس�ی را
که پشت سرش بر اسب نشسته را،
هالک کند.

{>> ادامه در صفحه}38 :
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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.

وست آیلند

علت حضور م��ا در اینج��ا اعطای دو
جایزه توسط س�ازمان ادبی پن
آمریکا (قلم آمریکا) بخاطر  ۵۰سال
حمایت از نویس��ندگان بدون حامی و
مبارزه با سانس��ور به آقای هِفنر است
(او را ه��ف هم صدا میزنند چون برای
اش��خاص معروف آمریکایی یک اس��م
خالصه کفایت میکند؛ مث ً
ال جکو برای
مایکل جکس��ون و ِش��ر برای شرلین
سرکیسیان).
م��ن صراحتا این مس��اله را با او مطرح
میکنم که کس��ی پلی ب��وی را برای
مطالب ادبیش نمیخرد.
او مصرانه جواب میدهد:
بله ،اگ��ر فقط بخاطر عکسها بود باید
مجالت سکسی و پورنوگرافی موفقتر
بودند.
هنگامی که او به هم��راه خانوادهاش و
دو دختر جوان که دامنهایشان به طرز
خیرهکنندهای کوتاه بود برای دریافت
جایزه در هتل بورلی هیلز حاضر ش��د،
همه به احترام او از جا بلند شدند.
جیمی ولف ،معاون انجمن قلم آمریکا،
به من گفت که آقای هفنر آثار سال بلو،
جان آپدایک و گابریل گارسیا مارکز را
منتشر کرده است.
او ناشر طیف وسیعی از نویسندگان بوده
است.
نویس��ندگان ادبی��ات جدی ک��ه اگر
حمایت او نبود ،امروز کتابهایشان همه
ج��ا اینطور عمومی نب��ود که حتی در
بقالی هم فروخته شود.
او گف��ت :آق��ای هفنر ب��ه آنها حقوق
خوبی پرداخت میک��رد .برخی از آنها
هم نویسندگانی بودند که اسمشان در
لیس��ت سیاه بود و کس��ی حاضر نبود
آثارشان را چاپ کند .آقای هفنر هنگام
دریافت جایزه از خودش و کارش حرفی

علی اصغر محمدی

جناب س�ردبیر عزیز ،با
درود بر شما و خوانندگان
محترم نشریه ،بخصوص
دوس��تان و دش��منان
دیرینه م��ان ،به دلیل
پاره ای گرفتاری های
شخصی (که خودتان از
آن ها آگاهید) از حضور
قلمی خدم��ت پیوند و
ش��ما و هموطنان نازنین مان در این شماره
نشریه معذوریم! آرزو داریم که با تخفیف آن
مش��کالت با خیالی آسوده تر و به ویژه با تیز
کردن نوک قلم صاحب مرده مان از ش��ماره
آینده کماکاندر خدمت همگی شما باشیم.
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حجاب اجباری ،زندانی در زندان!

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

خودکشیکارسادهاینیست

عباس معروفی
جوان تحصیلکردهای از وطنم،
پس از سالها زندگی در غربت و
انزوا ،خودش را کشته است.
و من برای این که اندوه یادش را در
خودم بکاهم مینویسم.
مینویس��م تا در ذه��ن مخاطبانم
پرسش ایجاد کنم.
مینویس��م تا بپرس��م مسئول این
مرگ ایرانشناس ایرانی کیست؟
مینویس��م تا باری را از ش��انهام بر
بسرانم تا همراهیام
شانههای شما ُ
کنید.
مینویسم تا بیشتر رنج نبرم.

میدانم ،میبین�م ،میخوانم و
میخوانم ه�ر روز ک�ه چگونه
فوج فوج گروه گروه جوانانهای
مملکتم را به بهانههای واهی به
جوخ�هی اعدام میس�پارند .و
برای این کار مردم را هم سهیم
میکنن�د و از مردم میخواهند
که گوش�هی کار را بچس�بند،
س�ر طناب را نگه دارند ،گلوله
را لم�س کنن�د ،چهارپای�ه را
بکش�ند ،و گاه کس�ی را که به
صلیب تدریجی مرگ بستهاند،
در حض�ور دیگ�ران از دیگران
میخواهند که تعداد شلاقها
را بشمارند ،نفس بگیرند ،بلند و
شمردهبشمارند.
یک ،دو ،سه...
در سوگ آنها نیز غمگینام.
و حاال در غربت ج��وان ارجمندی
خ��ودش را کش��ته اس��ت و م��ن
مینویسم نه برای این که پسر شاه
بود و در خانوادهی سلطنتی متولد
شده ،با تربیتی شاهانه بزرگ شده
بود ،فقط برای تنهاییه��ا و انزوا و
عالمتهای ممنوعی که یک انسان
را به َمسلخ برد مینویسم.
پروا ندارم ،هراس ندارم ،بیم ندارم که
دیگران چه میگویند و روزنامههای
هنگ خوجهی اعدام چه مینویسند.
م��ن غمگین��م و ب��رای تنهایی و
ان��زوای ای��ن آدم مینویس��م .ب��ه
گوهر انس��انیاش فکر میکنم ،به
کودک درونش ،به شادیهایش ،به
آرزوهایش ،به زمانی که در کودکی
آواره ش��د و هرگ��ز ندانس��ت چرا
مِهر پدری و عاطف��هی مادری ،آن
هیاهوها ،آن تکریمها ،چرا یکباره به
نکبت و ذلت بدل شد.
ب��رای ک��ودک درون این انس��ان
مینویسم.
ب��ه من چ��ه که مادرش کیس��ت،
پ��درش چکاره ب��ود .و اگ��ر از من
بپرس��ند یا چیزی بگوین��د که در
سوگ ش��اهزادهای گریستهام ،تنها
میتوانم بگویم بله!
من در اندوه زن بازجویی که زندگی
را بر من حرام کرد و وطنم را از من
گرفت ،شبی را تا صبح گریستهام.
ای��ن تیرهبخت��ی م��ن و امثال من
اس��ت که اینجا در غربت برای زن
بازجویم��ان هم بای��د زار بزنیم و
فریاد بکشیم که س��وزن زیر ناخن
فالن عرب تروریس��ت فرو نکنید،
شقاوت نکنید ،جنایت نکنید ،این
همه جوانهای وطن را به گورستان
هدایت نکنید .ره��ا کنید ،بگذارید
زندگی نفس بکشد.
و اگر قرار باش��د که ک��ودکان را به
ُجرم پدران و مادرانشان به مجازات
بس��پارند ،البد کار این جهان تا به
امروز غلط بوده و البد رس��م بر این
شده است که آدمها تفنگ بردارند،
کودکان و خ��ان و مان همدیگر را
برچینند تا نس��لی از هیچ انس��انی
نماند.

از خ��ودم میپرس��م ای��ن ج��وان مرگ در انزوا و گورستان پیش روی
تحصیلکردهی ایرانی که از دانشگاه خود نیابد و نبیند؟
هاروارددکترای ایرانشناسی گرفته ،برای پسری که در زمان انقالب ۱۲
چرا تاکنون کسی به سراغش نرفته ساله بود ،آیا این جرم همچون جای
تا از او بپرسد که چی در چنته داردُ ،مهرنمازبرپیشانیبیریایشبایستی
از ایران چه میدان��د ،چه امیدها و حک میش��د که همچون آدمهای
دیگر نتواند زندگی کند،
راهکارهایی دارد ،چقدر
از آنچه خوانده و نوشته چه کسی او عشق بورزد ،غذا بخورد،
چای بنوشد ،از طبیعت
و آموخته به کار دیگران
میآی��د .پایاننامهاش را در پستوی لذت ببرد ،به آس��مان
نگاه کن��د ،دارای فرزند
دربارهی چیست و چرا تنهایی به
و خانواده ش��ود ،آلبوم
تاکنون کسی ،رسانهای
انزوا و
عکسهای��ش را ورق
از او نپرس��یده نظرش
بزند ،فیلم ببیند ،موزیک
دربارهی ایران چه بوده افسردگی
بش��نود و دس��تکم
است؟
و پژمردگی بهعنوان استاد دانشگاه
ش��اگرد تربی��ت کند و
چرا وبسایت و وبالگ
هدایت کرده یا قلم ب��ر کاغذ بگذارد
ندارد؟
و حاص��ل دریافتها و
س

فی
ی
ه
صفح��
چ��را
است؟
تحقیقاتش را بنویسد؟
بوک ندارد؟
چه کسی او را از داشتن
این پنجرههای ارتباطی و اجتماعی آیا این پسر شاه بودن جنایتی بوده
اس��ت که کس��ی تاکنون از او برای
محروم کرده است؟
و چرا ب��ه دروغ میگویند که او در تدریس یا مصاحبه یا تحقیقدعوت
غم خواهرش خودکشی کرده است؟ به کار و همکاری نکرده؟
مگر کسی را سراغ دارید که در غم آیا خانوادهاش او را پنهان کردهاند؟
خواهر یا برادر یا مادرش دس��ت به آیا این هراس وجود داشته که او در
کنار برادر بزرگش به مقایسه کشیده
خودکشی بزند؟
چ��را این پیلهی دورغی��ن را از دور میشود و بلندتر به نظر میآید؟
پیکر جوان برومندی که دیگر نفس آیا در این  ۳۰سال خانوادهی پهلوی
همهی چراغها را خاموش کردهاند
نمیکشد برنمیدارند؟
تا خورش��ید تابان نظام والیتعهدی
اُف��ول نکند؟ و آی��ا فتیلهی همهی
نه گاو نرت بازمیشناسد،
گردسوزهای س��فرهی خانوادگی را
نه انجیربُن.
پایین کشیدهاند تا آن که میخواهد
نه اسبان ،نه مورچگان خانهات.
ش��اه ش��ود ،کمرنگتر و کوتاهتر و
نه کودک بازت میشناسد،
بیخونتر به نظر نیاید؟
نه شب.
وگرنه چرا این آدم تحصیلکردهی
چرا که تو دیگر مردهای.
(لورکا ،ترجمه احمد شاملو) ساکن آمریکا ،این دکتر ایرانشناسی
س��ایت و وبالگ و صفحهی فیس
بوک ندارد؟
خودکشی کار سادهای نیست.
آدم کش��تن تنها برای ج�لادان و چه کسی او را در پستوی تنهایی به
آمران جنایت س��اده و پیشپاافتاده انزوا و افسردگی و پژمردگی هدایت
کرده است؟
است.
کش��تن ،بهوی��ژه خود را کش��تن ،چه کسی حضور اجتماعی این انسان
کاریست بس هولناک و هراسانگیز .تربیت شده را سرکوب کرده است؟
ثانیهه��ا در تمام س��اعتها و تاریخ با چه مالحظهای ،با چه مصلحتی،
ضرب میشود .گذش��ته و آینده با برای چی؟
حالت تهوع در برابر چش��مها عبور
میکند .آدم��ی باید ه��زاران بار از خانوادهی پهلوی آنقدر پول و ثروت
خودش زاده شود ،در خودش بمیرد دارد ک��ه بتواند ،و آنق��در قدرت و
تا یکبار پلک بزند و به این فکر کند توان دارد که یک یا چند دانش��گاه
که دقایقی بعد دیگر نیست و دیگر هنر و ایرانشناس��ی ب��رای جوانان
هیچ چی��زی وجود ن��دارد و آدمی دربهدرش��دهی مملکت تأس��یس
باید هزاران بار از زندگی برگذش��ته کند .میتوانسته و قصور کرده است.
باش��د که به این نقط��هی غمانگیز میتوانسته همین جوان برومندش
و دهشتناک برس��د و آنگاه لولهی را و صدها ج��وان الیق همچون او
تفنگ شکاری را در دهانش بگذارد ،را در مصدر مدیریت این مؤسسه یا
ب��رای آخرین ب��ار از پنج��ره عبور الاقل به کار شریف معلمی بگمارد.
زندگی را ببیند و ماشه را با وحشت
بچکاند ،تا مغزش از پش��ت به دیوار اما به نظر میآی��د همهی قدرت و
ثروت و دیگ و دیگبر و اسب و زن
بپاشد ،همچون اثری سرخ.
و فرزن��د و خان و مانش را مثل فنر
آیا اتهام و ُجرم پسر شاه بودن آنقدر زیر تن مقام والیتعهدی جمع کرده
سنگین است که آدمی با این سطح که بر اورنگ بازش گرداند .همچون
تربیت و تحصیالت ،هیچ راهی جز فنیقیهای پیش از میالد که همهی
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بحث حجاب مثل زخمی کهنه
میماند کههیچ گاه پینه نبسته
و همواره خونین و دردناک رخ
می نماید.
حجاب اجباری یکی از مهم ترین
و اصلی ترین ابزار سرکوب زنان در
طول 32س��ال حکومت جمهوری
اسالمی بوده اس��ت .ابزاری که در
ابتدا با خاموشی و تسلیم پذیرفته
شد و بجز اعتراضات زنانی که تنها
و یتیم فری��اد برآوردند و در همان
نطفه سرکوب شدند ،اکثریت زنان
ن��ه تنها آن را ج��دی نگرفته ،بلکه
با توجه به گرایش��ات مذهب گونه
س��ازمان های فعال و سیاس��ی آن
زمان ،چه با ایدئولوژی اسالم و چه
مارکسیسم -لنینیسم ،حتی از آن
"استقبال" نیز به عمل آوردند.

باید کرد؟
آیا باید از مبارزه برای دس��ت یابی
بخش��ی از حقوق زنان درگذشت و
به قوانین اسالم در آن مورد بسنده
کرد و اگر در قرآن تنها از "گریبان"
صحبت شده ،پس مجبوریم گریبان
طرف�داران ش�ریعتی و س�ازمان را بپوش��انیم وگرنه زندان ،شالق و
مجاهدی�ن و انواع و اقس��ام دیگر اعدام حق خاطی است!
سازمان های مذهبی ایده های خود آیا این یک خودسانس��وری عظیم
را به ه��دف نزدیک تر می دیدند و در ش��رایط سرکوب حاد حاکمیت
سازمان های چپ نیزکه تماما با تفکر مذهب نیست؟
مذهبی عمل می کردند و تحت تأثیر اگر به این امر واقفیم که اکنون زیر
نگرش یکسان س��ازی مائوئیستی سرکوب ناچارا از برخی درخواست
و غرب س��تیزی با هرگونه پوشش ه��ای جنبش زنان در می گذریم و
مدرن و ظاهر آرایش و پیرایش شده آگاهانه به آن نزدیک نمی ش��ویم،
مخالف بودند ،چادر ،روسری و مانتو بحثدیگری می طلبد.
را به فال نی��ک گرفته و فورا طرف اما مش��کل تنها س��رکوب نیست.
داران خ��ود را بر آن منطبق کرده و بسیاری از درخواست های جنبش
با حماقتی صد چندان نیزه حجاب زنان دچار س��رکوب هستند ،اما بر
آنان قاطعانه پافشاری
اجباری را خود با دستان خود بر
می شود.
پیکر جامعه فروتر بردند.
نسرین
مش��کل زخم کهنه
صحب��ت از  30س��ال پی��ش
نیست ،صحبت از تمام این  30ستوده
حجاب اجباری است
سالی ست که به همین ترتیب ها اکنون که توس��ط عده ای
داوطلبان��ه پذیرفته
گذشتند.
شده اس��ت .مشکل
صحبت از جنبش زنان است مناد
همی��ن "ع��ده ای"
که طی این س�ال ها نه تنها
اش�اره ای به حجاب اجباری جنبش هستند که این زخم
ب��از را در پیش��انی
نکردند ،بلکه هنوز هم آن را به زنان
جامعه نم��ی بینند
مثابه تابویی نزدیک نشدنی می
پذیرند و اکنون به دنبال تفسیر هستند .و جایگاه��ی ب��رای
مبارزه  32ساله زنان
آیه هایی از کتاب قرآن هستند
و مردان کش��ورمان
تا آن را تلطیف کرده و گریزهای
ک��ه از کودکی ناچار
ناگزیر از حجاب را قابل پذیرش
بودند ،از فرق سر تا نوک پای خود
مذهب اسالم جلوه دهند.
چه اهمیتی دارد ک�ه ثابت کنیم ،را زندان��ی پارچه های کلفت و تیره
قرآن از آزادی پوشش حرف زده ،یا کنند ،قائل نیستند.
از حجاب؟

آیا اگر در قرآن آمده بود که حجاب
باید اجباری ش��ود ،می بایس��ت از
حجاب اجب��اری دفاع به عمل می
آوردیم؟
البت��ه ب��ا آنان��ی که م��ی خواهند
دس��تورات قرآن را در جامعه پیاده
کنند و دولتی فارغ از مذهب را نمی
پذیرند و جدایی دین از سیاست را
قبول ندارند ،نمی توان چنین بحثی
را به پیش برد.
اما اگر ازدمکراسی ،از جدایی مذهب
و دولت ،از آزادی پوش��ش و عقیده
و بیان سخن می گوئیم ،دیگر نمی
بایست از کتاب قرآن آیه بیاوریم که
آیا اجازه نمایاندن موی سر را داریم
یا نه.
آیا اگر ضدیتی کش�ف شد ،چه

همین جا برای چندمین و چندمین
بار تأکید کنیم که بحث ابدا بر روی
حجاب اختیاری و داوطلبانه نیست.

هر چند که می توان پدیده حجاب
را فارغ از اجباری یا اختیاری بررسی
کرد و ریش��ه های وجودی آن را به
بحث گذاشت.
اما این جا تنها و تنها بحث بر س��ر
زندانی کردن بدن به ضرب سرنیزه
در زندان بزرگ جامعه است.
زندان هایی که جمهوری اس�لامی
س��اخته و آن چن��ان پرورانده که
برخی فش��ار حصاره��ای آن را در
پیرامون خود و بر بدن خود احساس
نکرده یا نمی خواهند که احساس
کنن��د .همواره مس��ائلی "مهم تر"
وجود دارند که "بی اهمیت بودن"
نیزه حجاب اجب��اری را که به ویژه
بر سر دختران و زنان
کشورمان نشانه رفته
است ،اثبات می کند.
حج��اب اجب��اری
زمان :یکشنبه  9ژانویه
شخصیتدوگانه را باز
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---سازی می کند.
به همه شما خوشامد می گوییم.
حج��اب اجب��اری
خش��ونتی آش��کار
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
به گس��تردگی یک
Tel anjoman :514-619-4648

جلسه اجنمن زنان

آدمها و داراییهای شاه را با او به گور
میسپردند.
به همین خاطر است که خانوادهی
پهل��وی به ج��ای دس��تگیری از
جوانان وطن ،جوانان خودش را یکی
یکی در مسلخ تنهایی قربانی و نابود
میکند.

این بخش��ی از کوه یخیست که از
ای��ن آب و آبرو در منظر تماش��ای
ما ملت رنجکش��یده هویداست .آیا
دو س��وم این کوه ی��خ در نامهها و
گفتوش��نودها ،با شاه ناکام به گور
خواهد رفت؟

جامعه است.
حجاب اجب��اری از جانب اکثریت
دختران و پس��ران کشورمان هرگز
پذیرفته نشد و مبارزه با آن به طور
خود به خودی ،با نافرمانی و با ایده
های متنوع هر بار از سر گرفته شد.
با تمام این ها شعار آزادی پوشش و
مبارزه با حجاب اجباری هیچ گاه به
لیست درخواست های جنبش زنان
افزوده نشد.
پ��س چ��ه زمانی می بایس��ت این
مطالبه جدی گرفته شده و همراه با
خیل دختران و پسرانی که با سر و
روی خونین باتوم می خورند ،یا در
زندان ها مزه شالق را می چشند و
در اولین فرصت روسری های خود
را در آتش می سوزانند ،جنگید؟
چه زمانی؟
اکنون  32سال است که تأخیر
داشته ایم.
حال که نس�رین ستوده ،زنی که
مانند دیگر ه��م زندانی های خود،
حقارت جمهوری اسالمی را چه در
زندان بزرگ جامعه و چه در زندان
های تودرتوی اوین ،چه با ش��کوه،
چه عظیم و چه لخ��ت و برهنه به
مردم ،به ایران و به جهان نشان داده
اس��ت ،و باز هم با جراتی ستودنی،

در ویدئوی خود بدون روسری پیام

می فرستد ،این جرات را به دیگران
نیز میدهد که اندکیدرباره حجاب
اجباری صحبت کنند و بنویسند.
کمدی است یا تراژدی؟ که موهای
زنی در ویدئو چنین ولوله ای میان
حاکمان ستم گر انداخته است.
حاکم��ان بزدل��ی که از وحش��ت
حرکات بزرگ مردم ،کوچک ترین
تکانی را به زور ت��وپ و تانک نابود
می کنند ،طبیعی است که تحمل
موهای بدون روسری در یک ویدئو
را ه��م ندارند و از آن به عنوان بهانه
ای برای س��رکوب بیشتر ،حتی در
داخل زندان ،استفاده می کنند.
ای��ن عمل تنه��ا حکای��ت از ترس
عظی��م از جنبش عظیم مردم دارد
که خود را به صورتدستگیری های
گسترده ،ش��کنجه و تجاوز و اعدام
انسان ها نشان می دهد.
جنبش اما ،عظمت خود را اکنون در
تک تک انسان هایی نشان می دهد
کهدر مقابل بیدادگاه های جمهوری
اسالمی می ایستند ،افشا می کنند و
جاودانه می شوند.
نسرین ستوده ها اکنون نماد جنبش
زنان هستند.
طرح رفع حج��اب اجباری و آزادی
پوش��ش دیگر تابویی نیس��ت که
جنبش زنان به آن نزدیک نشود.
بیاییم به ج��ای انطباق حق آزادی
پوشش بر آیه های قرآن ،این حق و
به طور کل حقوق زنان را مستقال و
از زاویه ظلم و تبعیضی که بر آن می
رود ،طرح و بررسی کنیم!


شرح این قصه مگر
شمع برآرد بهزبان،
ورنه پروانه ندارد
ز سخن پروایی.
(حافظ)
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�—u
�t
“�ÊU
�È“U�bML�«u
Ë
�v�O�M
کیک و شیرینی های
هارمونیکالسیک
FOR SALE
- Family business
�?Áó�u� ÆœdO~� —u� q�U� q? � œ « b??F?? � b? � — œ ± Øµ ® Æ b?? � œ d?? � « b?O?? Ä s?�« —œ U?N?��Ëœ n?�U?�Ë t?K?L?� “« t� «d?Ç Æb
 مبتدی تا پیشرفته
��?ÂËdوËدسر
o�UM� —œخانگی
VEGETABLE, FRUIT
- Fully equipped
سفارش
پذیرش
اکول
برنامه
با
مطابق
& GROCERY STORE
��—œ v�O�M� ÈU� iOF
«—��?“« È—UO�� ÁœU��« —Ëœ Ø≥ t� Â—UNÇ Á—Ëœ —œ r � — s � « © Ê U Ö b? M � U L � t� X?�« t�J� s?�« “« ÊUMO?L�« ‰uB� ¨◊U
- Excellent
به میزان محدود
موزیکشولیک
opportunity
BY OWNER
�?¨f?K?�� Á—Ëœ s?OL?�?MÄ —œ Æb?O�— b?�—œ ≥ v?�öO?B?�?� “« Ê«œd?� sO?M?â?L?�Ë ÊU�“ ÂU?L
�?“u?M
فریده
� Ê«d?�?Ä Ë Ê«d?�?�œ ÊU?O� Áœ«u�U� `Dخانم
(مک گیل)
Large space, well
)(blvd. St-Laurent
Tel.: 514-562-5420
 تخفیف به هموطنان
�v�U��« vK�« ÈU�“UO� b�«u�� t� bM�U� —«œ—u�dی �?≥∞µ U? � v?Öb?M?�U?L?� V?K?�Ë«œ ÊU?�“ œ«b?F
located in NDG. Great
Rent: $2000 Æœ—«œ œu�Ë
ایرانی  کارشناسی
potentials for buyers.
(Serious
buyers
)plz
آموزش� r N
¬�� v�U��« ‚uI� t� ÊbO�— Ë Áœ—Ë¬d� «— UNیUرÊا—ن« œم— � t � b O �— d H � ≥µ± t � g �« e � « b
انگلیسی i?O?F�� —«œ tA�— v~M�d� Áb�bÄ l�«Ë —œ
Must visit to experience
و مشاوره رایگان در
ا
514-575-5400
ا
its atmosphere.
�ÆåbM� sOLC
مجید“ « b
تخد “ � � — œ µ Ø∂ f K�? � È U � v � d � “ « Ê U
�U�� tÇË v�U��Ë— o�UM� v�d�—œ «— ÊU�“ tOK
انتخاب و خرید ساز)
محمدی
اس
دائم
تاتوی
GREAT
!
د
514-660-0440
زبانœو ادبیات
لیسانس
??«b?F
ÊU?�UM�—U� Èu� “« Áb� tz«—« ‘—«eÖ —œکنی � ?� t?� v?�U?� —œ Æb??� ÊU?�?�?�??M? � q
�Æœd� sO� “« Ê«u� vL� vÖœU� t� ÈdN
!OPPORTUNITY
طراحیابرو،چشمو
دانشگاه
از
انگلیسی
�Á—Ëœ t� g�«e�« U� rA� Á—Ëœ —œ Ê“ sO�K�Ë«œ tF�u� ·«b�« “« Èe�— t�U�d� Ë X�d�b� ÊU�“U
¿¿¿
6563 Somerled,
شیراز ،با 10سال سابقه
خط لب با تاتوی دائم
(NDG) H4V 1T1
تدریس� Ë r
�A� Á—Ëœ —œ r� Æb� m�U� µ∞¥ t� q�� —œ v�O�M� Èd�«d�U� vM� tA�— ¨—uA� Á—«e
زبانrانگلیسی �U?�« Æb� “U�¬ —UO�� ÈU�U�œ« U� Âu� Á—«e
توسطخامن
رستوران
Price: $65,000
فروشکارواش
انجمن ایران
سابق
مدرس
g
�
U
�
کامپیوترU� Ê“ ÊU��،
خدمات—��M?� b
¬�œ ¨r�H� Á—Ëœ —œ —œ Ë ∏¥ ‰U� U� tD�u��Ë v�«b��« ÈU� ‘“u
�?—«d?J
¬�?b
�?v
X?�œ
�?t
¬�t?â
�r
�“U
b�œ
�b�U
در ناحیه وست
(514) 685-4777
Tel.: 514-488-9102
و آمریکا ( کانون زبان)
واقع در منطقه النگی
�±≥π¥ ‰U?� U?� v?KOB�� ÕuD� tL
(مکالمه v?�?�،
حسابــداری�?«— t?�u?B?F
رستوران«�?Ë— s?O?L?� “« Æb?� t
�u?� “« v?J
بادرآمد�?Á—«e?� t?F?�u?� ”ö?�« U
œu?� b?�«u� t��cÖ
گرامر ،خواندن
با ظرفیت  5ماشین
پیتزاریا
با
بیشتر
اطالعات
برای
و تمام امکانات،
� —œ X�Ëœ ÈU�ÅXO�UF� vK�« ÈUN�bدر
«—��◊U
نوشتن)?�œUI
گــرافیک�« Áœ«u�Uو�« Ê«d
?�� rO?EM� sL
بگیریدË U??�—«d??J?� s?�« “«:
—�?v?�U
انگلیسی�?درV?�u?� b?�«u?�Åv
مرکز�Uشهر �� �« ‰ËRو
آرایشگاه پرینا
شماره زیر تماس
سطوح مختلف ،آموزش
با مشتری دائمی
مشتری
و
طوالنی
باسابقه
دائمیÆX?�«،
¬—�Áb?� t?�?�?�«œ Á—«e� tF�u� Âu� ÊU
خصوصی uو�tF
نصب� Ær�—«œ —«b�U
تعمیر�Ä tF
یابی و�u� t
عیب�“UO
داسون—U�ò t�œ
نزدیک «œ
�?ÂU?�?�«d
åt��cÖò
زبانs��«cÖd�ÅX
گروهی AÄ
514-755-8838
خــانم ها
U?� œu�Tel.:فقط برای
و پارکینک وسیع اجاره
هرگونه سخت افزار و نرم
به بهای عالی (آرش)
اجـاره
���X
�‘—«eÖ s�« ÈUM��d
انگلیسیË dL�،
ویندوز�� —u� t� Ë tF
هرگونه��U
نصب—�ÊU
افزار« tL�،
دبیرستان—œ t� È
« d��œ
��t� tF�u� ‰U� —œ ÈU�—uA� “« È—UO
tF�u�òکردن مو
آرایش و کوتاه
ویراش و کمک
داده شده
¬�Ê«“uو دو
 g�«œکالج
Tel:
514-574-7915
شبکه رسانیویروس زدایی
APT for RENT
پایان
و
مقاالت
نگارش
در
رنگ ،مش ،هایالیت
تلفنتماس:
رسد:
می
بفروش
akhosravi53
�öOB�� —œ d�Ä t
ضدویروس�Æåb
نصبHO� ‚UH
«��«œ t�«œ« v�U� Ë tD�u�� ¨v�«bو— «�
بازگرداندن
�ÆbM�UOبرای
X�œ å—«b�UÄبیزنس
آپارتمان برای اجاره

ایرانی
ب
خرید!

بیــزنس

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

نیازمندیهای

Fatima.meghdadi@gmail.com

azjan1

تایپ فارس�ی

 1 2010ربتکازا

S_akbar79@hotmail.com

فــروش

فــروش

دش تخادرپ2010یمات:نیشون

Pd:FEB15

UPناوخا ناکشاربماون15زا

@gmail.com

کلیدسازی
Õd� Ëœ
قفل و ≥≥µ±

نامه های دانشگاهی
 4024سنت کاترین وست
مفروضاتازدست رفته:
پذیرفتهمیشود
(مترو :اتواتر)
DATA RECOVERY
فروش
هرگونه نرم افزار:
438-764-3904
Õd�Ëœ q� t� q�UL�Tel.:
�—u
—œ ÆX�« åÁó�Ë Ë ÈœU�ò
آموزش�Õd
Ëœ È«—«œTel.:
Ê«d�«514-581-8923
�t�U�“Ë— ‰Ëb
fromnov1

زیباسازی صورت
 باقیمت پائین
لطفا باوقت قبلی

ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی

Tel.: 514-233-3665
azdec1UPakvn

استخدام

514-553-4447
�Æb�“«œdá� ÂËœ Õd
�q� t
خصوصی�¨‰Ë« Õd� »«u� Êœd� „UÄ U� fá
شرکت و�Ë Áœd
وبسایتq�:
«��œ«b� U� «— UN�d� “« vJ� «b
ساختمان
همراه با

 LOCKSMITHاستخدام
با سابقه چندین ساله

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

به یک پیتزامیکر باتجربه
تبدیل فیلم و عکس های شما
بیزنس فروش لوازم
نیازمندیم.
روی  DVDطراحی گرافیک
Áó�Ë
�‰Ëb
های
فرم
تنظیم
شهر
مرکز
اتومبیل ،در
Tel.:
514-909-0444
ª
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مالیاتی:
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شرکتالگانسلیزینگ 
خصوصی و شرکت
از یک خانم ایرانی
مونتریال ،با چندین سال
سرویس
بهترین

«�∫vI
مبتدی
آموزش
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انگلیسی 
مسلط به زبان
سابقه و مشتری دائمی
دعوتنامهرسمی،
بهترینقیمت
تا پیشرفته
�?v?�—U?� t?� v?�U?L
È«Å
t
�?�u?EM
≠
±
دارای

و فرانسوی
برای اطالعات بیشتر لطفا
ترجمهمدارک
دارالترجمهرمسی
 تعمیر و عیب یابی
514-830-5757
امور
درانجام
تجربه
تماس
تلفن�tزیر
با شماره
�?s
�?v?�U?D
�?b?O?L
�t�«u
�»u�M
 نصب انواع ویندوز
514-624-5609
ª
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همکاری
به
دعوت
دفتری
بگیرید:
 ویروس زدایی و نصب
¸_
�»uIF
�514-889-3243 ÊU�œËœ Ë tH�U
می نماید.
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Pieces
D'auto
بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا،
بهترین آنتی ویروس ها
لطفا روزمه خود را به
�_ U?Ä ÈU?�Å¯— v?ÖœU?A?Ö È—U?LO
≤≠ Monk
مترجمرسمی،عضوجامعه
 طراحی صفحات وب
info@eleganceleasing.com
)(514
931-5404
ایران،
و
کبک
رسمی
مترجمان

«uO� Ë m�U� _ s��dÖ —«d� r� d� XAÄ
شرکتی و شخصی
مترجم رسمی دادگستری
بفرستید.
5753 Boul Monk
به شیوه روان و آسان
 افزایش سرعت سیستم
Ê«dÖ Ë qOI�Montreal,
_ —«bMÄ QC,
Ë r�Ë
≠≥3H2
��UJاسناد و
ترجمه_رسمی
 ترجمه رسمی کلیه اسناد
H4E
Tel.:
514-482-4500
ابتدائی،دبیرستان،
مدارک و تنظیم
ومدارک مطابق با استانداردهای
 آموزش و نصب نرم
Shahrzad1001coupes
ÊU� _ œôU� vM�UÇ _ ÁUÖ¬ Ë q�U� ≠¥
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
کالج و دانشگاه
دعوتنامهرسمی
افزارهای دخلواه شما
6963
Sherbrooke W.
کانادا
و
کبک
دولتی
�X�Ë« X�œ —œ U
Tel.: 514-655-5991
www.systemexpert.ca
)(NDG
نغمه سروران
 ترجمه رسمی مدارک
رضانوشادجمال
514-294-8242
مترجم_ —«Ë Á
dO�œ Ë Ê«uKNÄ _ „b�« Ê«—U� ≠µ
پزشکانمطابقبااستانداردهای
رسمی و عضو
(514) 489-6901
ترجمهکلیهمدارکودعوتنامهرسمی
 PCRCو MCC
مترجمان کبک
انجمن
bM�Åv
م� X�UJ� U�ÅÈ
—«b� “« _ Á—UÇ
514-575-7080
nov15+dec1P

کامپیوتر ±µ
≥±¥ ±
مونتریالبزرگ≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥
درسراسر≤ ±
خدمات
مسکونی
 ±تجاری
e?N
اتومبیل
High Securtiy
≤
_ «“
Locks:
یکتـا
MULTI LOCK
≥
ریاضیاتوفیزیک
 برترین سرویس،
سالن آرایش
 نازلترین بها
¥ qL
تدریس
ترجمهرمسی
?Áb
موموخواهان:
شهـرزاد
µ
درخدمت هموطنان گرامی
_d
 سرویس  24ساعته
«” ∂
متــرجم
Tel.: 514-999-4341
انی
∑Tel.: 514-762-6774
__________
?Áb
ر
 تنظیمدعوتنامه رسمی
ای خدا
تدریس ریاضیات
4155
Verdun
∏
_Ê
 گواهی امضاء و کپی برابر
514-889-8765
��_ —U?� Ë ÂbL� _ V?O?B?� Ë X?L
)(Corner Galt
∂≠است ید!
اصل
و فیــزیک
H&H
ستــون
d��� Ë t���«Å
π ¨qO
� rOEکن
 تکمیل فرمهای مهاجرت و
ها
خامن
توجه
قابل
خدمات
ارائه
و
شیپ
سیتیزن
توس�طمهندس
رمسی
مترجم
∑≠ «“ «�_ v?�A� dÖ—U� _ v?A�Ë Â«u
مربوطه ...
∞±سرویس اتاوا &RENOVATION Renovation
الکترونی�ک
1010 Sherbrooke
�XOK�U
�dB
ÈU�Å
X
�
«“
 ±±رفت و آمد هرروزه به اوتاوا  Constructionجزئی و کلی فال قهوه
محمودایزدی
_Á
W. Suite 1800
(آرش کشوری)
�?v?�U?L?�d?M
�U
�Êu�d
�rO
«“
�vLKO
≠
∏
VO
Downtown Office:
عضوجامعه مترجمین کبک
نوسازی آشپزخانه :نصب
>> کلیه مقاطع:
ساختمانی
امور
رفت :از مونتریال:
تصدیق امضاء
دعوتنامه و
■
Tel./Fax: 514-439-8501
و ورق
¬q?�—Ë
�?�?≤≤ b??�u
�?¨Êu?�?K?J?O
�?p
�?v
کابینت و کانترتاپ،
College,University


≤±
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با

استخدام









West Island
Office:


 7صبح <<
>>







های
سازمان
و
ادارات
تائید
تضمین
High-Shool


سرامیک،
حمام،
نقاشی،

Êu
ساختمانی
امور
کلیه
∑≥±π


Tel./Fax:
 514-624-7581




¯








مرکزشهر 





ایالتی و فدرال

اوتاوا
برگشت :از
توسط شادی
با سابقه tutoring

®Cell:
514-730-7462
کفپوش چوبی ،رنگ،

≥±







Ë
�?Êb
l�«Ë
_
«—U?ÄË
—œ
v?�?�?��UÄ
≠
π
قیمت
ترین
نازل
با
Tel.: 514-745-0318


اخوان
سوپر

¯








درمدارس مونترال و


°

زیرزمین
تکمیل


<<
بعدازظهر
>> 5


�??r
®
میشود.
پذیرفت
 Cell.: 514-246-8486
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«�U�ÅÈu� Ë oK� _ Èd
�ÀœU









 2ªدر
s�AÖو
شعبات1
جهت
>>
±¥

)(514
678-6451
²

±



تدریس در موسسات 
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گوگوش
آقای
با
لطفا
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کنکورتهران


House

b?�«Ë
��?_ —U
�?�?_ t?O
��?Ë q
∞≠±












دالر
15
هرطرف:



صابری
سیا















چند
به
آیلند
وست
و
NDG


بگیرید:
تماس


*درصورتعدمرضایت 
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Keeping
FH


محضردارایرانی

ÊU�UÄ—UNÇ
�‘—UL




abehn082@uottawa.ca




شهریاربخشی

 1ربتکا زا )یفطصم( یدمحا نویامه

ربماون لوا زا میرم

arman:toendofFeb2011>P

 2010ربماسد اتربتکا زا

 UPناوخا:ربماتپس1زا

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

Pd:jan'10

UPریمااضر :ربماتپس
































































ربماتپسزاNikpour:

 



 


ساده
کارگر
نفر


¶


·
³


 Cashierو 









—_
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514-887-5195
Tel.:514-212-6858




خدمات

«“
_
�„“U
�È«uI
_
ÊU�œ
«�ÊË—b
≠
±±

Tel.:(514) 966-4572


گالبی
مونــا






است.
نیازمند
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کار








منازل
و










¬
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ایران
اولین محضردار
«

�X�«œœU
_
v�Ë—«œ
ÊU�UOÖ
کامپیوتری






�v�u�e�uK
�g�UL
_
‰«Ë
Ë @MN� _ s�œ —œ
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اخوان
شعبات
به
لطفا




¶


¶


·
³











نگهداری
سرویس
514-827-6329
£
مونتریال
در


�Á—ËUA� Ë uÖËÅXHÖ È«d� X�A
≤ dOL{ _ Êœd� ÂU�œ« ≠±و�_ lL



«b�U� ÁbO�Ë— Á“U� t� v��—œ _ t�U� È


اینترنتی
 2010یم هام15زا







متیزکردن محل

2011هیروفاتP? bobymoradian

́³
جلسهاولرایگانمیباشد.
²






ثبت نام :با ظرفیت محدود




سالمندان 
مراجعهکنید:




¥و
کودکان
از


Chambre des notaires





«








µ





v�U�œ
�tLK
شهر_
�bzu
�È—bM
�_ l�d
Ë
—«“Å
Á
��e
≥≠±
��p�U� Ë —Ëd� _ U










¬




¦




¦—œمرکز


«


du
Québec
قلب
در

تمیز
شما
درخانه





514-485-4744




£
وکالتنامه ،کردن منازلمسکونی ،
«��XAÄ—U� _ ÊU�d� ÊU
�—œ ÈdN� _ tE�U� Ë ‘u� ≠±¥ —œ Á—ËUA� U� uÖËÅXHÖ È«d� s��A� _ U�—œ ÊUO� vJA� ¨X�u
>> وصیت نامه،

مونتریال
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514-620-3255



PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL








µ





toendofmay2009Paid

514-620-5551
گواهیامضاء،امورمستغالت،
دفاترتجاری،پنجره







 
�Æv�—U
dF� —œ v�FM� _ ”UMA�ÅpL� ≠±µ



514-224-0-224


ازدواج و عقد رسمی


فرستادن کودکیار و


£
ª
�ÆÁc�«R� ¨ÁUMÖ Ë dOBI� XK� Êb





�∫ÈœuL




پرستار به خانه شما،
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 سال  17شماره  25  990دی 1389

آموزش سنتور

سینابطحایی
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

استخدام

AKHAVAN FOOD

بهرام رحیمیان :جامعه شناس از دانشگاه
کنکوردیا ،استاد سابق زبان انگلیسی دانشگاه
تهران با بیش از  20سال سابقه تدریس زبان

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

در کلیه مقاطع دانشجو می پذیرد.

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

استخدام

رستوران شیراز

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

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

استخدام

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

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

514-825-3170

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

tilMar'10P

پرستارساملندان

لیلیصمیمی

در کلیه سطوح

514-585-6178

mai-??09

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

آموزش سنتور

صابر جلیل زاده

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

استخدام

514-769-4075

CARWASH

به یک کارگر ساده برای
کار در رستوران یاس
نیازمندیم.

وسیله نقلیه برای رفت و
برگشت امکانپذیر است.

514-483-0303

514-962-5630
ربماون لوا زا میرم

استخدام

snow tires

AKHAVAN
FOOD

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

ساختمانی

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

)Tel.: (514

RENOVATION

486-9994

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

رستوران

جزئی و کلی

ایرانی
ب
خرید!

شیراز

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

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

استخدام

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

تعمیرات

شیرینی
سـرو

PAYVAND: Vol. 17  No.990  JAN. 15, 2011

نگهداری از فرزندان دلبند
شما توسط خانم ایرانی
همچنین امور آشپزی
تلفن تماس >> :مهری
aznov15up

خشکشویی

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بهای باورنکردنی

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

Nettoyeurs
EXPRESS

به یک نفر خانم آشپز
نیازمندیم.
514-484-8072

آرایشـــــگاه

آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
ش��هرزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
وی��دا 846-2800 ..................................
م��ژگان 620-4729 .......................................

آژانس مسافرتی

فرنازمعتم��دی 842-8000 .....................
پارس.ت�ورز 938-7277 ........................
اس��کای.الن 388-1588 .....................
یونی.گل��وب 849-7711 .......................

آموزش رانندگی

آری��ا 621-3456 ..............................................

آموزش موسیقی

ج��وادداوری 567-4789 ...........................
نص��ر 653-5107 ...............................

آموزش نقاشی

مرتض��وی ،حمی��را 938-8066 .......

آموزشگاهحتصیلی

مدرسه فارس��ی دهخدا484-2098 ........
مدرس��ه فردوس��ی 962-3565 ........
مدرسه فارسی وست آیلند626-5520...

اتومبیل-تعمیر

637-5331 ......................... Auto RJ
486-9994 ... Pieces D’auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا 1-800 780-3103................
الگان��س لیزین��گ482-4500 ..............

دنمدوس  15ربماون

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

ش��یخ صال��ح 366-1509 ...................
لی لی صمیمی 777-3604 .....................

ارز

الیک��و 917-9988 .....................................
پاسیفیک 289-9022 ...................................
5اس��تار 585-2345 ..................................
989-2229 ....................................... GIT
ش��ریف 223-6408 ....................................
844-4492 .......................... Export-FX

امالک و مسکن

همتی�ان ،فی�روز827-6364 ........
امیرس��ام 223-6408 .............................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
حافظی،ژال��ه 702-2309 .....................
زن��دی ،پروان��ه 909-4765 ......................
گیورگیزنیا،نینوس 816-4080....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نص��ر ،مس��عود 571-6592 .......................
عین الهی نسرین 839-7978 .....................
اس�لامی ،مینو 967-5743 .....................

امور مهاجرتی

ماریاکوتونه335-3555....................................

اجنمن ها و سازمانها

جای شما در این صفحه
خالی است!

کافه
صوفی

با ما تماس بگیرید.

paivandmtl@gmail.com

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
مکی��ک 373-5777 ......................
بنی��اد س��خن آزاد 944-8111 .............
مدرس��ه دهخ��دا 952-2165 .................
حق��وق بش��ر 299-1787 ..........................
865-7146 ..................................... IBNG

بیمه و مشاور مالی

علیپاکنژاد296-9071....................................

پزشک

Distributed Free

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

س��تون 212-6858 ....................................

جواهری

آذی��ن 939-2700 ......................................

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

چاپ

( LITH COMصمیم��ی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

سوپر و فروشگاه

مهت��اب ثقف��ی 567-3169 ..............
صدر ،س��رور 777-3604 ...........................
انصاری ،حسن 735-0452 .........................

حمل و نقل بین املللی

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

931-7779...

خشکشویی

Sign

تابلوسازی

PLEXI

تاکسی

اطل��س 485-8585 ...............................

تبلیغات

پیون��د 996-9692 ........................................

تدریس خصوصی

زب��ان انگلیس��ی 522-5323 ..............
ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

تدریس رقص

خورشیدخانم(بیات) 341-5194 ............

ترجمه

یکت��ا 439-8501 ......................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ...................
بخشی،ش��هریار 624-5609 ..................
س��روران 889-8765 ............................

صوف��ی 989-8383 ........................................
ش��یراز 485-2929 ....................................
ی��اس 483-0303 ......................................
کارتیه.پ��رس 488-6367 ............................
کوپول��ی 483-0000 ...................................
کوپول��ی(989-8580 ..................... )2

روانشناسی و روانکاوی

حمل و نقل

ااکس��پرس 889-7392 .................................

MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-996-9692

Fax:514-313-5656
Email:
paivandmtl@gmail.com
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•
•

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

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

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

کوتاه زیباتر است

داروخانه

دکت��ر

؟؟؟؟

...

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخ��وان620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی س��ن ل��وران 369-3474 .................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بین��و 728-4744 .......................................
آریا (اوت��اوا) )613(594-3636 .................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

ش��ادی 678-6451 .............................

فـال

کامپیوتر

شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
ش��ریف نائین��ی 731-1443 ..................

کارواش

هادی ،افخم 737-6363 ................................

کایروپرکتیک

عموجم��ال 484-8072 .............................

کلیسا

دندانسازی (البراتوار)

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............
پیون��د

گرافیک

996-9692 ...........................

عینک سازی

فرهت(ایرانخ��واه)481 -0671 ...
تپ��ش

ویدیو

دیجیت��ال 223-3336...........

محضر

نازگلفالح697-0225.....................................

موسیقی (جشن ها)

ارکستردریا(رستمی)955-4886.................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................

س��روین 562-6453 .................................

یون��ی س��ات 571-6564 ............................

دندانپزشک

کار استاد علی اصغر معصومی

شیرینی پزی

دکترلوئیزداداشزاده288-4864..................

دیش و ساتالیت

®لوگوی پیوند®

735-6789

فتوش��اپ 846-0221 ..............................
رز 488-7121 .......................................

رستــوران

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

•
•

تعمیراتساختمان

آلفامدیک کلینیک 933-8383 ...................
بنفشه حجازی 288-4864 .........................



سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران ،کافه پرشیا،
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سلسلهبحثهای
اخالقی ()12

گامهاى عملى به سوى تهذيب
اخالقى

در اين فصل به سراغ امورى مىرويم
كه زمين��ه را براى پرورش «فضایل
اخالقى» فراهم مىسازد و گام به گام
انسان را به خدا نزديكتر مىسازد.
گام اول :توبه

بسيارى از علماى اخالق ،نخستين
گام براى تهذيب اخالق و سير الى
الله را «توبه» شمردهاند ،توبهاى كه
صفحهی قل��ب را از آلودگيها پاك
كند و تيرگيها را مبدل به روشنايى
سازد و پشت انسان را از بار سنگين
گناه سبك كند ،تا به راحتى بتواند به
سوى خدا را سیر کند.
مرح��وم «فيض كاش��انى» در آغاز
جلد هفتم «المحجهالبيضاء» كهدر
واقع آغازگر بحثهاى اخالقى است،
چنين مىگوي��د« :توب��ه از گناه و
بازگشتبه سوى ستار العيوب و عالم
الغيوب ،آغاز راه سالكين ،سرمايهی
پيروزمندان ،نخستين گام مريدان،
كليد عالقهمندان ،مطلع برگزيدگان
و برگزيدهی مقربان است»!
سپس اشاره به اين حقيقت مىكند
كه غالبا انسانها گرفتار لغزشهايى
مىشوند و مىگويد :چه اشكالىدارد
كه همهی فرزن��دان آدم به هنگام
ارتكاب خطاها به او اقتدا كنند ،چرا
كه خير محض ،كار فرشتگان است،
و آمادگى براى ش��ر ب��دون جبران،
خوى ش��ياطين اس��ت و باز گشت
به خير بعد از ش��ر ،طبيعت آدميان
است .آن كس كه به هنگام ارتكاب
گناه و انجام ش��ر به خير باز گردد،
حقيقتا انسان است!
در واقع توبه اساس دين را تشكيل
مىدهد ،چرا كهدين و مذهب انسان
را به جدا شدن از بديها و بازگشت
به خيرات دعوت مىكند و با توجه
به اين حقيقت ،الزم اس��ت توبه در
ص��در مباحث مربوط ب��ه اعمال و
صفات نجاتبخش قرار گيرد».
به تعبير ديگر ،بسيار مىشود كه از
انس��ان لغزشهايى سر مىزند .اگر
درهاى بازگش��تبه روى او بس��ته
ش��ود ،به كلى ماي��وس مىگردد و
براى هميشه از پيمودن اين راه باز
مىماند .به همين دليل ،در مكتب
تربيتى اسالم« ،توبه» به عنوان يك
اصل مه��م مطرح اس��ت و از تمام
آلودگان به گناه دعوت مىكند كه
براى اصالح خويش و جبران گذشته
از اين باب رحمت الهى وارد شوند.
اين حقيقتدر سخنان امام على بن
الحسين عليهما السالم در مناجات
تائبين با زيباترين صورتى بيان شده،
«معبود من! تو كسى هستى كه به
روى بندگانت ،درى به سوى عفوت
گشودهاى و نامش را توبه نهادهاى ،و
فرمودهاى باز گرديد به سوى خدا و
توبه كنيد؛ توبه خالص! حال كه اين
در رحمتباز است ،عذر كسانى كه
از آن غافل شوند ،چيست؟» (بحار،
ج  ،94ص .)142
جالب اين ك��ه خداون��د ،عالقهی
فوقالعادهاى به توبهی بندگان دارد.
چرا كه آغاز تمام خوش��بختيهاى
انس��ان است .در حديثى از امامباقر
عليه السالم مىخوانيم« :خداوند از
توبهی بندهاش بسيار شاد مىشود،
بيش از كسى كه مركب و توشهی
خود را در بيابان (خطرناكى) ،در يك
شب تاريك گم كرده و سپس آن را
بيابد( ».اصول كافى ،ج  ،2باب التوبه
 ،435ح .)8
اين تعبي��ر كه با كناي��ات و لطف
خاصى آميخته است ،نشان مىدهد
كه در واقع توبه ،هم مركب اس��ت
و هم توش��هی راه ،تا انس��ان وادى
ظلمانى عصيان را پشتسر بگذارد
و به سر منزل نور و رحمت و صفات
واالى انسانيتبرسد.

حقيقتتوبه

«توبه» در اصل به معنى بازگش��ت
از گناه اس��ت (اين در صورتى است
كه به شخص گنهكارى نسبت داده
شود) ،ولى در قرآن و روايات اسالمى
بارها به خدا نسبت داده شده است،
در اين صورت به معنى بازگشتبه
رحم��ت اس ،.همان رحمتى كه به
خاطر ارتكاب گناه از گنهكار سلب
شده بود ،پس از بازگشت او به خط
عبادت و بندگى خدا ،رحمت الهى
ب��ه او باز مىگردد و به همين دليل
يكى از نامهاى خدا« ،تواب» (يعنى
بسيار بازگشت كننده به رحمتيا
بسيار توبهپذير) است.
وجوب توبه

تمام علماى اس�لام در وجوب توبه
اتفاق نظر دارند .در متن آيات قرآن
مجيد كرارا به آن امر شده است .در
آيهی 8سورهی تحريم مىخوانيم:
«اى كس��انى كه ايمان آوردهايد ،به
س��وى خدا باز گردي��د ،توبه كنيد؛
توبهاى خالص و بىشائبه .اميد است
(با اين كار) پروردگارتان ،گناهانتان
را ببخشد و ش��ما را در باغهايى از
بهش��ت كه نهرها از زير درختانش
جارى است ،داخل كند».
هم��هی انبياى اله��ى هنگامى كه
ب��راى هداي��ت امته��اى منحرف
ماموريت مىيافتند ،يكى از نخستين
گامهايش��ان دعوت به توبه بود .چرا
كه بدون توبه و شس��تن لوح دل از
نقش گناه ،جايى براى نقش توحيد
و فضایل نيست.
پيغمب��ر بزرگ خداون��د هود عليه
السالم از نخستين سخنانش اين بود:
«اى ق��وم من! از پروردگارتان طلب
آمرزش كنيد ،سپس به سوى او باز
گرديد و توبه نماييد!» (سورهی هود،
آيهی.)52
پيامب��ر ب��زرگ ديگ��ر ،صالح عليه
السالم نيز همين سخن را پايهی كار
خود قرار مىدهد و مىگويد« :از او
طلب آمرزش كنيد و به سوى او باز
گرديد و توبه كنيد!» (سورهی هود،
آيهی.)61
حضرت ش��عيب عليه الس�لام نيز
با همين منطق ب��ه دعوت قومش
پرداخت و گفت« :از پروردگار خود
آم��رزش بطلبيد و به س��وى او باز
گرديد و توبه كني��د كه پروردگارم
مهرب��ان و دوس��تدار (توب��هكاران)
است!» (سورهی هود ،آيهی.)90
در وصي��ت امير مؤمنان ،على عليه
الس�لام به فرزندش ام��ام مجتبى
عليه السالم مىخوانيم« :اگر مرتكب
گناهى ش��دى ،آن را به وس��يلهی
توبه هرچه زودتر محو كن!» (بحار،
ج  ،74ص  .)208البت��ه با توجه به
اين كه امام مرتكب گناهى نمىشود،
منظور در اينجا تش��ويق ديگران به
توبه است.
در حديث ديگ��رى از پيغمبر اكرم
صلى الله عليه و آله مىخوانيم كه به
ابن مسعود فرمود« :اى ابن مسعود!
گناه را مقدم مشمار ،و توبه را تاخير
مينداز ،بلكه توبه را مقدم كن و گناه
را به عق��ب بينداز (و ت��رك كن)!»
(بحار ،ج  ،74ص .)104
در حديثى از امام على بن موس��ى
الرضا عليهما السالم مىخوانيم كه از
جدش رسولخدا صلى الله عليه و آله
چنين نقل مىكند« :چيزى در نزد
خدا محبوبتر از مرد يا زن با ايمانى
كه توبه كند ،نيس��ت!» (مستدرک
الوسایل ،ج  ،12ص .)125
دليل عقلى روش��نى بر وجوب توبه
داريم و آن ،اين كه عقل حاكم بر اين
است كه در برابر عذاب الهى -خواه
يقين باشد يا احتمال -بايد وسيلهی
نجاتى فراهم س��اخت و با توجه به
اين كه توبه ،بهترين وسيلهی نجات
اس��ت ،عقل آن را واجب مىشمرد.
چگونه افراد گناهكار خود را از عذاب
اله��ى در دنيا و آخ��رت مىتوانند
محفوظ بشمرند ،در حالى كه توبه
نكرده باشند.

عموميتتوبه

www.paivand.ca
alkhoeifoundation@gmail.com

«توبه» ،مخصوص به گناه يا گناهان
خاصى نيست و شخص و اشخاص
معينى را شامل نمىش��ود و زمان
محدودى ندارد و سن و سال و عصر
و زمان خاصى در آن مطرحنيست.
بنابراين ،توبه از تمام گناهان است
و نسبتبه همهی اشخاص و در هر
زمان و هر مكان مىباشد ،همانگونه
كه اگر شرايط در آن جمع باشد ،به
قبول درگاه الهى خواهد بود.
تنها اس��تثنايى ك��ه در قبول توبه
وج��ود دارد و در قرآن مجيد به آن
اش��اره شده اين است كه اگر انسان
زمان��ى به س��راغ توب��ه رود كه در
آستانهی برزخ قرار گرفته و مقدمات
انتقال او از دنيا فراهم ش��ده است و
يا عذاب الهى فرا رسد (مانند توبهی
فرع��ون هنگامى كه عذاب الهى فرا
رسيد و در ميان امواج نيل در حال
غرق شدن بود) پذيرفته نمىشود ،و
در آن زماندرهاى توبه بسته خواهد
شد ،زيرا اگر كسى در آن حال توبه
كند ،توبهی او اضطرارى اس��ت نه
اختيارى و توام با ميل و رغبت .قرآن
مىگويد« :توبهی كسانى كه كارهاى
ب��دى انجام مىدهند و هنگامى كه
مرگ يكى از آنها فرا رسد ،مىگويد:
اآلن توبه كردم ،پذيرفته نيست و نه
توبهی كس��انى كه در حال كفر از
دنيا مىرون��د (و در عالم برزخ توبه
مىكنند) .اينها كسانى هستند كه
عذاب دردناكى برايشان فراهم شده
است!» (سورهی نساء ،آیهی .)18
در داس��تان فرع��ون مىخواني��م:
هنگامى كه فرعون و لش��كريانش
وارد مسير خشكى داخل دريا شدند
و ناگهان آبها فرو ريختند و فرعون
در حال غرق شدن بود ،گفت« :من
ايمان آوردم كه هيچ معبودى جز آن
كسى كه بنى اس��رائيل به او ايمان
آوردهاند نيس��ت ،و من از مسلمين
هستم!» (یونس.)90 ،
ولى بالفاصله جواب ش��نيد« :االن
ايمان م��ىآورى؟! در حالى كه قبال
عصيان كردى و از مفس��دان بودى
(توب��هات در اي��ن ح��ال پذيرفته
نيست)!» (یونس.)91 ،
درب��اره بعضى از اقوام گذش��ته نيز
مىخواني��م« :هنگامى ك��ه عذاب
(ش��ديد) م��ا را ديدن��د ،گفتن��د
هماكنون به خداون��د يگانه ،ايمان
آورديم و به معبودهايى كه همتاى
او مىشمرديم ،كافر شديم!» .قرآن
در پاسخ آنها مىگويد« :اما هنگامى
ك��ه عذاب م��ا را مش��اهده كردند،
ايمانشان براى آنها سودى نداشت.
اين سنتخداوند است كه همواره
در ميان بندگانش اجرا شده و آنجا
كافران زيانكار شدند( ».غافر 84 ،و
.)85
بنابراي��ن توب��ه تنها در ي��ك مورد
پذيرفته نيست و آن جایى است كه
مساله از شكل اختيارى بودن بيرون
رود و ش��كل اضطرارى و اجبارى به
خود بگيرد.
آي��ات فراوان��ى از ق��رآن دلي��ل بر
عموميت توبه و شمول آن نسبتبه
جميع گناهان است؛ از جمله:
 -1در آي��هی 53س��ورهی زم��ر
مىخوانيم« :بگو اى بندگان من كه
بر خود اسراف و س��تم كردهايد! از
ت خداوند نوميد نشويد كه خدا
رحم 
همهی گناه��ان را مىآمرزد ،زيرا او
بسيار آمرزنده و مهربان است».
 -2در آي��هی 39س��ورهی مائ��ده
مىخوانيم« :اما آن كس��ى كه پس
از س��تم كردن توبه كن��د و جبران
نمايد ،خداوند توبهی او را مىپذيرد،
خداوند آمرزنده و مهربان است».
 -3در آيهی 54سورهی انعام آمده:
«هركس از ش��ما كار ب��دى از روى
نادانى كند ،س��پس توب��ه و اصالح
نمايد ،مشمول رحمتخدا مىشود،
چرا كه خداوند غفور و رحيم است».
 -4در آيهی 135سورهی آل عمران
چنين آمده است« :و آنها كه وقتى
مرتكب عمل زش��تى ش��وند يا به
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خود ستم كنند ،به ياد خدا مىافتند
و بر گناه اص��رار نمىورزند با اين كه
برنامهی هفتگی خود را
مى دانند».
 روزهای جمعه از ساعت  7شب
در اي��ن ج��ا نيز با توجه ب��ه اين كه
برگزارمینماید.
ظلم و ستم ،هرگونه گناهى را شامل
مىش��ود ،چرا كه بعضىاز گناهان،
به عالوه ،سلسله جلسات
س��تم بر ديگران است و بعضى ظلم
مباحث اخالق ،احکام و عقاید نیز در
به خويش��تن ،در اين آيه نس��بتبه
روزهای سهشنبه و پنجشنبه
هم��هی آنها وع�� دهی پذيرش توبه
از ساعت  19برقرار میباشد.
داده شدهاست؛ عموميتتوبه نسبت
لطفا جهت ارسال نظرات ،پیشنهادات و سؤاالت خود و یا
به تمام گناهان اثبات مىشود.
کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی
-5در آيهیديگرى (آيهی  31سورهی
نور) همهی مؤمن��ان را مخاطب قرار
www.khoei.ca
همگى
داده ،مىفرمايد« :اى مؤمنان!
مراجعه نمایید و یا با ایمیل
رس��تگار
به س��وى خدا باز گرديد تا
alkhoeifoundation@gmail.com
شويد».
و تلفن514-341-2235 :
اين نكته قابل دقت است كه در آيات
با ما تماس بگیرید.
باال در بعضى از موارد روى مس��الهی
اس��راف تكيه ش��ده و در مورد ديگر
ظل��م ،و در مورد ديگر عمل س��وء ،و
آيات بس��يارى اين معنى تكرار شده است كه توبه را با
وعدهی آمرزش همهی اين عناوين به طور گسترده ،در اصالح و جبران همراه ساخته.
صورت توبه داده شده است .بنابراين ،هر عمل سوء و هر  -1در آيهی 160سورهی بقره بعد از اشاره به گناه بزرگ
ظلم و ستم و هر اسرافى بر خويشتن از انسان سر بزند و كتمان آيات الهى و مجازات سخت آنها مىفرمايد« :مگر
توبه كند ،خداوند توبهی او را مىپذيرد.
كس��انى كه توبه كنند و اصالح نمايند و آنچه را كتمان
در اين باره روايات زيادى در كتب شيعه و اهل سنت نقل كرده بودند ،آشكار سازند كه من توبهی آنها را مىپذيريم
ش��ده كه درهاى توبه تا آخرين لحظات عمر ،مادام كه و من تواب رحيم هستم».
انسان مرگ را با چشم خود نبيند ،باز است.
 -2و در آيهی 89س��ورهی آل عمران بعد از اش��اره به
مس��الهی ارتداد (كافر ش��دن بعد از ايم��ان) و مجازات
اركان توبه
همانگونه ك��ه در باال آمد ،حقيقت توبه ،بازگش��ت از س��خت آنها مىافزايد« :مگر كسانى كه پس از آن توبه
نافرمانى خدا به سوى اطاعت است ،كه ناشى از پشيمانى كنند و اصالح نماين��د (و در مقام جبران بر آيند) ،زيرا
و ندامت نسبتبه اعمال گذشته مىباشد و الزمهی اين خداوند آمرزنده و بخشنده است».
پشيمانى و علم به اين كه گناه ،حایل ميان او و محبوب  -3درآيهی 146س��ورهینس��اء ،بعد از ذكر منافقان و
واقعى مىگردد ،تصميم بر ترك آن در آينده و همچنين سرنوشتشوم آنها مىفرمايد« :مگر آنها كه توبه كنند و
جبران مافات اس��ت .يعنى ،تا آنجا كه در توان دارد ،آثار جبران و اصالح نمايند و به ذيل عنايت اهلى چنگ زنند
س��وء گناهان گذش��ته را از درون و برون وجود خويش و دين خود را براى خدا خالص نمايند».
ادامه دارد
برچيند و اگر حقوق از دست رفتهاى است و قابل جبران
اس��ت ،جبران نمايد .به همين دليل ،در قرآن مجيد در

فتح خون

«آیا خلیفه و جانشین شما نزد شما
مقربتر اس��ت یا فرستادهی (خدا
برای) ش��ما؟» (عقد الفرید ،ج ،5
ص  .)285-286این سخن ،سخن
"ح ّجاج" -استاندار خونخوار کوفه-
َ
در زم��ان خالفت "عب��د الملک"
(پنجمین خلیفهی بنی امیه) است!
مقصود حجاج از این جمله ،آن بود
که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله
و س��لم) تنها یک پیامآور از جانب
خدا بود ،در حالی که عبد الملک،
خلیفهی خدا بر روی زمین است!
سپس حجاج ،طغیان را به این حد
رسانید که دستور داد اهل شام به
جای حج در مک��ه و طواف به دور
خانه خ��دا ،به بیت المقدس بروند
و اح��رام ببندند و گ��رد صخرهای
در بی��ت المقدس طواف کنند و از
احرام درآیند (تاریخ یعقوبی ،ج ،2
ص  .)261اما به راس��تی چه شد
که مسلمانان تا به این حد سقوط
کردند؟
دقت در تاریخ روشن میسازد که
تا قبل از حکوم��ت معاویه ،مرکز
حکوم��ت اس�لامی مدین��ه بود و
مسلمانان کش��ورهای اسالمی در
آنجا بعض��ی از صحابه و تابعین را
میدیدند و میتوانستند از ایشان
چیزهایی را دربارهی عقاید و احکام
اسالمی بش��نوند .اما معاویه ،مرکز
حکومت را شام قرار داد و اهل شام
را چنان ب��ار آورد که به جز انجام
نم��از و روزه ،چن��دان فرق��ی بین
حکوم��ت او و حکومت قیصرهای
قبل از او نمیدیدند.
لذا او در مدت چهل سال حکومت
بر ش��ام ،توانس��ته بود تا اهل شام
را آن چن��ان ک��ه میخواهد به دور
از اس�لام پرورش دهد؛ تا آنجا که
عدهای از اهل شام تنها بنی امیه را
خاندان رسول خدا (صلی الله علیه
و آله و س��لم) میدانستند .صحابه
نیز نتوانستند برای رفع این نادانیها
کاری انج��ام دهن��د .حتی معاویه
توانس��ت کاری کن��د ک��ه نگذارد
امیرالمؤمنین (علیه السالم) هم با
نود هزار مرد جنگی به شام برسد.
اما سید الشهدا (علیه السالم) با سر
بریده خود و یارانش ،ش��ام را فتح

کرد و آنرا دگرگون نمود ...
معاویه مسلمانان را چنان تربیت
ک��رده ب��ود ک��ه دین��داری را در
اطاع��ت مح��ض از خلیفهی وقت
میدانستند .یکی از نتایج اعتقاد به
این که "هرچه خلیفه میگویددین
اس��ت و دین آن اس��ت که خلیفه
میگوید" ،در زمان یزید مشخص
شد .زمانی که یزید ،ارتش خود را
برای جنگ با عبد الله بن زبیر (پسر
زبیر که پس از شهادت سید الشهدا
(علیه السالم) بر علیه یزید در مکه
ش��ورش نمود) به مکه فرس��تاد،
سپاهیان او همان کعبه را که قبلهی
ایشان بود و رو به آن میایستادند و
نماز میخواندند ،با منجنیق به توپ
بستند!
پس ،از یک طرف اطاعت مسلمانان
از خلیفه به این حد رس��یده بود و
از طرف دیگر ،یزید کس��ی بود که
خیال میکرد بعد از شهادت سید
الشهدا (علیه الس�لام) ،همه چیز
اسالم تمام شده است و دیگر کسی
نیس��ت تا در مقابل او بتواند قیام
کند .لذا در آن مجلس��ی که س��ر
مطهر امام حس��ین (علیه السالم)
را آوردند ،یزید سرمس��ت از بادهی
پیروزی و غرور ،با خواندن اش��عار
یکی از مشرکیندر هنگام شکست
مس��لمانان در جنگ اح��د که به
عنوان فتحنامه ب��رای کفار قریش
و اصحاب ابوس��فیان س��روده بود،
حقیقت عقیدهی خود را این چنین
بازگو نمود:
«ای کاش ب��زرگان قومم از قریش
که در جنگ بدر کش��ته ش��دند
(مانند عتبه ،شیبه ،ولید ،ابو جهل
و  )...در اینج��ا حاض��ر بودن��د و
مشاهده میکردند ،چگونه طایفهی
خزرج که یاور رسول الله بودند ،از
شمشیرهای قریش به جزع و افغان
آمدهاند».
در این مجلس که اش��راف شام و
دیگر افراد سرش��ناس دعوت شده
بودند ،خود یزید هم چند بیت به
این اشعار اضافه کرد:
«تا از دیدن این صحنه شادی کنند
و بگویند« :یزید دستت درد نکند
که از بنی هاشم انتقام گرفتی .ما از
این قوم ،بزرگان و مردان ش��اخص
آنان را کش��تیم و انتقام روز بدر را
گرفتیم و حس��اب گذشتهی خود

را با آنان برابر کردیم .بنی هاش��م
با ملک و سلطنت بازی کردند؛ نه
خبری از آسمان آمد و نه وحیای
نازل شد .من از نسل ُعتبه نیستم
اگ��ر از فرزندان احمد و آنچه انجام
داده ،انتق��ام نگی��رم( ».تاریخ ابن
کثیر ،ج  ،8ص .)192
این ،ثمرهی خون مطهر امام حسین
(علیه السالم) بود که سبب شد تا
یزید این چنین کفر پنهان خود را
آش��کار کند .بنابر این سید الشهدا
(علیه الس�لام) با سر بریدهی خود
و یارانش ،ش��ام را فتح کرد و پیام
اسالم واقعی را پس از سالها به شام
رسانید.در نتیجه شامدگرگون شد
و یزید مجبور شد تا خاندان پیامبر
را پس از اسیری ،با احترام بسیار به
مدینهبازگرداند.
در کن��ار این ،از مهمترین آثار قیام
سید الشهدا (علیه السالم) آن است
که قداست خالفت شکسته شد و
این توهم جاهالنه را که مسلمانها
خیال میکردند ،اطاعت از خلیفه،
عین دین اس��ت و خلفا را مهمتر
از پیامبر میدانس��تند ،باطل نمود.
تا دیروز مردم فس��ق و بدی را در
مخالفت با خلیفه میدانستند ،اما
این قیام سید الشهدا (علیه السالم)
بود ک��ه پردهی جهالت را از مقابل
چشمان مردم زدود و به آنان نشان
داد ک��ه خلیفه ،خود مرکز همهی
فسقها و فجورها و بدیهاست .لذا
به دنبال آن ،مردم در همهی نقاط
سرزمین اسالمی بیدار شدند و به
پاخاستند .اولین شورش در مدینه
آغاز ش��د که آن را واقعهی "حره"
مینامند .دومین ش��ورش در مکه
اتفاق افتاد .سومین شورش ،شورش
چهار هزار نفری توابین بود .سپس
قی��ام مخت��ار روی داد و خالصه،
ش��ورشها یکی پس از دیگری ،بر
پا شد تا خالفت بنی امیه سرنگون
گردید.
همچنین ش��هادت امام حس��ین
(علیه السالم) سبب شد تا در کنار
گروهی از مسلمانان که خویش را
پیروان مکتب خلفا میدانس��تند،
گروه��ی دیگر از مس��لمانان بیدار
شوند و اسالم را از منبع اصیل آن،
یعن��ی اهل بیت (علیهم الس�لام)
بگیرند .آری نتیجهی این شهادت،
احیای اسالم بود!
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ایران :خودکشی شاهپور...
زخمهایماندگارودشواریهایشاهزادهبودن

خودکش��ی علیرضا پهلوی کوچک
ترین پسر محمدرضا پهلوی ،آخرین
پادش��اه ایران ،که اوایل صبح س��ه
ش��نبه  ۱۴دی در منزلش در شهر
بوستوندر ایالت ماساچوست آمریکا
روی داد ،واکنشه��ای مختلف��ی
برانگیخته است و گفته ها و شایعات
زی��ادی در باره علت خودکش��ی یا
مرگ او شنیده میشود.
خانواده پهلوی ،که مثل هر خانواده
دیگری مرگ عزیزش��ان برایش��ان
فاجعه اس��ت ،در بیانی��ه ای علت
خودکشی اورا "بحران درونی" در اثر
"آنچه که به ناروا بر میهن عزیزش
می گذش��ت" و "خاط��رۀ دردناک
مرگ پدر و خواه��ر عزیزش" ذکر
کرده است.
اما با اینکه هنوز  ۲۴ساعت از زمان
انتشار خبر خودکشی علیرضا پهلوی
نمیگ��ذرد ،دالیل دیگ��ری هم در
باره م��رگ او بر س��ر زبانها افتاده
که حدود  ۱۰س��ال پی��ش پس از
درگذشت خواهر جوانترش ،لیال ،هم
شنیده میشد.
احتم��اال علت به وج��ود آمدن این
ش��ایعات مش��کل بودن باور کردن
خودکشی او برای کسانی است که
بیشتر جنبه های مادی زندگی را در
نظردارند.
چگون��ه میت��وان درک ک��رد که
شاهزاده جوانی که ظاهرا همه چیز
از جمله پول و س�لامتی و عنوان و
احترام در زندگیاش دارد ،تحصیل
ک��رده ترین ف��رد خانواده اس��ت و
حتی به عنوان یکی از مطلوب ترین
ش��اهزادگان مجرد جه��ان انتخاب
شده ،ناگهان خود را با گلوله بکشد؟
باور کردن این امر واقعا مشکل است،
اما شاید نگاهی به زندگی علیرضا و
خواهرش لیال ازدید انسانی و عاطفی
بتواند به فهم بهتر این موضوع کمک
کند.
زمانی که انقالب اسالمی ایران روی
داد ،علیرضا کمتر از  ۱۳سال و لیال
حدود  ۹سال داشتند ،کودکانی که
در آن سن درک وقایع ایران و تجزیه
و تحلیل سیاس��ی برایش��ان امکان
نداش��ت .آنچه که آنان تا آن زمان
دیده بودند درون کاخهای سلطنتی
و روبه رو شدن با درباریانی بود که در
مقابلشان کرنش میکردند.
آناندرسنینبودندکهازواقعیتهای
جامعه اطالعداشته باشند و به گفته

برخی نزدیکان به دربار،
اکنون روش��ن شده که
این واقعیته��ا حتی از
پدرش��ان هم که پادشاه
ای��ران بود مخف��ی نگاه
داشته می شده است.
از آن گذش��ته ب��ه گفته
اطرافیان خانواده پهلوی،
محمدرضا شاه بر خالف
پدرش ،ب��رای دو فرزند
کوچک تر خ��ود ،پدری
بیش از حد عادی مهربان
بود به طوری که علیرضا
و لیال وابستگی شدیدی
به او احساس میکردند.
در عکسهای خانوادگی
س��الهای آخر سلطنت
ش��اه هم میتوان این رابطه نزدیک
عاطفی را به خوبی دید.
با انقالب اسالمی سال  ۱۳۵۷دنیای
رویایی دو ش��اهزاده خردس��ال فرو
ریخت .ن��ه تنها دره��ای کاخهای
س��لطنتی بر روی آنان بس��ته شد
و دیگ��ر امکان بازگش��ت به میهن
خود را نداش��تند ،که در جهان هم
آواره ش��ده بودند و هر روز در جای
غریبه دیگری ب��ه طور موقت خانه
میکردند .اطرافیانی که خدمتشان را
میکردند دیگر نبودند و زمانی که به
سنی رسیدند که از طریق رسانه ها و
مطبوعات با کشورشان تماس برقرار
کنند ،تا چند سال به جز توهین و
ناسزا چیزی ندیدند و نشنیدند.
از آن سختتر ،پدر مهربانشان تبدیل
به بیمار آواره بیخانمانی ش��د که
در مقابل چشمانش��ان آب می شد.
آنها که تا آن زم��ان از بیماری پدر
هم اطالعی نداشتند ،نمی توانستند
درک کنند چرا کس��ی ک��ه از نظر
آنها قدرتمندترین و مقتدرترین فرد
جهان بود ،دچار چنین سرنوش��تی
شده است .زمانی که محمدرضاشاه
در بیمارس��تانی در کشوری غریبه
آنها را تنها گذاشت ،علیرضا  ۱۴ساله
و لیال  ۱۰ساله بودند.
شک نیست که چنین ضربه هایی
زخمی ماندگار بر روح علیرضا و لیال
گذاشت که تا آخر عمر با آنها باقی
ماند .آنها پس از دوران بلوغ که درک
بهتری از اوضاع به دس��ت آوردند،
بیش��تر با این بحران روحی دست
به گریبان شدند و روز به روز هرچه
بیشتردر خود فرو رفتند.

تقی مختار

اگر کس��ی گمان برده اس��ت ،و یا
میبرد ،که مرگ دلخراش علیرضا
پهلوی ،بهواس��طه پیوند خونی او با
خان��واده پهلوی و آخری��ن خاندان
پادشاهی در ایران ،کمترین تفاوت با
تراژدیهای دیگر از این دس��ت ،که
در زندگیهای مردم��ان عادی رخ
داده و میدهد ،دارد ،بیش��ک دنیا
و حوادث تلخ و شیرین روزگار را از
دریچ��ه تنگ تعصب ـ که نام دیگر
خامی است ـ مینگرد و نمیداند که
قلب فشرده مادری که به مدت چهل
و چهار سال فرزند خود را پرورانده،
چه ملکه سرزمین رؤیاها باشد و چه
گدای خیابانگ��رد ،در مرگ فرزند
به یکس��ان میتپد زندگی و مرگ
علیرضا پهلوی بیشتر به یک تراژدی
میمان��د ت��ا ی��ک درام غمانگیز و
دلشکن .داستان هر یک خودکشی
در غربت ،یا مرگی از این دست که
«سرنوشت» بر آن حکم میراند ،به
نظرم ،یک تراژدی است؛ چه رسد به
آن که شخصیت محوری آنداستان
یک شاهزاده نگونبخت باشد.
از روز سهش��نبه این هفته که خبر
تل��خ و س��یاه خودکش��ی علیرضا
پهلوی ،پس��ر دوم محمد رضا شاه،

دردی

علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
شاهزاده رضا پهلوی و خانواده ارجمند
و شاهدخت فرحناز پهلوی
در این سیاه ترین لحظه ی تبعید،
واژه ای نمی یابم که مرهمی بر قلب شکسته شما
و تسالی دهنده تراژدی جانگداز از دست رفتن

زنده یاد شاهپورعلیرضا پهلوی

لیال که جوان تر بود و روحی لطیف
تر داش��ت حدود  ۱۰س��ال پیش
مقاومت خود را از دس��ت داد و در
لندن پس از خ��وردن بیش از حد
قرصهای خ��وابآور درگذش��ت.
مرگ او بر افسردگی علیرضا افزود.
به طور قطع فرزندان محمدرضاشاه
تنه��ا جوانان��ی نبودند ک��ه در اثر
انق�لاب دچ��ار ضربهه��ای روحی
شدند .فرزندان شخصیتهایدوران
پهلوی که در اولین سالهای پس از
انقالب اعدام یا آواره شدند و فرزندان
چندصدهزار ایران��ی که در جنگ
با عراق کشته ش��دند نیز با چنین
بحرانهای روانی و ش��اید شدیدتر
ه��م روبه رو بوده ان��د و به احتمال
زیاد ،در میان آنان هم نمونه هایی از
خودکشی وجود داشته است.
ام��ا اکثر ای��ن جوانان ب��ا کمک و
همدلی و هم��دردی دیگر اعضای
خانواده و نزدیکانش��ان توانستند بر
این بحرانهای روحی فایق آیند گو
اینکه هرگز خاطره عزیزان از دست
رفتهشان را فراموش نخواهند کرد.
نوع زندگ��ی خاص علیرضا و لیال و
انتظاری که به عنوان ش��اهزادگان
ج��وان ایران��ی از آنان م��ی رفت و
همواره زندگیشان را تحت الشعاع
قرار داده بود ،و شاید هم دور بودن از
دیگر اعضای خانواده و محروم بودن
از محبت آنان ،نگذاشت که این دو
نیز بتوانند همچوندیگران به مسیر
زندگی عادی بازگردند و باعث شد
که زودهنگام از زندگیدر این جهان
خسته و سیر شوند.

تراژدی مرگ شاهزاده ...در غربت
انتش��ار یافت و همچون گردباد در
شبکههای خبری ،صفحات اینترنتی
و رسانههای مختلف پیچید ،و با هر
چرخش و خی��زش خوفناک خود
قلبها و عواط��ف آدمیان را در هم
شکست ،سیمای این شاهزاده ایرانی
یک لحظه از پیش چشممدور نشده
است.
او را میبینم که ،بی خدم و حش��م،
و بی دوس��ت و رفی��ق ،در تاریکی
نیمهش��بان خیابانی خلوت و سرد،
در ش��هری هزاران فرس��نگ دور از
زادگاه شاهزادگی او ،غریبانه و تنها،
از پلههای یخزده مقابل ساختمانی
که آپارتمان تنهایی او در آن است،
باال میرود؛ بی آن که دریافته باشد
شبح سرنوشت همچنان او را تعقیب
میکند.
او را میبینم که در سرس��رای کاخ
ش��اهی و در ت��االر اقامتگاه «ش��اه
شاهان» چاالک و سبکبال از سویی
به سوی دیگر میدود و هزار تصویر
از چه��ره کودکان��ه و خندانش در
آینهها میگردد.
او را میبینم که لرزان و اشکریزان
بر باالی تاب��وت پدر ایس��تاده و از
وحش��ت فرو رفتن پیک��ر او به زیر
خاکی در سرزمین افسانهای مصر بر
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خود میپیچد.
او را میبین��م ک��ه غ��رق در لباس
زربفت و محصور در شکوه و جالل
کاخ ،در کن��ار ب��رادری که ولیعهد
سرزمین اوس��ت ایستاده ،دست در
دست او نهاده و با چشمهایی سرشار
از کنج��کاوی و ش��گفتی به خیل
بزرگان و امیران و نیز عبور خرامان
مادرش ،ش��هبانوی سرزمین هزار و
یکش��ب ،مینگرد که با فر و شکوه
به سوی پدر او ،که «پدر ملت» هم
هست ،گام بر میدارد تا تاج کیانی را
بر سرش بگذارد.
او را میبینم که از پش��ت پنجرهای
بر فراز کاخ ش��اه به��تزده به انبوه
آدمیانی که در حال عبور از خیابان،
در و دیوار ساختمانها را ویران کرده
و فریاد «مرگ بر ش��اه» سر دادهاند
مینگرد و کسی جز شبح سنگین
س��کوت در کنار او نیست تا مفهوم
این همه را بر او بگشاید.
او را میبینم که حیران و سرگردان
از اتاقی به اتاقی میدود و میکوشد
تکههایی از آنچهها را که دوستشان
م��یدارد از گنجهای ،قفس��های ،و
پس��تویی ،برداش��ته و ش��تابان در
چمدانی کوچک بریزد و آن را کشان
کشان تا باالی پلهها ببرد تا خدمه

باشد.
من ایشان را از دوران جوانی شان ،یعنی شانزده سالگی در
مصر می شناختم و افتخار دوستی و آشنایی شان را
در سال های غربت با خود داشتم.
وی براستی نمونه ی یک شاهزاده اصیل ایرانی ،جوانی با
شهامت ،فرهیخته ،مهربان ،وفادار ،حساس و پرشور
و به معنای حقیقی کلمه عاشق ایران بود.
فقدان او برای جامعه ی ما جبران ناپذیر است.
این ضایعه را به فرد فرد شما و کلیه هموطنانم صمیمانه
تسلیت می گویم و برای تان بهروزی ،پیروزی و روزهای
روشن آرزومندم.

نینوسگیورگیزنیا
(مونتریال ،کانادا)

دلها هرگز دروغ منیگویند (در سوگ علیرضا پهلوی)
ازدیشب که خبر خودکشی علیرضا
پهلوی را ش��نیدم تا این لحظه که
دارم این یادداش��ت را مینویس��م
دمی از فک��ر دردی که بازماندگان
این ج��وان از یک چنین فاجعهای
میکشنددر امان نبودهام.
من خ��ود در ِد مرگ برادر و خواهر
کش��یدهام و حال و روز امروز برادر
و خواهر او را ب��ا تمام وجود درک
میکنم.
ِ
درک در ِد جانکا ِه مادر داغدیدهاش
اما از تواندرک من بیرون است .جز
اینکه برای ایشان آرزوی شکیبائی
کنم جمله دیگری بر قلمم جاری

نمیشود.
دیری است بر این باورم که دلم
هرگز به من دروغ نگفته است.
منطق و استدالل و احتجاج ،چرا.
بارها از طریق منطق و اس��تدالل
و احتج��اج به کجراهه رفتهام .دلم
اما هرگز ندای غلط به ذهنم نداده
است.
دل من اس��ت که قلم
این
ح��اال
و
ِ
به دس��ت گرفت��ه و دارد بیتوجه
به افتراق فکری و سیاس��ی من با
خانوادهی دردمند پهلوی ،با مادری
که امروز در س��وگ پس��ر جوانش
نشسته همدردی میکند .این دل
البته از طرفداران پادش��اهی توقع
همنوائی ندارد چرا که من همچنان

بر این باورم که انحراف محمدرضا
شاهدر سرنگونیدولت ملی مصدق
و استقراردیکتاتوری فردیاش آغاز
انحراف��ی ب��زرگ در تاریخ معاصر
ای��ران بود (و من همین معنا را در
فیلم "شب بعد از انقالب" و نمایش
"مصدق" به صراحت بازگفتهام).
پس آنچ��ه دلم ،تا ب��ا بازماندگان
رنجدیدهی علیرضا پهلوی در میان
نگذارد راضی نمی شود ،به سادگی
این است:
هر که هستم مرا به عنوان یک
هموطن ایرانی در غم سنگینی
که امروز بر ش�انه دارید سهیم
بدانید( .از دور بر آتش)

بازمانده در کاخ سر رسند و آن را از
او گرفته و از پلهها به سوی در فرار
سرازیر شوند.
او را میبین��م که با دخترکی زیبارو
و نازکمیان در آبی دریایی دلگش��ا
غوطه میخورد و با دستهای مردانه
اندام معشوقه را مینوازد.
او را میبینم که حیران و سرگردان
از ای��ن ف��رودگاه به آن ف��رودگاه،
همراه شاه شکس��ت خوردهای که
پدر اوس��ت ،و شهبانوی فر و شکوه
باخت��ه و رنجوری که مادر اوس��ت،
به س��رزمینهای غری��ب و نادیده
پ��ا میگذارد و هم��ه جا به او گفته
میش��ود که به کس��ی و به جایی
اطمین��ان نکند و چهره بر کس��ی
ننماید و از هم��ه بگریزد و تنهایی
اختیار کند تا شاید زنده بماند.
او را میبین��م در کالس درس��ی
خصوص��ی در اندرون کاخ ش��اهی،
بر پش��ت نیمکتی در مدرسهای در
ته��ران ،در کنار همس��االنی غریبه
در کالس دبیرس��تانی در قاه��ره،
و ب��ر صندل��ی کالس اس��تادی در
دانشگاهی در یک کشور بیگانه که
میکوش��د فرهنگ و تاریخ و زبان
میهن گمشده او را به وی بیاموزاند.
او را میبین��م در کن��ار م��ادری
س��یاهپوش در اتاق��ی خل��وت و
خاموش ،در اقامتگاهی دورافتاده در
کنار رودخانهای بیجنبش ،که قصه
روزهای بزرگی و توانمندی در گوش

او میخواند و اشک از دیده میبارد.
او را می بینم بر سر تابوت خواهرک
همس��خن و همنفس��ش که اینک
رنگپریده و جان باخته در تنگنای
تابوت آرمیده است.
او را میبین��م دوان و س��رگردان و
ضجهزن��ان در می��ان امواج��ی که
معش��وقه ن��ازک ب��دن او را به کام
کشیده و سر بازپس دادن ندارند...
و او را میبینم ،در نخستین ساعات
بامدادی که هنوز رنگ آفتاب ندیده،
گرم مجادله با شبح سرنوشت ،کهدر
کنارش ایستاده و اسلحهای بر دست
او نهاده و نج��وای آرامش ابدی در
گوشهایشمیخواند...
اینها ،همه ،و بسیاری صحنههای
دیگر از این دس��ت ،ک��ه در زندگی
علیرضا پهل��وی رخ داده ،از جنس
یک زندگی تراژیک است و میتواند
دستمایه یک تراژدی تمام و کمال
باشد... .
 ...اگر کس��ی گمان برده است ،و یا
میب��رد ،که مرگ دلخراش علیرضا
پهلوی ،بواس��طه پیوند خونی او با
خان��واده پهلوی و آخری��ن خاندان
پادشاهی در ایران ،کمترین تفاوت
با تراژدیهای دیگر از این دس��ت،
که در زندگیهای مردمان عادی رخ
داده و میدهد ،دارد ،بیش��ک دنیا
و حوادث تلخ و شیرین روزگار را از
دریچ��ه تنگ تعصب ـ که نام دیگر
خامی است ـ مینگرد و نمیداند که

قلب فشرده مادری که به مدت چهل
و چهار سال فرزند خود را پرورانده،
چه ملکه سرزمین رویاها باشد و چه
گدای خیابانگ��رد ،در مرگ فرزند
به یکس��ان میتپد و اش��کهایی
که از چش��مهای هر دوی آنان فرو
میب��ارد از یک جنس بوده و از یک
چشمه س��رازیر میش��ود .و شاید،
حتی ،میتوان گفت زوال و نابودی
فرزندی ک��ه روزگاری صاحب فر و
ش��کوهی بوده و به آیندهای بزرگ
مینگریسته ،برای مادر او جانکاهتر و
اندوهبارتر بوده باشد.
آنچه ب��ر علیرضا پهلوی گذش��ت،
از نگاه من ،پ��ردهای از یک تراژدی
بزرگ است کهدر پهنه جامعه ایران،
به ویژه در خارج از کشور ،میگذرد
و همچن��ان ادامه دارد .خودکش��ی
مصیبتبار و غافلگیرانه این شاهزاده
ایرانی گرچه یکی از صحنههای اوج
این تراژدی است ولی صحنه نهایی و
پایانی آن نیست .تراژدی مرگهای
در غربت هنوز پردههای دیگر دارد
که آینده به ما نشان خواهد داد.
________________
این متن اندکی کوتاه شده است برای
متنکامل به هفتهنام��ه «ایرانیان»،
ژانویه  2011چاپ واشنگتن رجوع
کنید.

رضا عالمه زاده
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Finacial Management

Immigration

Quebec
Immigration

The last few months
my staff and I have
been getting calls
concerning questions and
concerns about Quebec
Immigration.
The majority of questions
fall into the same
category, clients or
families of potential new
comers will ask why a
friend of theirs has been
able to apply through
the Quebec Skilled
Worker Program,
(Quebec Permanent
Worker Program),
without handing in a Test
d’evaluation du Francais
(TEF)?
Well the answer is quite
simple. It all depends
what is your level of
education and in what
field is your education
in and the years of

experience you have
pertaining to what
you have studied.
It may also include
on the job training
or specialized
internship
recognized by a diploma.
Your field of education
and experience is what is
relevant in this. Someone
who has studied a field
that is in high demand
in Quebec, like Civil
engineer or architect,
does not need to present
a TEF.
Age is of big importance
here also. Quebec prefers
younger people, not to
say that the older ones are
not accepted; it simply
states that the younger
you are the more points
you accumulate, age will
decrease points when
it comes to Quebec
Immigration, unlike the
Federal skilled Program
the points given between
21 and 49 is the same,
but under the Quebec
Immigration regulations
it is totally different, so
we need to consider this
when applying under
the Quebec Immigration

qualified skilled worker.
Age, field of education,
years of experience in the
field you have studied,
family of course is a
positive attribute, young
children is also a big plus,
this information applies
to people applying from
outside Canada, applying
from within Canada the
regulations are slightly
different and even more
so if you are applying
from within Quebec
studying at a Quebec
University, weather it
be French or English
university.
TEF is not always a
requirement for Quebec
Potential new comers it
all depends.
On the other hand under
the Federal Skilled
Worker Program a
minimum of 67 points is
required weather you are
married or not, but under
the Quebec Qualified
Skilled Worker Program
the points are different
for married couples and
different for a single
person interested in
Immigrating through the
Quebec Program.

Our Winters Have Warmed Up!

What has
happened to
our Canadian
Winter, is it a
good thing or
a bad thing, I
don’t know,
but I miss it,
the snow I
grew up with
is not there
anymore, the
days we would
miss school
because our
front doors were blocked
by white beautiful fluffy
snow, and it was every
kids dream to take a day
off and jump into the
snow to play for hours on
end, seriously, I grew up
in the 70’s and those were
the days, Moms and Dads
would also miss work
because the snow would
slow down everything,
factories were closed,
companies would close
down, is it because we
are more ready to handle
the snow now, of course
not, we don’t get snow
anymore, we sure got a
white Christmas, but now
we are in the middle of
winter, and our streets
are clear, the other day
while taking a walk in
my neighbourhood park
I noticed the skating ring
had puddles of water,
what?!
I was shocked, the
good old days of an old
Canadian Winter is what
I am thirsty for, is it
global warming?
Or just a coincidence,
although I remember

listening to the CTV
news at 18:00 in
September and they were
predicting a tough winter
for 2010/2011, it hasn’t
happened yet, and our
summers are definitely
hotter then I remember,
yap it is Global
Warming, it is sad, what
are we doing to Mother
Earth, she is angry and
letting us know about it.
Europe is frozen over,
not ready to face tough
winters, while Canada’s
winters are getting milder
and our summers much
hotter.
We are treating our
earth poorly, toxins have
increased, our waters are
being polluted, would
we treat our home in this
matter, of course not, let
us take care of our earth,
as we take care of our
home, we can all do our
part. Mother Earth has
really decided to show us
her anger and frustration
and is trying to show us
signs by reminding us to
be aware of her fury.
The Tsunamis,
Tornadoes, Hurricanes,
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Floods,
Droughts, and
Earthquakes
have increased
not only in
frequency
but also in
intensity.
There are
places which
have seen
unprecented
rains and
floods. New
records in
weather extremes are
being set everyday
around the globe.
A glacier in Iceland that
covers an active volcano
erupted violently last
April sending plumes of
ash several kilometres
into the air, and flowing
lava.
The clouds of volcanic
ash grounded planes
over Europe for days,
stranding millions of
passengers in airports
around the world.
Mother Earth is definitely
angry.
Let our thoughts and
prayers be with the
families who have lost
loved ones in the Iran Air
Crash.
Our Prayers are with you.
Till next time, stay
healthy, keep safe and
make sure laughter is in
your everyday life.
_________________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration
Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

in the corporation,
pay less taxes on the
income (only 19% on
the first $500,000), and
then either reinvest
it or dividend it out
to shareholders –
particularly those who
are in lower income tax
brackets.
If you thought the tax
savings ended with the
above you are wrong.
What makes
incorporation of
not sufficient to
your practice even
discourage doctors
more interesting is
and dentists
the fact that with
from looking to
incorporation you can
move elsewhere
also benefit from the
to practice their
life time capital gains
trade.
ZAND
exemption available
January 1st, 2006
to owners of Canadian
was a very important
Controlled
Private
day in the financial lives
Corporations
(CCPC).
of physicians and dentists.
This
allows
for
a one time
On this day a new law
capital
gain
deduction
of
took effect that allowed
$750,000
once
you
sell
you
professional corporations
practice
(certain
conditions
to issue non-voting shares
apply).
of the corporation to their
This basically means that
spouses, children and
once you are ready to sell
direct parents.
They do not have to be part you practice you can do
so and you won’t have to
of the business in any way
pay a single penny in taxes
– they can simply issue
if you sell it for a price
them dividends from the
that is equal or lower than
corporation.
$750,000. Yes you heard
You might be asking
it right, a professional
yourself; how is this
corporation because it
advantageous?
can qualify as a CCPC
Well the reasons are
can be sold by its owners
simple; now doctors
without having to pay ANY
can keep profits in the
CAPITAL GAIN TAXES!
company and re-distribute
With all the above
it to their direct family
mentioned benefits now
members in the form of
in place for incorporating
dividends.
your practice, there is no
It even gets more
reason for you to have
interesting when you
a practice that is not
realise that dividends
incorporated. With the
from CCPC are eligible
high tax rates prevalent in
for dividend tax credits,
Quebec and Canada you
which translates to the fact
that approximately $38,000 should never pass up the
can be paid out in dividend opportunity to save on your
taxes. Before embarking on
without the recipient being
the road to incorporation
tax on it.
you should speak to a
Now you can do this for
professional tax accountant
your children, who have
or a lawyer to ensure that
reached the age of 18 as
you can take full advantage
well!!
of the benefits listed above.
So what does this mean
_______________
for doctor shareholders?
Dariush Hozhabr Zandi,
Well, instead of having to

Incorporation for dentists
and doctors
By Dariush Hozhabr
Zandi, MBA, CSC, CGA
(Candidate)
If you are a doctor or a
dentist in Quebec then
you have surely thought
of leaving for greener
pastures, this has been a
common phenomenon in
Quebec and Canada for as
long as one can remember.
The reason for it was
simple:
the high personal tax
rates meant that doctors
in Quebec were earning
considerably less than their
counterparts in the US.
So after benefiting from
the cheaper educational
system here in Canada and
particularly in Quebec, a
lot of doctors would move
to the US to save and earn
more money.
The government realising
the negative effects of this
‘brain drain’ passed a law
that for the first time would
allow professionals to
incorporate their practices
in 2001; but not many did
- because unless they had a
habit of saving, there was
no real point.
The corporate entity did
not offer you any creditor
protection, or release you
from any professional
liability - all it did was
provide you with the
ability to pay 19% tax
on corporate income up
to $400,000 ($500,000
now) per year instead
of paying about 45% in
taxes on personal income.
Unfortunately, Since most
doctors and dentists spend
more than what they make
for the first decade of
their careers, this law was
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claim all their practice’s
income in a given fiscal
year, they can leave it

تبدیل سیستم های

ویـدیوئی

MBA, CSC
Accountant and Business
consultant

Darius.Zandi@Zandconsulting.com

تپـشدیجیتــال
www.08tapesh.com
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کبک و کانادا بازار امالک...
آمار خرید و فروش امالک در سال ۲۰۱۰
و مقایسه آن با سال *۲۰۰۹
امیرسام
بر اساس آمار منتشر شده
توسط س��ازمان مشاورین
امالک مونت��رال بزرگ ،در
کالن شهر مونترال در سال
 ۲۰۱۰تع��داد ۴۲۳۴۷
معامله به ثبت رس��ید که
نمایانگ��ر  ۱درص��د افزایش
نسبت به سال  ۲۰۰۹میباشد.
طبق نظر خانم دیان منارد Diane
 Menardمعاون رئیس هیئت مدیره
سازمان مش��اورین امالک مونترال
بزرگ ،،در س��ال  ۲۰۱۰ش��اهد دو
دوره متفاوت در بازار امالک بودیم.
چهار ماه اول س��ال از رونق بس��یار
باالئی برخ��وردار بود به دلیل اینکه
افردی که تصمیم به خرید ملک در
سال  ۲۰۱۰را داشتند برای اجتناب
ی ن��رخ بهره وام
از افزای��ش احتمال 
بانکی ،خرید خود را زودتر از موعد
انجامدادند.
بعد از آن در مدت هش��ت ماه باقی
مانده از سال ،خرید و فروش امالک
کاهش یافت.
ب��ا این وجود ،ش��روع خ��وب بازار
ام�لاک در س��ال  ۲۰۱۰کاه��ش
آن در ماههای باقیمانده از س��ال را
جبران نمود و باعث ش��د که بازار
امالک ش��رایط بهتری نس��بت به
سال  ۲۰۰۹داشته باشد اما نسبت
به بهترین سال ثبت شده که سال
 ۲۰۰۷ب��ود ،میزان خرید و فروش
ی پایینتر بود.
اندک 
از لح��اظ ن��وع ملک ،بیش��ترین
افزایش ثبت ش��ده در تعداد خرید
و ف��روش مربوط ب��ه کاندومینیوم
ب��ود .همچنین در ش��هر مونترال،
ی بود که از
کاندومینیوم تنها ملک 

لحاظ تعداد معامالت از خود افزایش
به ثبت رسانید.
تعداد  ۱۲۶۶۸کاندومینیوم
فروخت��ه ش��ده در س��ال
 ،۲۰۱۰نمایانگ��ر  ۷درصد
افزایش نس��بت به س��ال
 ۲۰۰۹میباشد.
فروش امالک تک واحدی
 Single familyو ام�لاک
چند واح��دی (کمت��ر از ۵
واحد)  Plexدر س��ال  ۲۰۱۰حدود
یک درصد نس��بت به سال ۲۰۰۹
کاهشداشت.
از لحاظ جغرافیایی بیشترین افزایش
خری��د و ف��روش در س��ال۲۰۱۰
مرب��وط ب��ه الوال و Vaudreuil-
 Soulangesب��ود ک��ه ه��ر کدام ۴
درصد افزایش نسبت به فروش سال
 ۲۰۰۹به ثبت رساندند.
افزای��ش ف��روش کاندومینیوم در
منطق��ه Vaudreuil-Soulanges
 ۲۸درص��د و در منطق��ه الوال ۱۵
درصد نسبت به س��ال  ۲۰۰۹بوده
است.
همچنین ب��ازار گرم خرید و فروش
کاندومینی��وم در جزیره مونترال و
( North shoreب��ه ترتی��ب ب��ا %۷

و  % ۱۰افزای��ش نس��بت به س��ال
 )۲۰۰۹باعث شد که این دو منطقه
س��ال  ۲۰۱۰را با  ۲درصد افزایش
در ف��روش کل انواع امالک به پایان
برسانند.
منطق��ه  South shoreتنها منطقه
ای بود که نسبت به سال  ۲۰۰۹در
تعداد معامالت امالک از خود کاهش
بر جای گذاشت.
کاندومینی��وم به دلی��ل مقرون به
صرفه ب��ودن ،تنها عامل ب��ازار داغ
امالک در سال  ۲۰۱۰بود.
ی از افرادی که
هم چنین درصد باالی 
برای اولین مرتبه قصد خرید ملک را
دارند این نوع ملک را به انواع دیگر
آن ترجیح میدهند.
از لح��اظ قیمت میانگین هر س��ه
نوع امالک مسکونی نسبت به سال
 ۲۰۰۹افزای��ش داش��تند .قیم��ت
میانگین ملک مسکونی یک واحدی
 Single familyبا ۷درصد افزایش به
۲۵۲۰۰۰دالر رسید .کاندومینیوم با
 ۸درصد افزایش به ۲۱۰۰۰۰دالر و
امالک چند واحدی  Plexبا  ۹درصد
افزایش به قیمت میانگین ۳۸۰۰۰۰
دالر معامله شدند.

MLS® Residential Statistics Montréal Metropolitan Area
January to December 2010 versus January to December
2009
Variation
Active listings
21,324
-9%
New listings
72,167
+4%
Total sales
42,347
+1%
Single-family
24,982
-1%
Condominiums
12,668
+7%
Plexes (2 to 5
4,657
-1%
)dwellings
Volume of sales
$12,406,162,498
+9%
Median price
Single-family
$252,000
+7%
Condominiums
$210,000
+8%
Plexes (2 to 5
$380,000
+9%
)dwellings

آمار فروش امالک در کالن شهر مونترال ماه دسامبر ۲۰۱۰

بازار امالک کالن ش��هر مونترال در
ماه دسامبر  ۲۰۱۰شاهد روند چند
ماهه اخیر خود بود:
کاهش خرید و فروش
ی قیمت.
و افزایش تدریج 
تعداد  ۲۴۵۶معامله ثبت شدهدر این
ماه بیانگر  ۱۲درصد کاهش نسبت
به ماه دسامبر  ۲۰۰۹میباشد.
خرید و فروش ام�لاک در ماههای
اخیر به سطح نرمال خود باز گشته
است.
دس��امبر  ۲۰۰۹ب��ه طور اس��تثنا
ی از نظ��ر معامالت امالک
ماه فعال 
محسوب شد .بنا براین کاهش خرید
و فروش امالک در دس��امبر ۲۰۱۰
چندان تعجب آور نمی باشد.
خری��د و فروش ام�لاک در این ماه
به می��زان خرید و فروش امالک در
س��الهای  ۲۰۰۲تا  ۲۰۰۷باز گشته
است.
با وجود کاهش در تعداد معامالت،
قیمتها روند رو به رشد خود را حفظ
ک��رده اند .قیم��ت میانگین امالک
ت��ک واح��دی  Single familyو

کاندومینیوم با  ۹درصد افزایش به
ترتی��ب ب��ه  ۲۶۲۰۰۰و ۲۱۸۰۰۰
دالر رس��ید در حالیک��ه قیم��ت
میانگین امالک چند واحدی (کمتر
از  ۵واحد)  Plexبه  ۳۸۵۰۰۰دالر
رسید که بیانگر  ۱۰درصد افزایش
نس��بت به دس��امبر س��ال ۲۰۰۹
میباشد.
در تاریخ  ۳۱دسامبر  ،۲۰۱۰تعداد

+10%
+7%
-12%
-17%
-5%
-8%
-6%
+9%
+9%
+10%

اصالح طلبان :...باقرزاده ...
این ش��روط حتا آن قدر مش��خص
نیستند که بتوان تحقق آنها را به
چیزی محک زد .حتا آزادی زندانیان
سیاس��ی ک��ه مش��خصترین این
شروط اس��ت از این قاعده مستثنا
نیس��ت .مگر خود آقای خاتمی در
زمان ریاس��ت جمهوری در س��ال
 ۱۳۷۸در براب��ر ش��عار «زندان��ي
سياسي آزاد بايد گردد» در دانشگاه
تهران نگفت كه ما در ايران زنداني
سياس��ي نداريم؟ در وافع در طول
سی و دو سال گذشته ،رژیم همیشه
برای احزاب (مج��از دولتی) فضای
آزاد ایجاد کرده اس��ت؛ مس��ئوالن
همواره خ��ود را به قانون اساس��ی

ام�لاک در معرض ف��روش بر روی
سیس��تم  ۱۰ MLSدرصد نسبت
به تاریخ مشابه س��ال قبل افزایش
داشت.
________________
* برگرفته از سایت سازمان مشاورین
امالک مونترال بزرگ
شاد و سر بلند باشید
امیر سام  ۱۲ژانویه

MLS® Residential Statistics
Montréal Metropolitan Area
December 2010 versus December 2009
Variation
Active listings
20,254
New listings
3,653
Total sales
2,456
Single-family
1,323
Condominiums
798
Plexes (2 to 5
334
)dwellings
Volume of sales
$747,136,263
Median price
Single-family
$262,000
Condominiums
$218,000
Plexes (2 to 5
$385,000
)dwellings
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پزشکی :گاستروآنتریت...


علل در خطر بودن

دقت نکردندر بهداشت شخصی
که توضیح می دهم
 برای پیش��گیری از آلوده شدن
شخص به شخص (انسان به انسان)
 شس��تن دس��تها و دس��تهای
ک��ودکان خود مرتبا با آب و صابون
مخصوصا قب��ل از غذا خوردن ،قبل
از پختن و آماده کردن غذا و بعد از
توالت رفتن و تعویض پوشک
 شستن خوب لباس های آلوده به
استفراغ و مواد دفعی
 شستشوی اش��یاء آلوده شده به
اس��تفراغ و مواد دفعی ب��ا آب ژاول
مخصوصادست شوئی و توالت
 از قاش��ق و چن��گال و بش��قاب
شخص بیمار استفاده نشود و با او در
یک مکان غذا میل نشود.
 از حوله حمام او استفاده نشود
 مس��واک دندان افرادی که با او
زندگی می کنند جدا از هم باش��ند
(با هم تماس نداشته باشند)
 تا آنجا که ممکن است با شخص
بیمار تماس مستقیم نداشته باشید


برای پیشگیری از مسمومیت های
غذائی

 غذاه��ا خ��وب پخته ش��وند
مخصوصا گوش��ت قرمز ،پرندگان و
تخم آنها و گذاشتن غذاهادر یخچال
حداکثر تا  2ساعت بعد از پختن
 میوه ها و سبزی هائی که خام
خورده می شوند باید بهدقت شسته
و آب کشیده شوند
 از ظروفی که باید گوش��ت و
یا م��رغ در تماس بوده نباید قبل از
شستن استفاده کرد .مثال روی تخته
ای که گوش��ت یا مرغ را بریده اید
سبزی خورد نکنید
 کلیه ظروف استفاده شده را
بهدقت تمیز کنید
 از لبنیات پاستوریزه استفاده
کنید .پاستوریزاسیون باعث کشته
ش��دن میکروب ها بر اثر گرما می
شود.
 مطمئن باشید کهدرجهدمای
یخچال بیشتر از  4درجه نباشد
 در کش��ورهائی ک��ه وض��ع
بهداش��ت اش��کال دارد ،از آب ،آب
معدنی یا آبجوهائ��ی که در بطری
هستند استفاده کنید و چای و قهوه
را با آب جوش آماده کنید و میوه و
سبزی خام مصرف نکنید.
 اگر به کشورهائی که بیماری
ت��ب زرد وجود دارد مس��افرت می
کنید حتما واکسن بزنید.
در کانادا واکسن خوراکی برای وبا و
شکم روش بر اثرETEC E.COLI
وجود دارد .تیفوئید و وبا هر دو بر اثر
مصرف آب و غذای آلوده شخص را
بیمار می کند.

برای پیشگیری گاستروآنتریت در نزد
کودکان جوان

در ن��زد اطف��ال عفون��ت ی��ا
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>> ادامه از صفحه28 :

 ROTAVIRUSها بس��یار ش��ایع
اس��ت مخصوص��ا اطفالی ک��ه در
کودکس��تان و گروه��ی هس��تند
بطوری که در  5س��الگی  95درصد
آنها حداقل یکبار بیمار این ویروس
شده اند.
از س��ال  2006ی��ک واکس��ن ب��ر
علیه گاس��تروآنتریت تولید شده با
روتاویرس وجود دارد که هفته ششم
به بعد تجویز می ش��ود و باید  2تا
 3بار تکرار شود واکسن از راه دهان
است و بین هر بار یک ماه فاصله باید
باشد.
برای پیشگیری از کمبود آب مایعات
زیاد بنوشید.

درمان های داروئی گاستروآنتریت

اکثر اف��رادی که بیمار می ش��وند
در بی��ن  1تا  3روز بهبودی حاصل
می کنند و درمان نوشیدن مایعات
زی��اد ب��رای جب��ران آب و امالح از
دس��ت رفته می باشد و بهتر است
که ش��خص بیمار در منزل بماند و
استراحت کند.

جبران مایعات از دست رفته

 اگر اس��تفراغ وج��ود دارد چند
س��اعت صبر کنید و بعد شروع به
خوردن و نوش��یدن بکنید .فرصت
بدهید کهدستگاه گوارش استراحت
کند .جوان ها می توانند نیم ساعت
بعد شروع به نوشیدن مایعات جبران
کنندهبکنند.
 نوشیدن را با جرعه های کوچک
آب یا مایعات جبران کننده ش��روع
کنید .این مایع��ات را می توانید از
داروخانه بخرید GASTROLYTE
و یا خودتان درست کنید.
از نوش��یدن زیاد یکباره خودداری
کنید .پیشنهاد می شود که با یک
قاش��ق س��وپ خوری هر ده دقیقه
یکبار ش��روع کنی��د و ب��ه تدریج
زیادترش کنید.
 اگر استفراغ دوباره شروع شد نیم
ساعت صبر کنید و بعددوباره با یک
قاشق شروع کنید.
 از مصرف الکل خودداری کنید
زیرا باعث از دس��ت دادن مایعات و
تحریک دستگاه گوارش می شود.
همین طور از نوش��یدن چند لیوان
نوشابه های گازدار (کوالها) در روز
خودداری کنید.
نوشابه ها و غذاهای حاوی کافئین
باندازه متوسط اشکال ندارد.
آثار ُمدربودن قهوه بعد از نوشیدن 4
فنجان شروع می شود ولی اشخاصی
هستند که قهوه می تواند روده آنها
را تحریک کرده باعث شدید شدن
شکم روش شود.
 روزان��ه بین  1تا  2لیتر آب یا
مایعاتدیگر بنوشید.


طرز تهیه نوشابه جبران کننده

نسخه سازمان بهداشت جهانی:
 یک لیتر آب استریل به اضافه 6
قاشق چای خوری شکر و یک قاشق
چای خوری نمک
م��ی توانی��د  360میل��ی لیتر آب

پرتقال بدون ش��کر را با  600میلی
لیتر آب جوشیده سرد و نصف قاشق
چای خوری نمک مخلوط کنید.
این محل��ول ها را م��ی توانید 12
ساعت در حرارت اتاق و  24ساعت
در یخچال نگهداری کنید.
 ب��رای ش��یرخواران از محلول
الکترولیت کودک از داروخانه تهیه
کنید و چندین بار هر ساعت با قاشق
به او بنوشانید .اگر در دسترس نبود
از نسخه س��ازمان بهداشت جهانی
استفادهکنید.


اغــذیه

تا هنگامی که ش��خص احس��اس
بیماری دارد بهتر است از اغذیه زیر
که باعث تشدید کرامپ (دل پیچه)
و شکم روش می شود استفاده نشود.
 /1لبنیات
 /2آب مرکبات
 /3گوشت
 /4غذاهای حاوی ادویه
 /5شیرینی جات
 /6غذاهای چرب (سرخ شده)
 /7غذاهائی که دارای آرد گندم
هس�تند مانند ن�ان ،ماکارونی،
پیتزا و غیره
 /8ذرت و آردهائ�ی ک�ه دارای
فیبر زیاد هستند
 /9می�وه ها به غی�ر از موز که
حتی ب�رای ک�ودکان  5ماهه تا
یکساله تجویز می شود.
 /10سبزی های خام
اگر استفراغ وجود نداشت به تدریج
غذاهای جامد که هضم آن آس��انتر
باشد مانند برنج سفید ،نان سفید و
امثال آن که تحملش راحت باشد و
ش��کم روش را کم کند و به تدریج
میوه و سبزی ماست و بعد غذاهای
حاوی پروتئین مانند گوش��ت بی
چربی ماهی ،تخم مرغ ،شیر و غیره
را اضافه کنید.


داروها

در ص��ورت ل��زوم برای ک��م کردن
دردهای ش��کمی از اس��تامینوفن
(تایلنول)استفادهکنیدGRAVOL.
به کم کردن حالت تهوع کمک می
کن��د و  PEPTO-BISMOLبرای
رفع شکم روش مفید است.
اگر در س��فر هس��تید ب��رای قطع
ش��کم روش از داروهای ضد اسهال
مانن��د LOMOTIL-IMODIUM
و مش��ابه آنها استفاده کنید .این ها
عفونت را درمان نمی کنند و تا آنجا
که ممکن است نباید استفاده شوند
و در صورت وجود تب باال و خون در
مدفوع استفاده نشوند.


بستریشدن

در مواقعی که بیماری سخت است
بستری شدندر بیمارستان الزم می
شود و پزشک از س��رم های داخل
وری��دی و در صورت ل��زوم از آنتی
بیوتیک برای درمان گاستروآنتریت
های باکتریائی سخت استفاده می
کند.


>> ادامه از صفحه29 :

پایبنددانستهاند؛ و رهبران جمهوری
اسالمی مرتبا به برگزاری «انتخابات
آزاد و سالم» آن هم به طور متوسط
سالی یکبار افتخار کردهاند .در مورد
مسئله آزادی زندانیان سیاسی هم
که حاکمی��ت (از جمله وقتی خود
آقای خاتمیدر حاکمیت بود) مرتبا
وجود آنان را منکر شده است .آقای
خاتمی حتا ظاهرا الزم ندیده است
که برگزاری «انتخابات آزاد و سالم»
را ب��ه لغو نظارت اس��تصوابی مقید
کن��د تا بتوان از آن به عنوان محک
مشخصی استفاده کرد.
تجربه غمانگیز جنبش اصالحطلبی

بای��د بی��ش از هم��ه ب��رای خود
اصالحطلبان آموزنده باشد .توهمات
نظری اصالحطلبان پ��س از بیش
از ی��ک ده��ه تجرب��ه و ب��ا هزینه
سنگینی که از اعتماد مردم در پای
صندوقه��ای رأی پرداخت ش��ده
اکنون در هم شکس��ته است .ولی
ظاهرا اصالحطلبانی هستند مانند
آقای خاتم��ی که گوی��ی هنوز به
این توهمات ب��اور دارند .غمانگیزتر
این که آقای خاتمی در ش��رایطی
ب��رای ورود اصالحطلبان به صحنه
سیاست با تعیین ش��رط و شروط
(مبهم) به این توهمات دامن میزند
که حاکمیت او را به ش��دت از خود

رانده و تبلیغاتچیهای حکومتی او
را رس��ما به خیانت و جنایت متهم
میکنند .واکنش توهین آمیز عوامل
حکومتی به اظهارات خاتمی البته
نامنتظره نبود .پرسش این است که

آقای خاتمی چرا از آن همه تجربه
هنوز درس نگرفته است .شاید این
را هم باید یکی دیگر از نش��انههای
خوشخیالی مزم��ن اصالحطلبان
به نمایندگی آقای خاتمی دانست:

داس��تان کس��ی که او را ب��ه دِه راه
نمیدادند و او سراغ خانه کدخدا را
میگرفت!


شـع
ری از
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ایران :سالگرد مرگ قهرمان...

هیال صدیقی

از خاکم و هم خاک من از جان و تنم نیست /
انگار که این قوم غضب ،هموطنم نیست
اینجا قلم و حرمت و قانون شکستند /
با پرچم بی رنگ بر این خانه نشستند
پا از قدم مردم این شهر گرفتند /
رای و نفس و حق ،همه با قهر گرفتند
شعری که سرودیم به صد حیله ستاندند /
با ساز دروغی همه جا بر همه خواندند
با دست تبر سینه این باغ دریدند /
مرغان امید از سر هر شاخه پریدند
بردند از این خاک مصیبت زده نعمت /
این خاک کهن بوم سراسر غم ومحنت
از هیبت تاریخیش آوار به جا ماند /
یک باغ پر از آفت و بیمار به جاماند
از طایفه رستم و سهراب و سیاوش /
هیهات که صد مرد عزادار به جا ماند
از مملکت فلسفه و شعر و شریعت /
جهل و غضب و غفلت و انکار به جا ماند
دادیم شعار وطنی و نشینیدند /
آواز هر آزاده که بر دار به جا ماند
دیروز تفنگی به هر آینه سپردند /
صد ها گل نشکفته سر حادثه بردند
خونپاره و خون بود وشب و درد مداوم /

زندگی و مرگ ختتی پس از چهل (و دو) سال

با الله و یاس و صنم و سرو مقاوم
آن دسته که ماندند از ان قافله ها دور /
فرداش از این معرکه بردند غنایم
امروز تفنگ پدری را در خانه /
بر سینه فرزند گرفتند نشانه
از خون جگر سرخ شد اینجا رخ مادر/
تب کرد زمین از سر غیرت
که سراسر ،فرسود هوای وطن از بوی خیانت /
از زهر دروغ وطمع و زور و اهانت
این قوم نکردند به ناموس برادر /
امروز نگاهی که به چشمان امانت
غافل که تبر خانه ای جز بیشه ندارد /
از جنس درخت است ولی ریشه ندارد
هر چند که باغ از غم پاییز تکیده /
از خون جوانان وطن الله دمیده
صد گل به چمن ،در قدم باد بهاران /
میروید و صد بوسه دهد بر لب باران
ققنوس به پاخیزد و باجان هزاره /
پر میکشد از این قفس خون و شراره
با برف زمین آب شود ظلم و قصاوت /
فرداش ببینند که سبز است دوباره

شیراز

بامداد
هر
ی

نه ایران
حا
صب شمزه و
خو تعالی
باکیفی

رستوران

با مدیریت جدید

485-2929

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

علی اصغر و.....
مشائی و آزادی موسیقی

چند ساعت پیش در یکی از سایت های
اینترنت��ی ،از قول روزنام��ه های داخلی
کشور می خواندم ،دو خبر ،یکی کفرآمیز
و دیگری شک آمیز ،که از دهان مبارک
آقای «محب اولیاء» آقای رحیم مش�ایی
معروف خارج شده.
خبر اول در مورد آزاد کردند موس��یقی،
که با اعتراض آقای مکارم شیرازی روبرو
شد.
گویا آقای مش��ایی گفته بود آنهایی که
موس��یقی را نمی فهمند ،ب��ا آن مخالف
میباشند.
برادر ارجمند آقای مشایی به اندازه کافی
از داخل کش��ور ایران اس�لامی باستانی
نوارهای مبتذل و شیطانی که مورد تائید
«وزارت ارشاد» نیز می باشد ،در دسترس
همه ایرانیان خارج از کشور می باشد!
خدا پدر قوم گمراه لوط در ش��هر «لوس
آنجل��س» را بیام��رزد .آنه��ا باید جلوی
آهنگسازان داخل کش��ور اسالمی لُنگ
بیاندازند.
این نی��ز از نعمت های دول��ت دهم که

مسعود بهنود
ب��رای عملی��ات
 42س��ال پی��ش ،روز هج��ده دی کم��ک و امداد،
 ۱۳۴۶روزنامه ه��ای تهران با خبر موسسات جهانی
احتیاط آمیزی منتش��ر شدند که را به ایران کشاند.
حکایت از خودکشی غالمرضا تختی اما در این میان،
موجی که تختی
قهرمان محبوب کشتیداشت.
اما پیش از انتش��ار خبر در روزنامه در ته��ران به راه
های به ش��دت سانسور ش��ده ،در انداخ��ت ناگهان
حالی که هنوز ش��بکه های خبری جلوه ای دیگر به
رادیو و تلویزی��ون ،اینترنت و حتی مبارزاتاجتماعی
خطوط مستقیم تلفن بین شهری داد.
رواج نداشت ،مردم خبر را دهان به اول کار او ک��ه
دهان گردانده ودست های پنهانی را ی��ک کامیون در
اختی��ار گرفت��ه
عامل قتل او دیده بودند.
از جمل��ه دالیلی که ب��رای ضدیت ب��ود در محالت
دس��تگاه امنیتی با تختی ذکر می پرجمعی��ت ب��ا
شد و شایعات مربوط به قتل تختی بلندگو از مردم می خواست به زلزله
را باورپذیر می کرد ،وابس��تگی او به زدگان کمک کنند.
جبهه مل��ی و عالق��ه اش به دکتر واکنش ها چنان باورنکردنی بود که
محمد مصدق بود که نظام پادشاهی بالفاصله نیکوکاران ب��ه راه افتادند.
 بع��د از کودتای  ۲۸مرداد  -تالش دهها کامیون به وی س��پرده شد ومی کرد تا نامش برده نشود و یاران مردم می رسیدند و رخت و لباس و
و همفکران او را در هر فرصت به بند پول به تختی می سپردند.
در سال های  ۱۹۵۸و  ۱۹۵۹مدال
می کشید.
نه تنه��ا بهروز افخم��ی (کارگردان طالی مسابقات آس��یایی توکیو و
سینما که فیلم جهان پهلوان ساخته مس��ابقات جهانی تهران او را به اوج
علی حاتمی را به پایان رساند) ،بلکه رساند.
بسیاری از کسانی که در چهل سال گرچه در المپیک رم نایب قهرمان
گذشته بر زندگی و مرگ غالمرضا جهان ش��د اما در مسابقات جهانی
تختی قهرمان پرآوازه کشتی ایران  ۱۹۶۱ژاپن مدال طال کسب کرد.
تحقیق کرده اند ،ترجیحش��ان این وق��وع ح��وادث پان��زده خ��رداد
بوده اس��ت که برای مرگ او دلیل ( )1963/1342نظام را نس��بت به
فعالیت های اجتماع��ی گروه های
قطعی عنوان نکنند.
یک سال قبل از مرگ تختی ،هنگام مخالف بسیار حساس کرد.
درگذشت دکتر مصدق ،کشتی گیر بع��د از این بود که ب��ا توجه به بی
اس��طوره ای ایران با اخطار ماموران اعتنائی تختی به اخطارهایدستگاه
نظامی و امنیتی هم حاضر نش��د از ورزش��ی و امنیتی و ادامه ارتباطش
رفتن به احمدآباد منصرف شود و به با جبهه ملی ،به عنوان یک ناراضی
شناخته شد .او در عین حال توسط
افسران می گفتدستگیرم کنید.
بابک تختی ،تنها بازمانده غالمرضا هواداران نهضت ملی در تشکل تازه
تختی که اینک قصه نویس و منقد جبهه ملی دوم به عنوان عضوی از
ادبی است در روایتی که گرد آورده ،شورای مرکزی برگزیده شد.دیگر به
درجست و جوی پدر ،همچنان این نام و محبوبیتی رسیده بود که ربطی
س��ایه ابهام را در پایان قصه زندگی به پیروزی هایش روی تشک کشتی
محبوب ترین ورزشکار تاریخ ایران نداشت.
دیده و شنیده و ثبت کرده است.
قهرمانمردم
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>> ادامه از صفحه30 :
«داریه و ُدمبک» در ایران آزاد شد .اینقدر
نگویید آزادی در ایران نیس��ت! این هم
آزادی دوم خبر کفر آمیزتر از خبر اول.

کورش = قریش...

گویا آقای مشایی برای جمعی از برادران
سپاه پاسداران گفته بود که قوم «قریش»
همان قوم کوروش می باشد و پیامبر اکرم
(ص) نیز ایرانی می باشد.
بع��د از آن جمله کفرانگیز ک��ه از دهان
کثیف همان کش��یش نادان بیرون آمد
(ماجرای س��وزاندن ق��رآن) ،این دومین
جمله ای کفرآمیز و شک آور می باشد که
از ذهنیت آقای رحیم مشایی عبور کرده و
از زبانش خارج شده است.
البته بعد از اعتراض��ات جمعی از آقایان
علما ،آقای مش��ایی گفت��ه ی خود را به
صورت دیگر عوض کرده ،که منتظرم از
رسول اکرم حضرت ابراهیم می باشد.
آقای مش��ایی ،چیزی را ک��ه نمی دانید
نگوئید ،زیرا زبان و دس��ت های شما در
قیامت بر علیه شما شهادت خواهند داد.
پس ش��ما ای ش��یعیان داخل و خارج از
کشور ،هرگز پیرو کیش و آئین و تفکرات
قوم رحیم مش��ایی ها نباشید ،از آن قوم
نباشید که از نمازشان جز بیداری و رنج
و از روزه ش��ان جز «گرسنگی و ضعف»

نسبینبردند.
چه بسیار کس��ان که حق تعالی در حق
شان نیکی کند تا بیازمایدشان و چه بسیار
کس��ان که خداوند گناهانش��ان پوشیده
دارد ،مغرور شوند و چه بسیار کسان که
پروردگار نام نیکشان را بر زبان ها اندازد
و فریفته و گمراه شوند .خداوند کسی را
همانند آنان که دو نافرمانی مهلتش داد،
مورد آزمایش قرار نداده است.
ب�زودی ب�ر م�ردم مس�لمان ایران
روزگاری بیاید ،که از قرآن جز نشانی
و از اسالم جز نامی نماند.
در آن روزگار ،مسجدهایشان از حیث بنا
آباد و از جهت رستگاری ،ویران!
ساکنان و آباد کنندگانش از بدترین مردم
روی زمین خواهند بود.
فتنه ها از آنجا بیرون آید و خطا کاری ها
در پناه ماوا گیرد .هر که خواهد از آن فتنه
ها کنار رود ،بگیرندش و به میان فتنه اش
افکنن��د ،و هر که خ��ود را واپس دارد به
سوی فتنه هایش رانند.
خداوند می فرماید :سوگند به خودم که
برایش��ان فتنه ای برگمارم آن س��ان که
م��ردم بردب��ار را در آن حی��ران گذارم و
خداوند چنین خواهد کرد.
آقای مشایی:
س��خن در بند توس��ت ،تا آن را بر زبان
نی��اورده ای ،چون ب��ر زبانش آوری تو به

تشک های در پرواز

غالمرضا تختی تمام مشخصات یک
قهرمان توده ها رادر جهاندو قطبی
داشت .در محله فقیرنشین جنوب
تهران به دنیا آم��د ،پدرش تاجری
ورشکسته بود که زود درگذشت و او
را با تنگدستی یتیم گذاشت .تختی
هم��راه کار ،ورزش کرد تا بیس��ت
س��الگی که برای اولین بار ورزش او
را به اروپا برد [مسابقات کشتی کاپ
فرانسه] که در آن مدالی نگرفت .اما
در شهری که در اوج مبارزات نهضت
ملی نفت بود شهرت یافت و بهدیدار
دکتر مصدق رییسدولت نائل آمد و
شد از هواداران وی.
تختی در زمان دولت دکتر مصدق
در دو مس��ابقه بی��ن المللی دیگر
درخشید،در هلسینکی  ۱۹۵۱نایب
قهرمان جهان ش��د و سال بعد هم
همان مدال را تک��رار کرد و در این
جا با کودتای  ۲۸مرداد برای مدتی
دچار غمزدگی شد.
او در سال  ۱۹۵۶در استرالیا قهرمان
المپیک ش��د و در س��ال  ۱۹۵۸در
صوفیه بلغارستان مدال نقره جهان
را کسب کرد.
در همین فاصله بود که زلزله بوئین
زهرا رخ داد؛ زلزله ای که ویرانگر بود
و به دنبال آن ناتوانی دستگاه دولتی

در س��ال های آخر زندگی ،دستگاه
ورزشیبنابهتصمیممقاماتامنیتی،
از تمرین های تختی جلوگیری می
کرد و به هر ش��کل می کوش��ید از
حضور او در مجامع بین المللی که
با استقبال کنفدراسیوندانشجویان
ایرانی مخالف رژیم روبرو می ش��د،
جلوگیریکند.
یک بار که هیچ باش��گاه و تشکی،
ق��دری برای تمرین
و هیج حریف َ
های تختی پیدا نش��د دو روز مانده
به مسابقات انتخابی ،هوادارانش در
کاروانس��رایی در مح��ل زادگاهش
خانی آباد ،تدارک چیدند و از خانه
های اطراف م��ردم به بام ها رفته و
تشک های خود را به وسط کاروانسرا
می انداختند .او وقتی با انبوه تشک
هایی روبرو شد که از خانه ها آمده
بود ،عش��ق و عالق��ه اش به مردم
بیشتر می شد و خشم مخالفان نیز.
همزمان با انتشار خبر مرگ تختی
در اتاق��ی در یک هت��ل در خیابان
تخت جمشید [طالقانی] که فاصله
چندانی هم با مرکز سازمان اطالعات
و امنیت کش��ور نداشت ،به دستور
حکومت برگ هایی ازدفترچه تلفن
تختی به روزنامه ها داده ش��د که از
اختالفات خانوادگ��ی اش حکایت
داش��ت ،امری که هرگز باور نش��د.

بن��د او درآمده ای .پس ،هم چنانکه زر و
س��یم ات را حفظ می کنی ،زبان تان را
هم حفظ کن ،چه بسا یک کلمه نعمتی را
سلب کند و محنتی را فراخواند.
اهل عالم بر چهار کس می باشند ،عالمی
که علم خود را به کار دارد .جاهلی که از
فراگرفتن علم سر بر نتابد ،بخشنده ای که
در بخشش بخل نورزد و فقیری که دنیا را
به آجرتش نفروشد.
پس هرگاه ،عالم ،علم خود را به کار ندارد،

و جاه��ل از آموختن س��ر برتابد و هرگاه
توانگر از بخش��یدن مال خود بخل ورزد،
فقیر آخرت��ش را به دنیا خواهد فروخت.
(از فرمایشات امیر مومنان علی (ع))
ای کس��انی که در راه رضای خدا از وطن
خود مهاجرت گزی��ده اید ،اگر در این راه
کشته ش��دید یا مرگتان فرا رسید البته
خداوند رزق و روزی نیکوئی در بهش��ت
ابدیت نصیب تان م��ی گرداند که همانا
خداوند بهترین روزی دهندگان است.

روز بعد که خبرنگار عکاس روزنامه
اطالعات توانست از داخل پزشکی
قانونی از جسد تختی عکسی بیندازد
ک��ه بدن او را بعد از کالبدش��کافی
نش��ان می داد ،این ظن عمومی را
تقویت کرد که عالوه بر قتل شکنجه
ای هم در کار بوده است.
از ف��ردای آن روز چاپ هر نوع خبر
و گزارشی درباره تختی و مرگش در
روزنامه ها ممنوع شد و جا باز ماند
ب��رای اذهان تا با کم��ال آزادی ،هر
چه می خواهند را در قالب واقعیت
بپذیرند.
مرگ هواداران

مخالفت دستگاه انتظامی و امنیتی
با دف��ن تختی در احمدآب��اد [مزار
دکتر مصدق] و کنار ش��هدای سی
ام تی��ر ،خود از جمل��ه عواملی بود
که ب��ه ش��ایعات دامنه ه��ای تازه
داد تا س��رانجام با موافقت خانواده
شمش��یری [از طبق��ه اصن��اف و
همفکران تختی در هواداری نهضت
مل��ی] در آن جا که فاصله اندکی با
مزار شهدای سی تیرداشت به خاک
سپرده شد.
می��زان محبوبیت تختی را ش��اید
بتوان از آن جا نشانه زد که با انتشار
خبر مرگ او هفت تن در شهرهای
مختلف کشور خود را کشتند که از
همه فجیع تر قصابی در کرمانش��اه
ب��ود که خود را به قن��اره انداخت و
یادداشت بزرگی بر شیشه مغازه اش
گذاشت که "جهان بی جهان پهلوان
ماندنینیست".
در همان زمان یک قهرمان بوکس
از شهرری تحت تاثیر اطالعاتی که
در روزنامه ها چاپ شد به قصد قتل
شهال توکلی همسر تختی به خانه
وی حمله ب��رد که چون ناکام ماند
و دریافت که تختی در وصیت نامه
خود با محبت از وفاداری او یاد کرده
و تنها یادگار خود را به او س��پرده،
همان ش��ب در حمامی در شهرری
خود را کشت که مزارش که با یک
روز تاخیر با تختی مرده بود در چند
قدمی غالمرضا تختی دفن ش��ده
است.
بدین گونه است که مردم ایران هنوز
هم بعد از  ۴2س��ال قهرمان ملی و
محبوب خود را فراموش نکرده اند و
هر ساله با حضور بر سر مزار تختی
در ابن بابویه ش��هرری یاد و خاطره
این پهل��وان ب��زرگ را گرامی می
دارند و در آن قصیده بلند سیاوش
کس��رائی ش��اعر نامدار ایران را می
خوانند که گفت:
"جهان پهلوانا صفای تو باد".
____________________

با سپاس از خدای متعال و با سپاس از شما عزیزان
اهل علم و قلم.
از طرف علی اصغر محمدی و جمعی از مسلمانان
و پیروان راه حق.
 2011/1/5مونترال «شهر لوط»
ای مردمان خدا ترس و پرهیزکار باشید که زلزله
روز قیامت بسیار حادثه بزرگ و واقعه سختی
خواهد بود ،و محققا ساعت قیامت بی هیچ شک
بیاید و خداوند به یقین مردگان را از قبرها برانگیزد.
«حق نگهدارتان»
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www.akhavanfood.com

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

